
47
CASAS DE

SONHO

CONVENÇÃO
HOME TAILORS
Prémios de vendas 2019

Home Tailors 
Continua a Crescer!

pag. 32

SUA MEDIDA!
UMA CASA À

Especial imóveis de luxo

3ª Edição

pag. 39



O que fazemos para 
vender o seu imóvel?

 geral@htailors.com  |  21 793 1839 | www.facebook.com/hometailors

www.htailors.com

Fotografia profissional

Vídeo promocional

Drone da zona envolvente

Home Staging

Visita Virtual 360

Promoção em portais imobiliários

Publicidade em televisão e imprensa escrita

Serviço de consultoria personalizado



O ano 2020 arrancou com toda a força na Home 
Tailors. Com quatro agências a funcionar em 
pleno, reforçámos a aposta na formação, 
lançando a HT Business Academy, que 
disponibiliza aos consultores da marca mais de 
500 horas de formação anual gratuita, nas mais 
diversas áreas, como vendas, marketing, 
decoração, fiscalidade entre outras.

- David Carapinha CEO & Founder

Home Tailors, cada vez mais perto de si!
Expansão, qualidade de serviço e mercado de luxo!

  

Fortalecemos a nossa comunicação, com uma 
campanha de outdoors na Área Metropolitana 
de Lisboa, continuamos presentes em televisão 
e imprensa escrita e desenvolvemos a nossa 
aposta na componente digital.

Enfrentando os desafios acrescidos do 
presente, crescemos em número e em 
resultados de vendas. Estamos aqui para si, 
ainda melhor preparados para vender o seu 
imóvel ou encontrar uma casa à sua medida.
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2017
Fevereiro
Criação da Marca Home Tailors Real Estate
Março
Constituição da primeira equipa comercial
Junho
Inauguração da primeira agência Home 
Tailors no Areeiro, Lisboa

2018
Março
David Carapinha, CEO da Home Tailors, surge 
numa entrevista na Revista FORBES
Junho
A atriz Helena Laureano é apresentada como 
embaixadora da marca Home Tailors
Setembro
A Home Tailors apresenta pela primeira vez os 
seus imóveis no programa Espaços&Casas, 
SIC Notícias
Novembro
A Revista Business (Jornal Público) dedica a 
sua capa à “Agência imobiliária de luxo que se 
tornou um fenómeno de crescimento”

2019
Janeiro
A marca distingue os seus agentes com 
melhor desempenho comercial
Maio
Inauguração da segunda loja da marca em 
Sesimbra, Setúbal
Junho
A Home Tailors apresenta o seu plano de 
expansão enquanto rede imobiliária
Setembro
Inauguração da nova loja da marca em Mafra
Outubro
A Home Tailors inaugura a sua nova loja em 
Telheiras

FAÇA PARTE DE UMA EQUIPA EM CONSTANTE

talent@htailors.com 
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Moradia T3

Venha conhecer as "Casas Ribeira da Baleia"
Moradia contemporânea no centro da Ericeira com 
Elevador.
Piscina privativa de água aquecida, materiais de 
qualidade superior e acabamentos luxuosos.
Esta é Uma Casa à Sua Medida.

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609 | 261 854 277

Centro, Ericeira
750.000 € | HT_20036
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348

útil m2

3 3 750

total m2

2



Apartamento T1

Empreendimento de Luxo na praia da Califórnia, em 
Sesimbra. Imóvel está inserido num 4º andar com 
elevador, parque privativo com 1 lugar de 
estacionamento coberto e com acesso direto para a 
praia e comércio.

Centro, Sesimbra
339.000 € | HT_30088

HOME TAILORS SESIMBRA
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 212 234 094

Monte Alentejano T6

Fantástico monte alentejano com 17 hectares de 
terreno localizado apenas a 20 minutos das praias de 
Porto Côvo. Casa principal com 4 quartos, 2 deles 
suites com closet, zona independente da casa 
principal com mais 2 quartos.

Arredores (Vale de Água)
950.000€ | HT_30072

HOME TAILORS SESIMBRA
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 212 234 094

235

útil m2

6 6 170.000

total m2

-
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60,55

útil m2

1 2 86,05

total m2

1



Apartamento T2

Venha viver, investir e respirar na charmosa Ericeira!
Apartamento T2 novo em condomínio fechado, 
piscina com vista mar, deck para banho de sol e 
jardim privativo.

Este condomínio está inserido no concelho de 
Mafra, em Fonte Boa da Brincosa.

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

Ericeira, Mafra
267.000 € | HT_20078
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80,73

útil m2

2 2 105,48

total m2

1
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Apartamento T3

O empreendimento em si é composto por 3 edifícios 
históricos totalmente reconstruídos segundo 
parâmetros de excelência, apenas as fachadas foram 
mantidas e recuperadas de acordo com o original.

Vila Nogueira de Azeitão
265.000 € | HT_30070

HOME TAILORS SESIMBRA
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 212 234 094

Moradia T3

Moradia T3 em banda, inserida em Condomínio 
Fechado no coração da Serra da Arrábida com 
piscina, com 2 hectares de zona florestal.

Serra da Arrábida, Azeitão
315.000€ | HT_30103

HOME TAILORS SESIMBRA
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 212 234 094

153

útil m2

3 3 193

total m2

1

151,89

útil m2

3 3 168,77

total m2

2



Quinta T5

A Quinta do Medronhal encontra-se na vila do 
Cadaval na região Oeste de Portugal e está inserida 
numa propriedade vedada de 3,7 hectares, que 
garante total privacidade.

Cadaval, Lisboa
1 030.000 € | HT_1788

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187 | 217 931 839

Apartamento T4

Apartamento de 5 assoalhadas, localizado a 5 
minutos a pé do El Corte Inglês. Inserido num prédio 
de charme, muito bem frequentado, com elevador e 
vista desafogada para Monsanto e o terreno da EDP.

Marquês da Fronteira, Lisboa
550.000 € | HT_40108

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

143,50

útil m2

4 2 150

total m2

-
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430,05

útil m2

5 6 37.040

total m2

1
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Apartamento T3

Apartamento com renovação total mas 
cuidadosamente mantida a traça e acabamentos de 
origem (anos 30), com o conforto contemporâneo.

Bairro das Colónias (Anjos), Lisboa
447.000€ | HT_40023

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

Apartamento T3

Em Famões, encontramos este fantástico e 
luminoso apartamento T3 a estrear, inserido em 
condomínio fechado com piscina e Box para 2 
viaturas.

Famões, Odivelas
395.000€ | HT_40039

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

136,87

útil m2

3 2 170

total m2

2

95

útil m2

3 2 100

total m2

-



Urb. Moínhos do Cruzeiro

Edíficio com 16 fracções com conclusão prevista 
para Março de 2021.
Tipologias disponíveis T3 desde 365.000€ e T4 desde 
495.000€.
Uma construção de elevada qualidade, com 
acabamentos e materiais de topo, áreas fabulosas e 
excelente exposição solar são algumas das 
caraterísticas deste empreeendimento que não vai 
querer perder!

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

Odivelas, Lisboa
Desde 365.000€ | MOÍNHOS DO CRUZEIRO 
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Várias

útil m2

3 / 4 3 / 4 -

total m2

-
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Apartamento T2

Apartamento T2 com jardim, totalmente 
Remodelado. Situado em Arroios, o bairro mais cool 
de Lisboa. Inserido num prédio recuperado onde os 
acabamentos tradicionais foram preservados.

Arroios, Lisboa
398.000 € | HT_40051

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

Apartamento T3

Casa na praia com cheiro a campo. Apartamento T4 
distribuído em 100 m2, terraço com 45 m2 e 
garagem com 25 m2 com vista Mar na Ericeira 
Imóvel totalmente recuperado com garantia de 2 
anos.

Ericeira, Mafra
245.000 € | HT_40124

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

90

útil m2

3 2 100

total m2

1

68,03

útil m2

2 2 137

total m2

-



Duplex T2

Este pitoresco apartamento encontra-se distribuído 
em dois andares. O apartamento está totalmente 
remodelado. Trata-se de um 4º andar sem elevador. 
Magnífica vista sobre o Tejo!

Alfama (Castelo), Lisboa
350.000€ | HT_40087

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

Moradia T4

Moradia em Banda T4 + Sótão, com 263 m² de área 
útil composta por 3 pisos bem distribuídos e 
bastante luminosidade. Dispõe ainda de garagem 
com acesso ao interior da moradia.

Algueirão, Algueirão-Mem Martins
320.000 € | HT_40115

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

263

útil m2

4 2 283

total m2

1
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62

útil m2

2 1 87

total m2

-
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Apartamento T1

Excelente apartamento T1 todo remodelado com 
materiais de qualidade superior, situado em pleno 
coração de Campo de Ourique, no Jardim da Parada.
O apartamento fica num prédio de betão com dois 
elevadores.

Campo de Ourique, Lisboa
295 000 € | HT_10140

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Apartamento T3

Em pleno Centro do Lumiar, encontramos este 
elegante e amplo apartamento T3 totalmente 
remodelado, inserido em prédio bem conservado, 
com porteira residente e elevador.

Quinta das Conchas, Lisboa
525.000 € | HT_40077

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

115,04

útil m2

3 3 150,75

total m2

1

106,74 

útil m2

2 2 153

total m2

2



Apartamento T2

Magnifico apartamento T2, remodelado com 
requinte e bom gosto. Distribuído em 95m2, este 
imóvel destaca-se pela grande luminosidade e 
soberba envolvência, a poucos metros do Jardim do 
Príncipe . HOME TAILORS TELHEIRAS

Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

Príncipe Real (Mercês), Lisboa
550.000 € | HT_40109
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95

útil m2

2 1 103

total m2

2
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Apartamento T1+1

Luminoso apartamento localizado na pitoresca 
Calçada de Santo André.  São 87m2 de área bruta 
com uma distribuição equilibrada. Trata-se um 
2ºandar sem elevador, tendo sofrido melhorias .

Graça (São Vicente de Fora), Lisboa
249.000 € | HT_40025

HOME TAILORS TELHEIRAS
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 162 569

Moradia T2

Na Península de Tróia, condomínio Pestana Tróia 
Eco Resort, encontra esta surpreendente moradia 
T2. Construção de arquitetura moderna, enquadrada 
em perfeita harmonia com a tranquilidade 
envolvente. 

TroiaResort, Grândola, Setúbal
420.000 € | HT_10091

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

57,17

útil m2

2 2 72,50

total m2

-

80

útil m2

1+1 1 87

total m2

-



Apartamento T1

Excelente apartamento T1 com terraço junto a toda a 
Baixa Pombalina e Castelo de S. Jorge.
Este imóvel em prédio de betão, tem acabamentos 
de elevada qualidade e áreas bem definidas em 
projeto de arquitetura.

Príncipe Real, Santo António
678 000 € | HT_10114

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Duplex T3

O condomínio do Mirante está localizado em Paço 
de Arcos, uma vila pertencente ao concelho de 
Oeiras, a poucos minutos de Lisboa, que no passado 
século sofreu um nítido crescimento urbano.

Paço de Arcos, Oeiras
720.000 € | HT_10026

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

275

útil m2

3 3 275

total m2

2
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63,02

útil m2

1 1 75,1

total m2

-
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Apartamento T3

Mais que comprar uma casa é comprar um estilo de 
Vida. Excelente apartamento T3 situado em Santo 
António da Caparica, totalmente remodelado em 
2018/2019, com áreas generosas e muita luz.

Costa de Caparica
279.000 € | HT_10115

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Apartamento T1

Apartamento bem localizado, junto à Avenida Elias 
Garcia, pertíssimo da estação de comboios da 
Amadora e boa rede de autocarros. Excelente acesso 
a escolas, perto da Câmara Municipal da Amadora.

Amadora, Lisboa
139.000€ | HT_10021

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

60

útil m2

1 1 66,88

total m2

-

113,86

útil m2

3 2 128,5

total m2

1



Apartamento T2+1

Num dos emblemáticos Bairros de Lisboa, Rua das 
Olarias, encontra este charmoso apartamento T2+1, 
com 82 m2 de área bruta. O Prédio, com uma 
fabulosa fachada de azulejos de época, é um edifício 
histórico de 1909 muito bem cuidado e obras de 
conservação realizadas recentemente a nível da 
cobertura.

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Mouraria (Madalena), Lisboa
420.000€ | HT_10096
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71,10

útil m2

2 1 82

total m2

-
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Apartamento T2

Apartamento T3 convertido em T2 completamente 
remodelado com materiais de boa qualidade, 
vendido decorado e mobilado. Excelente localização, 
numa rua tranquila do Bairro da Graça.

Graça (Santa Engrácia), Lisboa
250.000€ | HT_1996

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Apartamento T4+2

Na emblemática Rua Garrett, em pleno coração do 
Chiado, uma oportunidade única e perfeita para o 
início de uma nova vida. Mais do que um 
apartamento, é uma obra de arte!

Chiado (Encarnação),Lisboa
1 385.000 € | HT_1966

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

177,43

útil m2

4+2 2 221 

total m2

-

80,20

útil m2

2 1 90

total m2

-



Apartamento T4

Magnífico apartamento com 5 divisões e 4 wc, em 
excelente estado, localizado num prédio recente e 
requintado, numa zona muito tranquila numa das 
mais prestigiada zona de Lisboa, as Avenidas Novas. 
É um apartamento com muito boa exposição solar, 
e como tem grandes janelas permite a entrada de 
muita luminosidade.

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Avenidas Novas, Lisboa
990.000 € | HT_10099

Página 20 | 

208,80

útil m2

4 4 239,50

total m2

2
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Apartamento T2

Apartamento T2 Novo, com 1 lugar de 
estacionamento e arrecadação, na Urbanização 
Neudel, Amadora, Lisboa, em fase de construção, 
com conclusão prevista de obra para final de 2020.

Urbanização Neudel, Águas Livres
260.000 € | HT_10134

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Moradia T3

Na Região do Ribatejo encontramos esta magnífica 
moradia com 520m2 de construção.
A tradicional fachada contrasta com a modernidade 
do interior deste imóvel de sonho!

Casais D'Além, Azambuja
325.000 €  | HT_1822

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

360

útil m2

3 4 520

total m2

1

69,23

útil m2

2 2 89,25

total m2

1



Emp. Sesimbra Mar

O deslumbrante Empreendimento Sesimbra Mar 
localiza-se na freguesia de Santiago, a 250 metros 
da Praia do Ouro e Praia da Califórnia. 
Em fase de construção, com conclusão prevista para 
Janeiro de 2021, o Empreendimento Sesimbra Mar 
contempla 32 apartamentos T1 com áreas entre os 
45m2 e os 75m2.

HOME TAILORS SESIMBRA
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 212 234 094

Sesimbra, Setúbal
a partir de 175.000€ | Sesimbra Mar

-

útil m2

- - -

total m2

-
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Moradia T6

Excelente quinta com 25.000 m2, moradia térrea 
unifamiliar T6 com 500 m2, na Herdade do 
Zambujeiro em Santo Estevão, às portas de Lisboa.

Zambujeiro, Benavente
990.000 € | HT_1806

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Apartamento T4

Espaçoso apartamento situado no Condomínio 
GREEN PARK, uma referência de luxo e prestígio na 
cidade de Lisboa.
Único, renovado, elegante.

Telheiras, Lisboa
850.000 € | HT_1787

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

173,70

útil m2

4 4 190

total m2

2

480,21

útil m2

6 6 25.000

total m2

1



Moradia T3

Viver no campo e a 20 minutos de Lisboa.
Esta moradia T3, em Mafra (Enxara do Bispo), de 
arquitectura moderna, está inserida num lote de 
terreno com 2.5000m2, com vista para o campo. 
Grande área de jardim e zonas verdes, com árvores 
de fruto e arbustos. Alpendre coberto, onde pode 
desfrutar de uma magnífica vista sobre o campo.

HOME TAILORS SESIMBRA
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 212 234 094

Enxara do Bispo, Mafra
695.000 € | HT_30096
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200

útil m2

3 3 2.520

total m2

-
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Prédio

Prédio localizado no charmoso Bairro da Graça, ao 
lado do Jardim da Cerca da Graça, o maior espaço 
verde de acesso público da zona histórica da cidade, 
com uma vista verdadeiramente deslumbrante.

Graça (São Vicente de Fora), Lisboa
2.200.000 € | HT_1691

HOME TAILORS AREEIRO
Patamaramarelo SMI Lda., AMI 13187  | 217 931 839

Moradia T4

Fascinante moradia T4, com piscina de água 
aquecida e salgada e um jardim que o deixará 
completamente calmo e relaxado, depois de um dia 
de trabalho.

Magoito (São João das Lampas), Sintra
460. 000 €  | HT_20080

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

202,40

útil m2

4 4 607

total m2

2

421,14 

útil m2

12 8 488,63

total m2

-



Moradia T4

Moradia T4, com excelente exposição solar inserida 
em terreno urbano de 2000 m2, integrada em zona 
de moradias perto do comércio, a 10 minutos de 
Sintra e a 2 minutos da praia do Magoito.

Magoito (São João das Lampas)
540.000 € | HT_20058

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

Monte Alentejano T4

O Monte fica a apenas 2 minutos de carro da Aldeia 
Casas Novas, o Monte fica equipado e mobilado, a 
propriedade está toda vedada, tem sistema de rega, 
um furo e um tanque, que é a piscina para se 
refrescar nos dias quentes Alentejanos.

Santiago Maior, Alandroal
400 000 € | HT_20090

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

317.94

útil m2

4 3 9.250 

total m2

1
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225

útil m2

3 3 2.000

total m2

2
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Aldeamento Turístico

Aldeamento Turístico com de 22.000m2 de Terreno 
em Mafra casa com registos do século XV, 
recuperada com imenso bom gosto!
Esta quinta tem Licença de Guest House (2008).

Mafra, Lisboa
1.980.000€ | HT_20018

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

Moradia T3+1

Com características únicas e localizada perto da 
praia, aqui na sua nova casa pode desfrutar de 
refeições ao ar livre, ler um livro num fim de tarde, 
enquanto as crianças podem correr e brincar, ou 
simplesmente conviver com os amigos e família.

Ericeira, Mafra
370.000 € | HT_20039

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

119

útil m2

3+1 4 153,25

total m2

-

872

útil m2

18 15 21.565,90

total m2

-



Apartamento T2

Venha viver, investir e respirar na charmosa Ericeira!
Apartamento T2 novo em condomínio fechado, 
piscina com vista mar, deck para banho de sol e 
jardim privativo.
Este condomínio está inserido no concelho de 
Mafra, em Fonte Boa da Brincosa.
Fonte Boa da Brincosa é uma localidade muito 
calma, com vista mar, um sítio perfeito para relax 
em tempo de férias.

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609 | 261 854 277

Ericeira, Mafra
243.000 € | HT_20074
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80,73

útil m2

2 2 610

total m2

1
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Moradia T4

Moradia T4 de 6 assoalhadas em lote de 1255 m2, 
localizado numa das principais Urbanizações de 
Mafra com uma área bruta de construção de 412 m2 
e 332m2 de área bruta privativa.

Póvoa de Cima , Mafra
332.000€ | HT_1747

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609 | 261 854 277

Apartamento T3

Localizado junto aos Bombeiros, T3 com 139 m2, 
composto por sala com varanda, 3 quartos 1 deles 
suite, 2 casas-de-banho, cozinha equipada e 
despensa.

Malveira e São Miguel de Alcainça
228.000€ | HT_1758

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609 | 261 854 277

139

útil m2

3 2 168,15

total m2

1

332,2

útil m2

4 5 1.255 

total m2

1



Aldeamento T10

Já pensou, ter uma aldeia com 6 casas + 1 moradia 
para reconstrução e um terreno onde pode construir 
uma moradia com 600m2?
Agora é possível...

Mafra, Lisboa
750.000€ | HT_20016

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

Moradia T4

Distinta moradia T4 de 5 assoalhadas localizado 
numa das mais procuradas ruas da Ericeira com 
uma área bruta de 200 m2, com vista mar, espaço 
exterior e garagem.

Carrasqueira , Ericeira
478.500 € | HT_1735

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

200

útil m2

4 3 379

total m2

1
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279

útil m2

10 6 3.146,95

total m2

-



Apartamento T3

Apartamento T2 de 2005 em excelente estado de 
conservação, com uma vista desafogada sobre o 
campo que lhe proporciona uma imensa 
luminosidade.

Pêro Pinheiro e Montelavar
209.900 € | HT_20083

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

Moradia T4

A Moradia é composta por 4 quartos, um deles Suite 
com quarto de vestir, 4 casas de banho, sala com 
área distinta para sala de jantar e sala de estar, 2 
terraços, garagem para 2 viaturas, zona de lavandaria 
e arrecadação.

Lousa, Lousa
498.000€ | HT_20084

HOME TAILORS OESTE
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609  | 261 854 277

222,08

útil m2

4 4 4.838,5

total m2

2

118,1

útil m2

2 2 2.114

total m2

1
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SUA MEDIDA!
UMA CASA À

SUA MEDIDA!
UMA CASA À

Ser empreendedor
Procurar a mudança, reagir a essa mudança e 
explorar cada oportunidade de uma forma quase 
obcecada e resiliente. Um empreendedor vê mais 
além e acredita que consegue saltar de uma 
montanha sem paraquedas e inventar um na 
descida.
Um misto de loucura saudável e visão e, acima de 
tudo, uma capacidade de trabalho inesgotável e 
contagiante. Muito mais que um chefe, é um Líder. 
Mais um membro da equipa que não sossega 
enquanto o próximo projeto não nasce.
Se este é o seu perfil, faça da Home Tailors o seu 
próximo projeto.

O Setor Imobiliário
Visto como um dos motores da economia nos 
últimos anos, o setor imobiliário tem registado 
níveis de crescimento recorde, não apenas no 
volume negociado, mas também na quantidade 
de transações registadas.
Em 2018 e 2019 o mercado registou números 
estratosféricos tendo o imobiliário comercial 
crescido substancialmente face aos anos 
anteriores e tendo captado um valor de 
investimento estrangeiro muito acima da soma 
dos anos anteriores, numa divisão onde as 
principais rubricas continuaram a ser os espaços 
para retalho e os escritórios. Já na habitação, 
voltou a assistir-se a um dinamismo elevado 
registando-se um crescimento (em volume de 
transações) de cerca de 20 por cento, sendo que, 
em Lisboa, a maioria dos negócios voltaram a ser 
concretizados por não nacionais.
Para 2020, e embora há muito se fale de um 
arrefecimento do setor, é esperado mais um ano 
fantástico suportado em projetos imobiliários de 

grande dimensão, continuação de crescimento no 
setor hoteleiro e concretização dos já anunciados 
REITs (Real Estate Investment Trusts), veículos 
caracterizados pela constituição de entidades de 
investimento imobiliário cotadas com um regime 
fical próprio, permitindo aos pequenos e médios 
investidores apostar no mercado imobiliário).

A REDE DE FRANCHISING

Porquê um franchising?
Quando se compara a decisão de um franchising 
com um investimento num conceito original, 
assenta-se a decisão na vantagem de investir num 
conceito testado e integrado numa marca de 
prestígio e como uma estrutura montada para dar 
apoio e impulso aos novos franchisados, 
fazendo-os crescer e alcançar os seus objetivos 
enquanto empresários.

O Perfil
Um franchisado Home Tailors incorpora 
características particulares que se refletem na sua 
forma de encarar a vida e as adversidades 
profissionais.
Verdadeiros empreendedores, com resiliência, 
espírito de gestão e disponibilidade para se 
dedicarem a um negócio exigente e diário.
O conhecimento de mercado e experiência no 
setor são variáveis importantes na seleção e 
sucesso de uma futura operação.

Home Tailors continua a crescer
Criada com o intuito de fornecer serviços 
diferenciados a um setor em crescimento, a Home 
Tailors, tem surpreendido o mercado pelo seu 
crescimento, sucesso e posicionamento. Em 
apenas dois anos, a imobiliária de luxo, nascida em 
Lisboa, deixou a sua marca e transforma-se agora 
num novo grupo de franchising.

A marca: vantagens e ADN
Um serviço de luxo, de forma dedicada e focada no
cliente. Este poderia ser o resumo de uma marca 
que trabalha diariamente com o objetivo na 
satisfação do cliente. Através de uma metodologia 
diferenciada, onde se destacam os serviços de 
estudo de mercado, sessões fotográficas 
profissionais ou “home staging”, a Home Tailors 
apresenta- se como uma imobiliária de luxo onde



Helena Laureano
Embaixadora da Home Tailors
Habituada a desafios, Helena Laureano não 
pensou duas vezes antes de aceitar o convite 
dirigido pelo CEO da Home Tailors, David 
Carapinha. Enquanto embaixadora da 
marca, desde 2018, a conhecida atriz é o rosto 
em campanhas publicitárias da marca. 
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a palavra não significa apenas imóveis de valores 
elevados ou comissões acima do mercado. 
Para nós, o luxo está relacionado com a forma 
como se vive e se trata cada imóvel e cada cliente.
O ADN corporativo da Home Tailors baseia toda a 
sua cadeia de valor num serviço de excelência e de 
proximidade através de colaboradores 
profissionais com elevada qualificação e usando  
portais imobiliários nacionais e internacionais, 
além de toda a promoção tradicional.

A gestão e a equipa
Beneficiando da experiência do CEO, David 
Carapinha, e do CFO, Tiago Gonçalves, a empresa 
encontra nos seus dois sócios os pilares de uma 
equipa de gestão profissional e dedicada onde a
diversidade dos consultores reforça a forma como 
os novos elementos são integrados e como os 
resultados surgem e são potenciados.
Fazer parte da família Home Tailors significa 
integrar um sistema de incentivos único que 
oferece a cada elemento, acesso a condições que 
permitem não apenas crescer, mas criar algo 
ímpar. Este fator humano é disruptivo e influência, 
de forma positiva, todo o grupo de franchisados e 
parceiros da rede.

A Expansão
Depois do sucesso obtido na agência do Areeiro, 
Lisboa, o projeto foi ampliado para três novas 
localizações. Em maio de 2019 abriu portas o 
balcão de Sesimbra, focado nas casas de praia e 
nas propriedades de campo, desde a marginal de 
Sesimbra até à beleza selvagem da Serra da 
Arrábida. Ainda durante o verão viu luz o balcão de 
Telheiras, aproximando assim a equipa Home 
Tailors de um mercado mais focado nas 
habitações de família.
Já em setembro, a Home Tailors, chegou ao 
Concelho Mafra, levando a sua reconhecida 
qualidade de serviço à zona Oeste da Cidade de 
Lisboa. No dia em que inaugurou a loja 
franchisada de Mafra, a Home Tailors – Oeste 
recebeu amigos, clientes, parceiros de negócio e 
muitas caras conhecidas.
As atrizes Rita Ribeiro e Helena Laureano, os atores 
José Carlos Pereira e Filipe Salgueiro, a 
apresentadora Marta Viveiros, o fotógrafo Abel 
Dias e o relações públicas Pedro Pinho, fizeram 
questão de festejar o sucesso da marca numa 
animada festa!

Carla Oliveira e Élio Neto
Franchisados Home Tailors - Oeste

Tendo uma vasta experiência no setor 
imobiliário, abraçaram o desafio de 
representar a Home Tailors no concelho de 
Mafra. Tendo ambos uma base de formação 
no Exército Português, estes dois 
profissionais aliam rigor, profundo 
conhecimento da região Oeste e 
comprovado conhecimento técnico no setor 
imobiliário. Com uma equipa preparada à 
imagem dos seus líderes, a Home Tailors, 
desenvolve um serviço de excelência nesta 
região, sempre com o foco: proporcionar aos 
seus clientes o luxo de ter a sua casa de 
sonho!

Seja um franchisado Home Tailors
 franchising@htailors.com
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HOME TAILORS OESTE
INAUGURAÇÃO

Foi numa animada tarde que inaugurou a mais recente agência Home Tailors no 
Concelho de Mafra.
Foram muitos os clientes, amigos, parceiros de negócio e rostos conhecidos que 
fizeram questão de estar presentes para desejar boa sorte à Home Tailors Oeste!

- Élio Neto, Carla Oliveira, David Carapinha e Tiago Gonçalves

- Rita Ribeiro fez questão de 
estar presente
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- Uma Equipa Unida!

- A animação foi uma constante - José Carlos Pereira mostrou-se 
bem disposto durante todo o evento

- Rita Ribeiro,Élio Neto, Helena 
Laureano e David Carapinha

- Élio Neto e Carla Oliveira - Filipe Salgueiro e Rita Ribeiro

- O relações públicas Pedro Pinho, 
responsável pela organização do evento



Página 36 | 

Ter um maior número de consultores não significa ter um melhor 
serviço ao cliente. O nosso objetivo não é o de crescer em massa.

- David Carapinha 
CEO Home Tailors in jornal “O Setubalense”

Cada vez mais as pessoas procuram casas de campo, podendo 
encontrar serenidade a menos de 30 minutos dos centros urbanos 
e do seu local de trabalho.

- Carla Oliveira  , Diretora Comercial 
Home Tailors Oeste in “Espaços&Casas” na SIC Notícias

Verdadeiros empreendedores, com resiliência, espírito de gestão e 
disponibilidade para se dedicarem a um negócio exigente e diário. 
O conhecimento de mercado e experiência no setor são variáveis 
importantes na seleção e sucesso de uma futura operação.

Artigo sobre o Franchising 
Home Tailors in “Revista Business Portugal

O que pretendemos de um consultor Home Tailors é que 
compreenda os imóveis, compreenda os clientes e acima de tudo 
seja honesto. Que exista uma grande transparência nos negócios.

- Élio Oliveira
Broker Home Tailors Oeste in “Mafra TV”

Home Tailors  na imprensa
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Élio Neto e Carla Oliveira
Franchisados Home Tailors Entrevista

Porque escolheram a Home Tailors?
 
A Home Tailors apresentou-nos um projeto que 
há muito tempo queríamos abraçar, este projeto 
veio ao encontro das nossas necessidades 
enquanto consultores de outra marca, na qual 
estávamos confortáveis, mas como somos 
sonhadores e queríamos algo mais, decidimos 
abraçar este projeto dinâmico, criando assim 
sinergias de crescimento sustentável e partir para 
um mercado cheio de desafios contantes e 
inovadores.
O apoio da Home Tailors é incondicional, o projeto 
é 100% Nacional, a imagem é muito apelativa e 
acima de tudo identificamo-nos totalmente com 
os valores que a representam, com o suporte 
dado em todas a áreas de atuação, desde o 
marketing, passando pela televisão, apoio técnico 
e jurídico conseguindo assim um serviço feito à 
medida para cada cliente. 

Porquê o mercado de Mafra?  

Mafra sempre foi um ambicioso desafio, pois é 
um mercado em constante rotatividade e 
crescimento. É um Concelho particularmente 
interessante, com uma dinâmica muito própria 
devido ao seu enquadramento, o verde da Tapada 

Nacional de Mafra, o Palácio Nacional de Mafra 
agora Património Mundial da Humanidade 
(UNESCO) e as ondas da Reserva Mundial de Surf 
da Ericeira, tudo isto a poucos minutos de Lisboa.

Como está a correr?

Há um ano com o espaço aberto ao publico, não 
poderia estar a correr melhor. Com uma equipa a 
chegar aos 20 consultores, estamos presentes em 
todo o concelho de Mafra.
Somos gratos por ter todos os serviços essenciais 
presentes na sede de concelho, onde estamos 
situados, minimizando as deslocações e o tempo, 
essencial na concretização dos negócios.

Se alguém quiser trabalhar convosco, o 
que é necessário e como deve fazer?

Temos as portas abertas a todas as pessoas, 
desde que tenham vontade de vencer, sonhar e 
realizar sonhos. Aqui a equipa é muito dinâmica, 
com muita interajuda, partilha de conhecimento 
e de negócios, a Home Tailors fortalece este 
espírito de equipa que emerge em cada um de 
nós.
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NATAL
A família Home Tailors reuniu-se para celebrar em conjunto o Natal. O Custom Café, 
Nirvana Studios, em Barcarena, foi o local escolhido. Numa agradável noite, que 
contou com um espetáculo circense e musical, não faltou a animação e as surpresas. 
Helena Laureano, embaixadora da Home Tailors, fez questão de estar presente a 
conduzir o evento.

JANTAR DE

- Uma grande Família

- Comemoramos o Natal - Não podia faltar um 
momento de dança

- Helena Laureano comandou o 
evento com muita animação

-Um espetáculo de circo que 
divertiu os convidados
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HOME TAILORS
CONVENÇÃO

Foi em Janeiro que decorreu a primeira convenção Home Tailors. A marca reuniu no 
Inspira Santa Marta Hotel, em Lisboa, as equipas comerciais de todas as suas lojas para 
um momento de partilha de conhecimento, apresentação de novidades e 
reconhecimento!

- A formadora Manon Alves  transmitiu à 
equipa conceitos  fundamentais sobre 
imagem e marketing pessoal.

- Equipa  HT OESTE - Equipa  HT TELHEIRAS

- Prémios de vendas 2019

- Convenção HT

- Bernardo Rodrigues, Diretor Comercial 
da Home Tailors Areeiro, festejou os 
resultados da equipa 



Página 40 | 



www.htailors.com | Página 41

Home Tailors Areeiro
Patamaramarelo SMI Lda. AMI 13187

Avenida Óscar Monteiro Torres 58A
1000-220 Areeiro,Lisboa
Email: areeiro@htailors.com
 Tlf: 217 931 839
 

Home Tailors Sesimbra
Patamaramarelo SMI Lda. AMI 13187

Rua Cândido dos Reis 31, 
2970-724 Santiago, Sesimbra
Email: sesimbra@htailors.com
Tlf: 212 234 094
 

Home Tailors Telheiras
Patamaramarelo SMI Lda. AMI 13187

Rua Pires Jorge 5A, 
1600-581, Telheiras, Lisboa
Email: telheiras@htailors.com
Tlf: 217 162 569
 

Home Tailors Oeste
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609

Rua Arquiteto Ludovice 3 
Loja A, 2640-582 Mafra
Email: oeste@htailors.com
Tlf: 261 854 277



JUNTE-SE À 
NOSSA EQUIPA!

 geral@htailors.com  |  21 793 18 39 | www.facebook.com/hometailors

www.htailors.com

Recrutamos consultores imobiliários


