Comité
de Curadores
A Empirepuzzle dispõe de um Comité de Curadores
que aprova previamente e por unanimidade, todos os projetos
colocados na plataforma para subscrição.
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Licenciado em Gestão Imobiliária pela ESAI, com mestrado em avaliações imobiliárias pela North Umbria e com várias certificações enquanto Avaliador Imobiliário, sendo docente há vários anos em mestrados em avaliação imobiliária, com diversa bibliografia publicada e
possuindo também uma vasta experiência profissional enquanto avaliador imobiliário e consultor imobiliário.

Vitor Reis

Licenciado em Sociologia do Trabalho pelo ISCTE, com pós-graduação
em Gestão de Empresas no ISCTE. Trabalhou em Recursos Humanos
na industria de seguros, em gestão hoteleira em unidades em Lisboa e
S.Martinho do Porto, assim como socio de empresa do ramo imobiliário, onde desempenhou funções de gerência cerca de 20 anos, fazendo
parte das funções a avaliação imobiliária, tendo para o efeito tirado
vários cursos e feito formação específica na ESAI e na AIP.

Luís Dias de Carvalho

Licenciada em Engenharia Civil pela Universidade Fernando Pessoa,
com experiência profissional em várias áreas, desde o projecto, orçamentação, direcção de obra, controlo de custos e gestão contratual.
Integrou a equipe de expropriações de duas Auto-Estradas. Mais tarde,
fez formação em avaliações imobiliárias pela ESAI, estando há 6 anos
a trabalhar na empresa Ktesios Appraisal – Consultadoria e avaliações
imobiliárias, lda.

Cláudia Pimenta

