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Effectiveness,
seriousness and
discreetness

A Boutique House nasceu em 2016,
no seguimento da paixão imobiliária
nutrida por Lia Teixeira, CEO, que
nos apresentou este seu projeto
diferenciado, sediado na Foz do
Douro, no Porto.

Boutique House was born in 2016,
as a result of the passion for real
estate that is nourished by Lia
Teixeira, CEO, who introduced us
to this distinguished project, based
in the Foz do Douro area, in Porto.

A experiência no setor possibilitou a Lia Teixeira assinalar algumas lacunas inerentes ao ramo e, por conseguinte,
chegar à perspetiva clara de que poderia vir a “colmatá-las no segmento médio-alto e alto”. Contando com a sua
vocação empreendedora, idealizou o projeto Boutique
House com o intuito de “marcar a diferença através de um
serviço de excelência, onde as necessidades do cliente
são a prioridade”, segundo nos explica.
A atividade desta empresa visa a procura contínua
de imóveis, para venda ou arrendamento, a avaliação e a
promoção imobiliária, atuação essa que abrange todo o território nacional, sendo que a principal área de abrangência
está associada às zonas nobres da cidade do Porto. Para
isso, Lia Teixeira conta com “uma equipa sólida de seis
consultores especializados, com um vasto conhecimento
no ramo, que permite uma maior agilidade na pesquisa e
adequação do perfil do imóvel à necessidade do cliente”.
Como empresa de referência na consultoria imobiliária,
desenvolve os seus serviços baseando-se em critérios
de rigor e especialização. Valores como a seriedade,
competência e discrição pautam a atuação da Boutique
House e, como salienta a CEO, “são fundamentais e refletem o reconhecimento por parte dos clientes”, sobretudo
nacionais, ainda que com um crescendo em número de
clientes estrangeiros brasileiros e franceses, sempre no
segmento de luxo.
Para o futuro, a Boutique House prentende consolidar
o crescimento e o posicionamento obtidos até hoje oferecendo, acima de tudo, “um serviço de excelência com
a ambição de, num futuro próximo, ser a referência no
segmento de luxo”, conclui Lia Teixeira.

Her experience in the field made possible for Lia
Teixeira to point out some shortcomings that were inherent to the sector and, therefore, she arrived at the clear
perspective that she could “fill them in the middle-high and
high segment”. Counting on her entrepreneurial vocation,
she designed the Boutique House project with the intention
of “making a difference through a service of excellence,
where customers’ needs are the priority”, as she explains.
This company’s activity seeks the continuous search
for properties, for sale or lease, and real estate appraisal
and promotion, which covers the entire national territory,
with a particular focus on the noble areas of the city of
Porto. For this work, Lia Teixeira relies on “a solid team
of six specialized consultants, deeply knowledgeable of
this field, which allows a greater agility in the research
and adaptation of the property’s characteristics to the
client’s needs”.
As a renowned company in real estate consulting, it
develops its services based on criteria such as rigorousness and specialization. A set of values like seriousness,
competence and discreetness guide the action of Boutique
House and, as the CEO emphasizes, “they are fundamental and reflect the recognition by its clients”, who are
mainly national, although with a growing number of foreign
clients such as Brazilians and the French, always in the
luxury segment.
For the future, Boutique House intends to consolidate
the growth and positioning that have been achieved, offering, above all, “a service of excellence with the ambition
of being, in the near future, the reference in the luxury
segment”, concludes Lia Teixeira.
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