
Praia do Forte Mercado Imobiliário

Praia do Forte é uma tranquila vila de pescadores a aproximadamente 50 
quilômetros de Salvador. Tal proximidade com Salvador faz com que Praia do Forte seja 
facilmente acessível por via aérea. Nessa localidade, a pesca é a principal atividade, porém 
suas belas praias fazem da Praia do Forte um destino turístico muito procurado.

Nos últimos anos, a localidade se destacou economicamente devido a suas reservas ecológicas 
e outras atrações turísticas naturais.

Oportunidades de Investimento Imobiliário

Esta pequena localidade tem um mercado imobiliário vibrante com uma série de imóveis que 
variam entre restaurantes, hotéis, casas e condomínios que estão situados perto ou até 
mesmo na praia. Estes imóveis são ideais para atingir o mercado turístico em expansão 
nacional e internacional.

Condutores na Direção do Boom Econômico

Alguns dos principais fatores que contribuíram imensamente para o crescimento imobiliário de 
Praia do Forte são:

1: O Rápido Crescimento Econômico

O Estado da Bahia está no momento tendo 
um rápido crescimento econômico da 
indústria do turismo, assim como o 
crescimento constante da economia brasileira 
em geral. O boom do turismo em grande 
parte, é impulsionado pela natureza 
acolhedora do povo da Bahia e do seu 
património cultural. A Bahia já é um local 
reconhecido culturalmente pela UNESCO e 
este é também é um fator que contribui para 
a popularidade do local.
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2: Clima Tropical

A Bahia tem temperaturas que pairam a cerca de 27?C tornando-se um local com clima 
perfeito. As praias ao redor são muito tranqüilas e ao mesmo tempo ativas o ano todo, 
tornando-se um destino turístico excelente.

3: Paz e Tranquilidade

Praia do Forte é um lugar muito tranquilo com muitos poucos incidentes de qualquer violência 
ou roubo. O povo local entende a importância de manter boas relações dentro da comunidade, 
isto faz com que todos tenham um local tranquilo, o que aumenta ainda mais a boa reputação.

4: Mercado Imobiliário Crescente

O mercado imobiliário brasileiro e, em particular, da Praia do Forte está no seu auge e isso 
implica que o valor dos imóveis sejam cada dia mais valoriados. Mesmo se o imóvel esteja 
parado, revendê-lo no futuro será com certeza um bom negócio.

5: Opções de Financiamento Disponíveis

Porque a localidade já é reconhecida como 
um paraíso turístico e um mercado 
imobiliário em expansão, existem várias 
opções de financiamento que estão 
disponíveis para qualquer potencial 
investidor. Isso torna a tarefa de iniciar o 
empreendimento para investimento 
imobiliário mais fácil e menos demorado 
também.

Dentro da região de Praia do Forte, há uma 
oportunidade real de conseguir um bom 
retorno sobre investimento em imóveis. O 
seu investimento poderá ser utilizado na 
indústria do turismo em expansão ou simplesmente como seu lugar permanente, ou lugar de 
férias em um local tranquilo e paradisíaco.

Potenciais investidores imobiliários em Praia do Forte precisam começar sua busca contando 
com a ajuda de um corretor de imóveis experiente, que tenha familiaridade com os processos 
de aquisição e transferência de imóveis. Este em troca vai fazer todo o processo muito mais 
fácil e menos demorado.

Ver imobiliário na Praia do Forte agora.
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