
Together to thrive.



Colocamos os nossos 
clientes no futuro dos 
negócios imobiliários.
O WinnerGroup é um Promotor de imobiliário 
comercial com mais de uma década de presença no 
mercado e com um modelo de negócio e expertise 
únicos e diferenciadores. 

Através da confiança, excelência e integridade, 
apoiamos a expansão de Marcas no mercado 
português e oferecemos uma vasta gama de ativos 
imobiliários de investimento e estratégias financeiras 
para Investidores Privados e Institucionais.

Desenvolvemos projetos imobiliários comerciais 

de forma integrada “Build to Suit”, através do nosso 
grupo de empresas, assumindo todos os aspetos do 
Procurement de Imóveis, Licenciamento, Projetos de 
Arquitetura, Projetos de Especialidades e Construção, 
bem como o financiamento dos projetos junto de 
Investidores.

Operamos em todo o país e somos constituídos 
por uma equipa multidisciplinar com mais de 50 
colaboradores especializados nas áreas de imobiliário, 
direito, finanças, market research, arquitetura, 
engenharia, construção e investimento.

CONFIANÇA
É a base fundamental de todas as relações 
intra e interpessoais.

ESPÍRITO DE EQUIPA
As melhores soluções surgem sempre 
do trabalho em equipa e em parceria 
com o cliente.

LIDERANÇA
Liderar com coragem, visão e integridade 
é o nosso princípio, e incutimos isso nos 
nossos colaboradores e parceiros.

EXCELÊNCIA
Alcançamos a excelência através da 
inovação, criatividade, flexibilidade e 
aprendizagem contínuas.

A SUA VISÃO 

É A NOSSA MISSÃO 

Temos como Missão realizar 
negócios com integridade e regras 
bem definidas onde o Cliente 
é visto como um parceiro, cujo 
relacionamento é assente na 
honestidade, seriedade e rigor.

Ser o Grupo de referência em 
promoção e construção em 
imobiliário comercial em Portugal, 
oferecendo os serviços mais 
criativos e inovadores e gerando os 
melhores resultados e oportunidades 
de negócio para os nossos 
Clientes, cumprindo os prazos e os 
orçamentos estabelecidos.



Surgiu em 2009 pela mão 
de Luís Espinha, que 
utilizou a sua experiência 
de quase 30 anos na área 
da distribuição na criação 
de um modelo de negócio 
único e diferenciador, de 
apoio ao desenvolvimento 
do plano de expansão das 
marcas-âncora do nosso 
mercado nos setores do 
retalho, saúde e serviços.

Atualmente com 45 
colaboradores, o grupo 
destaca-se pela sua 
capacidade de 
desenvolver soluções 
integradas na gestão de 
ativos imobiliários, desde a 
fase inicial de 
desenvolvimento até à 
entrega do ativo chave na 
mão.

Com mais de 10 anos de 
experiência, o grupo 
agrega seis empresas: 
WinnerProperties, 
Winnerules, WinnerProject, 
WinnerWorks, InvestLink e 
FCR Alpha.



O que fazemos?

Na WinnerGroup assumimos 
práticas profissionalizadas de ex-
celência, colocando os nossos 
clientes no centro do que é o 
futuro dos negócios imobiliários.

O nosso propósito é promover 
projetos impactantes que trans-
formem territórios com sustent-
abilidade, e acrescentem valor 
aos nossos clientes, contribu-
indo para as comunidades at-
ravés da criação de emprego e 
prosperidade.

Operamos em todo o país e 
somos constituídos por uma 
equipa multidisciplinar com 
mais de 50 colaboradores es-
pecializados nas áreas de imo-
biliário, direito, finanças, market 
research, arquitetura, engenha-
ria, construção e investimento.

Desenvolvemos projetos com 
recurso a diversas tecnologias, 
de onde destacamos a tecno-
logia BIM (Building Information 
Modeling), SIG (Sistemas de 
Informação Geográfica) e soft-
wares de análise de mercado, 
que nos permitem disponibilizar 
soluções à medida das necessi-
dades dos nossos clientes.

A WinnerGroup, bem como as 
restantes empresas do grupo, 
assume um compromisso com 
os princípios da sustentabili-
dade e ecologia, e está em-
penhada na redução da pega-
da ecológica em todos os seus 
projetos e atividades. 

Em 2020, reforçámos a apos-
ta em materiais sustentáveis e 
energias renováveis nos nos-
sos projetos, e reduzimos a 
emissão de gases do efeito 
estufa através da adopção de 

uma nova política de frota 
mais consciente, com a uti-
lização de veículos híbridos e 
elétricos.

Expansão rápida com e sem 
investimento

Estabelecemos parcerias com 
os Departamentos de Ex-
pansão das Marcas, apoiando 
a persecução dos seus obje-
tivos, através da identificação 
das localizações, do licencia-
mento e construção e com a 
garantia de investimento.

Cumprimos prazos e orçamentos

Implementamos processos 
de melhoria, na procura das 
melhores práticas de gestão 
e das diversas formas de im-
plementação dos processos, 
das metodologias de tra-
balho e dos diferentes arran-
jos organizacionais, de forma 
a cumprir os prazos e os orça-
mentos estabelecidos.

Garantimos o Investimento

Através de garantias comer-
ciais adicionais, reforçamos a 
segurança no investimento re-
alizado e garantimos o rendi-
mento nos prazos acordados.

Transformamos o território

Desenvolvemos projetos 
cada vez mais sustentáveis e 
com impacto para as comu-
nidades locais e para toda 
a sociedade. Projetos que 
melhoram acessibilidades, 
criam emprego, promovem 
a mobilidade e o bem-estar 
das populações, além de ger-
arem riqueza.  

Desenvolvemos projetos imobiliários comerciais de forma integrada, através do 
nosso grupo de empresas, assumindo todos os aspetos do Procurement de Imóveis, 
Licenciamento, Projetos de Arquitetura, Projetos de Especialidades e Construção.

WinnerProperties
A WinnerProperties surge em 2020 com um serviço ao nível do Procurement. A Angariação e Gestão de Con-
domínios, como resposta a um negócio mais segmentado e direccionado às exigências do mercado. Fiel às 
directrizes, e apoiada na experiência e profissionalismo desenvolvido pela Winnerules, a WinnerProperties tem a 
ambição de ser uma referência no mercado, dando soluções que vão ao encontro das necessidades apresen-
tadas pelos clientes, como também na criação de oportunidades de negócio win-win.

Responsável pelas operações de real estate, a WinnerProperties garante as localizações mais adequadas ao 
perfil da operação e de negócio.
- Procurement de terrenos e lojas urbanas
- Asset management

Winnerules
A Winnerules, empresa-mãe da WinnerGroup, surge em 2009 com o objectivo de proporcionar aos seus cli-
entes um serviço de Gestão e Consultoria, através da oferta de soluções variadas no sector imobiliário. Com 
um histórico comprovado, tem vindo a consolidar a sua presença no mercado, contando actualmente com um 
pipeline de mais de 80 activos. A apresentação de soluções diferenciadoras é fundamental para a nossa activi-
dade e decisiva no desenvolvimento de projectos de qualidade superior para os nossos clientes. Oferecemos 
soluções integradas, transformando activos imobiliários em activos financeiros.

Especialista em expansão em pipeline para marcas, a Winnerules apoia a introdução e o desenvolvimento do 
negócio no mercado português. 
- Expansão em Pipeline para Marcas
- Data & Market research

WinnerProject
A WinnerProject, empresa de projecto e obra, nasceu de dentro da Winnerules e iniciou a sua actividade em 
2019, como resposta a uma necessidade apresentada por parceiros de negócio. O nosso corpo técnico mul-
tidisciplinar permite-nos controlar todas as etapas do projecto, proporcionando uma mais-valia, quer para o 
grupo, quer para os serviços prestados aos nossos clientes e parceiros. 

Especialista em trabalhar com marcas líderes nos seus segmentos, a WinnerProject é responsável por todo o 
processo de licenciamento e execução dos projetos e coordenação com a empreitada.
- Licenciamento
- Projetos de Arquitetura, Especialidades e Execução
- Acompanhamento de obra

WinnerWorks
Criada em 2020, a WinnerWorks é constituída por uma equipa multidisciplinar que controla todas as etapas de 
construção de um projecto de obra. Somos especialistas em engenharia civil, construção e reabilitação urba-
na, com experiência em vários segmentos de mercado (Supermercados, Clínicas, Lojas Urbanas, Habitação, 
Ginásios, etc.). Garantimos qualidade na execução dos projetos/empreitada/obra, bem como a sua execução 
dentro dos prazos acordados com as marcas. Realizamos as obras de forma metódica e eficiente, em parceria 
com os nossos clientes e atendemos sempre às suas necessidades e expectativas, garantindo sempre o melhor 
compromisso qualidade-preço. 

Em articulação com a WinnerProject, a WinnerWorks é uma construtora especialista em obras de grande di-
mensão e de remodelação de lojas urbanas.
- Engenharia
- Reabilitação
- Construção e fit-out

InvestLink
A InvestLink foi criada em 2020 para responder às necessidades de expansão e desenvolvimento das marcas 
através de soluções de arrendamento de longa duração. Com base em estudos de mercado e data analitycs, 
oferecemos soluções de investimento e rentabilidade para investidores em produtos de real estate comercial 
com marcas líderes de mercado nos seus segmentos. Realizamos negócios com integridade e regras bem 
definidas, onde o nosso cliente é visto como um parceiro e onde a honestidade, seriedade e rigor imperam. 
Oferecemos serviços criativos e inovadores e geramos os melhores resultados e oportunidades de negócio 
para os nossos clientes. 

InvestLink markets investment products in commercial real estate assets of high security and profitability to pri-
vate and institutional investors.
- Commercial real estate assets
- Investment advice



Sectores que 
trabalhamos
Supermercados
Restauração e fast food
Retalho e serviços
Hospitais
Residências sénior – UCI/ERPI
Clínicas de saúde e bem-estar
Ginásios
Hotelaria
Residências de estudantes
Energia e combustíveis
Oficinas fast-service
Retail park

BRAGA (3)
3 supermercados

PORTO (4)
2 fast food
2 supermercados

CASTELO-BRANCO (4)
3 supermercados
1 fast food

LEIRIA (12)
3 supermercados
2 retalho
1 clínica 
2 fast food
1 posto combustível
1 auto/oficina
1 ginásio
1 retail park

SANTARÉM (1)
1 supermercado

LISBOA (30) 
16 supermercado
4 ginásios
8 fast food
1 residencia senior
1 hotel 

SETÚBAL (12) 
2 ginásios
7 supermercado
1 clínica
1 hotel
1 fast food

ÉVORA (1) 
1 supermercado

 
BEJA (1)

1 supermercado

ALGARVE (1) 
1 supermercado
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Pingo Doce Tercena, Oeiras ALDI Anta, Sintra

Mercadona Cavaleira, Sintra

Portfolio
Supermercados

LIDL Cavaleira, Sintra Continente Seixal

Minipreço Almada



Burger King Anta, Sintra Pizza Hut Oeiras

Portfolio
Restauração

Dominos Cacém, SintraMcDonalds Leiria



Portfolio

LIS SHopping, Leiria

Prio Leiria

Retail Park

Postos de abastecimento

Clínica de Proximidade CUF Montijo

Saúde



Edifício Bartolomeu Dias (Q44) 
Rua Quinta da Fonte lote 8, 2º andar 2774-518, Paço de Arcos

+351 215 956 686 | geral@winnergroup.pt
www.winnergroup.pt


