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AS NOSSAS ESCOLHAS

A vida é feita de escolhas. E são estas que nos 
definem, quer enquanto pessoa, quer enquanto 
empresa. Nós, Libertas Grupo Imobiliário, fizemos as 
nossas há cerca de 30 anos. 

Em primeiro lugar, escolhemos ter como atividade 
core o setor imobiliário, enquadrando vertentes 
como a arquitetura, construção e promoção 
de projetos residenciais e turísticos, bem como 
espaços de escritório. Uma oferta à qual ainda 
acrescentámos, de forma a criar mais valor para os 
nossos clientes, a gestão de fundos imobiliários e o 
facility management.

Em segundo lugar, escolhemos diversificar, ou 
seja, crescer para além do universo imobiliário, 
de preferência em atividades que, direta ou 
indiretamente, pudessem complementar a nossa 
área nuclear. Neste âmbito, entrámos nas energias 
renováveis através de centrais hidroelétricas e 
fotovoltaicas, e na agricultura biológica, com 

Life is made of choices. And it is these choices that 
define us, both as people and as a company. At the 
Libertas Real Estate Group, we made ours almost 30 
years ago. 

In the first place, we chose to make the real estate 
sector our core sector of activity, including 
architecture, construction and the promotion of 
residential and tourist projects and office spaces. An 
offer to which we added management of real estate 
funds and facilities to create more value for our clients.

Secondly, we chose to diversify, to grow beyond 
real estate into activities that directly or indirectly 
complement our core area. Such activities include 
renewable energy, through hydroelectric and 
photovoltaic power stations, and organic farming, 
with various properties that put this concept of food 
production into practice. 

And we have gone yet further in our diversification, 
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diferentes propriedades que põe em prática este 
conceito de produção de bens alimentares. 

Mas fomos mais longe na nossa diversificação. Hoje 
em dia, também estamos presentes na hotelaria e 
restauração.

Em terceiro lugar, para além de escolhermos fazer 
tudo isto bem, também escolhemos fazer tudo isto 
contribuindo de forma ativa para um mundo onde o 
ser humano e todo o ambiente que o rodeia vivam 
em harmonia. 

Com esta ideia em mente, cada um dos nossos 
projetos imobiliários é pensado para respeitar a 
identidade do local onde se acomoda e acrescentar-
lhe algo, estética e funcionalmente. Para além disso, 

também seguimos rigorosas normas ambientais no 
processo de construção, certificadas com a norma 
ISO 14001, pela TÜV Rheinland Portugal, empresa 
que avalia o cumprimento de boas práticas em 
diferentes áreas, nomeadamente a ambiental.   

Tão parte de nós quanto a sustentabilidade é o nosso 
foco na funcionalidade. Os espaços que criamos 
revelam um humanismo arquitetónico que mais 
não é do que a consciência que os nossos metros 
quadrados são um lugar de vivências e, como tal, 
devem ajudar a que privacidade e comunidade 
tenham a boa relação que merecem. 

Estas são as nossas escolhas. Foram elas que nos 
fizeram chegar até aqui e, sem tirar nem pôr, serão 
elas que nos guiarão no futuro. 



with a presence today in hotels and restaurants.

Thirdly, in addition to our choice to do all this to the 
best of our abilities, we have also chosen to make an 
active contribution to a world where human beings and 
the environment surrounding them can live in harmony. 

With this in mind, each of our real estate projects is 
designed to respect the identity of its surroundings 
and to add something in aesthetic and functional 
terms. We follow strict environmental standards in 
the construction process, certified with ISO 14001 by 
TÜV Rheinland Portugal, a company that assesses 
compliance with good practices in various areas, 
including the environment.   

Functionality is as important to us as sustainability. The 

spaces we create reveal an architectural humanism that 
is no less than an awareness that the square metres 
constructed around us are first and foremost a place to 
live. As such, they should help ensure that privacy and 
community are given the balance they deserve. 

These are our choices. Choices that have brought us 
this far and which will guide us into the future. 



Os 30 anos de vida da Libertas foram dedicados a projetar 
e entregar casas. Espaço temporal em que crescemos, 
aprendemos e evoluímos, sempre com entusiasmo e de uma 
forma sustentada.

Foram vários os desafios e as dificuldades que 
ultrapassámos com uma humildade honesta, mantendo 
permanentemente o foco na melhoria e no cumprimento 
dos compromissos assumidos.

Incorporámos progressivamente várias áreas do setor 
imobiliário e hoje somos um grupo com uma integração 
vertical. No presente, a Libertas tem autonomia para 
idealizar, conceber, construir e comercializar uma 
urbanização, como atesta o portfólio diversificado que 
gerimos. 

Mas o nosso crescimento também se deu em outras áreas. 
Também temos uma presença solidificada em sectores 
como o turismo, as energias renováveis e a agricultura 
biológica.

Por tudo o que foi alcançado, somos gratos às pessoas 
da nossa organização que, em torno de um núcleo de 
diretores experiente, contribuem diariamente para tornar a 
Libertas numa empresa sólida, competente e reconhecida 
no mercado. Sem elas nada teria sido possível, por isso, aqui 
fica o nosso muito obrigado. 

The 30 years of Libertas’ history have been dedicated to 
the design and delivery of houses. In this period, we have 
continued to grow, learn and evolve with enthusiasm.

We have overcome many challenges and difficulties with 
honest humility and by keeping our permanent focus on 
improvement and on fulfilling our commitments.

We have progressively incorporated several areas of the 
real estate sector into our activity and today we are a fully 
vertically integrated group. At present, Libertas has the 
autonomy to conceive, design, build and commercialise 
comprehensive urbanisation projects, as can be seen in the 
diversified portfolio we manage. 

But our growth has also occurred in other areas, with a solid 
presence in sectors such as tourism, renewable energies and 
organic farming.

For all that has been achieved, we are grateful to the people 
of our organisation who, around a core of experienced 
directors, contribute on a daily basis to making Libertas a 
solid, competent and recognised company in the market. 
Without them, none of this would have been possible. We 
are indebted to their ongoing commitment and efforts. 

Looking at the society of today and tomorrow, we realise 
that in the coming years we will face many challenges 
relating to energy transition and ecology. Libertas wants to 

TIME TO GO 
GREEN!
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Olhando para a sociedade de hoje e de amanhã percebemos que, nos 
próximos anos, vamos enfrentar o desafio da transição energética 
e da ecologia. E a Libertas quer marcar uma posição de relevo nesta 
mudança, tornando-se líder e percursora, em Portugal, nesta transição 
e no desenho de casas adaptadas às pessoas.

Reafirmamos o nosso compromisso de sustentabilidade, selado ainda 
em 2008, quando obtivemos a certificação ambiental ISO 14001, altura 
em que esta temática ainda não abria o telejornal. Sabemos que o nosso 
setor tem um impacto importante na economia, na natureza e na vida 
das pessoas. Como tal, devemos respeitar o solo onde construímos, 
sempre que possível produzir e consumir local e ganhar o máximo de 
eficiência possível. 

Temos de ter a consciência que construir casas sustentáveis é bom para 
o ambiente, porque um apartamento classe A emite 5 vezes menos C02 

que uma casa antiga.

No entanto, a pegada ambiental não é a nossa única preocupação. A 
Libertas quer que todos os seus projetos sejam concebidos tendo em 
conta que o comprar de uma casa é um ato de longo prazo, o que faz 
com que esta tenha a obrigação de se adaptar ao ciclo de vida de cada 
um. 

Estas são as nossas escolhas. Quais são as vossas?
Cresçamos juntos.

António, Pascal e Cecile Gonçalves 
Conselho de Administração da Libertas



take a prominent role in this transition in Portugal, leading from the front 
in the design of houses tailored to people.

We reaffirm our commitment to sustainability, a commitment sealed in 
2008 with the attainment of ISO 14001 environmental certification, at a 
time when this issue was not yet at the forefront of society’s concerns. 
We know that our sector has an important impact on the economy, on 
the natural world and on people’s lives. As such, we must respect the 
earth on which we build, whenever possible producing and consuming 
locally and ensuring the maximum efficiency possible. 

We must remember that building sustainable homes is good for the 
environment; indeed, an A-class flat emits 5 times less C02 than an old 
house.

However, the environmental footprint is not our only concern. Libertas 
wants all of its projects to be designed with the understanding that 
buying a house is a long-term commitment and that a house should be 
perfectly suited to the evolution of our life cycle. 

These are our choices. And yours?
Let’s grow together.

António, Pascal and Cecile Gonçalves 
Libertas Board of Directors
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A Libertas é uma empresa com uma 
ampla e vincada ética ambiental. Ela 
faz parte da nossa essência, quer na 
forma como pensamos os projetos, 
quer na forma como os construímos, 
quer também na forma como 
diversificamos os nossos investimentos 
para atividades que privilegiam a 
renovação do nosso ecossistema.  

Libertas is a company with a broad and 
committed environmental ethos. It is 
part of our essence, both in the way we 
think about and implement our projects, 
and in the way we diversify our 
investments into activities that ensure 
the renewal of our ecosystem.  

O centro de toda a atividade da 
Libertas é o indivíduo. Nós criamos 
espaços arquitetónicos que 
proporcionam vivências estimulantes 
e diversificadas, em todas as faixas 
etárias. Mas não só. A nossa vertente 
humanista também se estende aos 
que connosco trabalham, com quem 
criamos uma relação de respeito, 
transparência e crescimento.  

All of Libertas’ activity is centred on 
human beings. We create architectural 
spaces that provide stimulating and 
diverse experiences for people of all age 
groups. And our humanist commitment 
also extends to those who work with us, 
with whom we develop relationships of 
respect, transparency and growth.  

Para a Libertas um projeto imobiliário 
não está terminado quando é entregue 
a última chave. Continua a existir toda 
uma comunidade para cuidar. Por 
isso, diversificámos a nossa atividade 
para áreas complementares, como a 
agricultura biológica, ou as energias 
renováveis que podem criar valor para 
os projetos que concebemos.

For Libertas, a real estate project is not 
finished when the last key is delivered. 
There is still a whole community to look 
after. That’s why we have diversified 
our activity into complementary areas 
such as organic farming and renewable 
energies, creating value for the projects 
we have designed.

SUSTENTABILIDAE
SUSTAINABILITY

HUMANISMO
HUMANISM

DIVERSIDADE
DIVERSITY

1 2 3
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O mundo em que vivemos merece ser preservado. Uma 
responsabilidade ambiental que começa no indivíduo e se 
prepetua nas empresas. As organizações coletivas devem 
integrar na sua filosofia de atuação uma consciência ambiental 
permanente. E a Libertas têm-na.

Enquanto empresa do setor imobiliário, temos uma 
responsabilidade acrescida de criar projetos que respeitem 
a área envolvente, equilibrando a utilização do espaço e dos 
recursos naturais, quer seja na sua volumetria, nas linhas 
arquitetónicas, ou na morfologia. Mais do que dar nas vistas, 
gostamos de ter boas vistas. Uma forma de juntarmos 
sustentabilidade ambiental e o ordenamento do território.

Por outro lado, desde 2008 que somos certificados pela 
TUV Rheinland Portugal, com a norma ISO 14001, no qual 
assumimos o compromisso de proteção do ambiente, incluindo 
a adaptação às alterações climáticas, prevenção da poluição, 
cumprimento legal e necessidades socioeconómicas, através 
de uma gestão mais eficaz dos aspetos ambientais, tendo 
em consideração uma perspetiva de ciclo de vida do projeto 
e dos riscos associados à nossa atividade, demonstrando o 
nosso compromisso voluntário com a melhoria contínua do 
desempenho ambiental.

Our world deserves to be protected and this is a responsibility 
that begins with the individual and extends to whole companies. 
Collective organisations must integrate a permanent environmental 
awareness into their operating philosophy. This is what we have 
done at Libertas.

As a real estate company, we have the added responsibility to 
create projects that respect the surrounding area, whether in 
their volumetry, architectural lines or morphology. We aspire to 
create buildings with character, not showiness, and combining 
sustainability and sensitive land use planning.

We have been certified by TÜV Rheinland Portugal with the ISO 
14001 standard since 2008, a standard by which we commit to the 
protection of the environment through the management of 
environmental risks associated with our activity. This is a voluntary 
demonstration of our commitment to continuous improvement of 
environmental performance in the world.

14
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Os projetos imobiliários trazem inevitavelmente alguma 
transformação ao espaço em que se inserem. Mas 
deve ser uma transformação sábia e humilde, onde a 
necessidade humana de criar nunca deve ultrapassar os 
limites que a natureza, sem dizer uma palavra, estabelece.

Real estate projects inevitably have a transformative 
effect on their surrounding area. But this must be a wise 
and humble transformation, where the human need to 
create never exceeds the limits imposed by nature.

NA LIBERTAS 
A RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL CRIOU RAÍZES.
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY HAS 
DEEP ROOTS AT LIBERTAS
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O QUE SUSTENTA
A NOSSA POLÍTICA 
AMBIENTAL
OUR ENVIRONMENTAL POLICY IS UNDERPINNED BY:

17

Construímos imóveis novos com certificação energética A

Garantimos uma gestão adequada dos resíduos produzidos

Influenciamos comportamentos ambientalmente corretos
junto dos colaboradores, clientes e fornecedores

Selecionamos materiais que invocam uma maior eficiência
energética nos edifícios

Implementamos nos nossos apartamentos/moradias: Tomadas 
electric-car, cozinhas equipadas com eletrodomésticos classe A ou 
superior, sistema solar térmico para aquecimento das águas sanitárias, 
reaproveitamento da água da chuva para rega dos jardins

Procura constante de melhores soluções ambientais para alcançar os
objetivos ambientais pretendidos para cada projeto

Constructing new buildings with A-rated energy certifications

Undertaking waste management

Encouraging environmentally sustainable behaviour among our 
employees, customers and suppliers

Choosing materials that ensure the greatest energy efficiency 
in our buildings

Installing electric-car sockets, kitchens equipped with class A appliances 
or better, solar thermal hot water systems and reusing rainwater for 
watering gardens in all our houses and apartments

Constantly searching for better environmental solutions to achieve the 
intended environmental goals of each project



ESCOLHEMOS 
O HUMANISMO

WE CHOOSE HUMANISM 
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Um projeto imobiliário, tal como uma cadeira, ou 
secretária, deve conseguir aliar a sua forma à função que 
vai ter. E a função dos nossos projetos é simples: criar 
espaços para que a vida aconteça.

Neste âmbito, temos vários focos. O primeiro é a 
inclusão. Criamos sempre espaços onde, sem sombra 
de dúvida, toda a diversidade humana se sinta bem. O 
segundo é o sentido gregário.  Procuramos estimular a 
existência de áreas comuns que permitam o cimentar 
da noção de comunidade, sem perda da ideia de 
privacidade. Por fim, centramos a nossa atenção na 
adaptabilidade. Quer isto dizer que os nossos projetos 
são concebidos para fazer face às necessidades da vida 
contemporânea, tendo flexibilidade para incorporar 
futuros requisitos.

Mas o nosso conceito de humanismo abarca outras 
áreas da nossa intervenção. Falamos de quem connosco 
trabalha, fazendo parte da equipa, ou de quem connosco 
tem parcerias de anos, ou dias. Com todos adotamos 
uma postura de respeito, transparência e confiança, 
criando uma relação sólida e saudável.

Temos ainda uma clara política de meritocracia que faz 
com que nunca olhemos a nacionalidade, raça, ou género 
mas, apenas, a competência. Por isso, não é de estranhar 
que tenhamos mulheres em cargos de chefia, ou em 
espaços mais improváveis, como os locais de obra.

Por último, e ainda numa lógica humanista, procuramos 
sempre privilegiar os produtos portugueses, fazendo 
com que, dessa forma, se desenvolva a sociedade local e 
o país onde estamos inseridos como um todo.  

A real estate project, just like a good chair or a desk, 
must be able to combine form with function. And the 
function of our projects is simple: to create spaces where 
life happens.

In this context, there are several aspects to focus on. The 
first is inclusion. We create spaces where the full range 
of human diversity feels unambiguously at home. The 
second is on creating a space of social conviviality.  We 
seek to create common areas that develop and reinforce 
a sense of community, without neglecting the need for 
privacy. Finally, we focus our attention on adaptability. 
This means that all our projects are designed to meet 
the needs of contemporary life and have the flexibility to 
meet future requirements.

Our concept of humanism encompasses other areas of 
our activity, including all those who work with us as part 
of the team, or those who are our partners, whether for 
just a few days or over several years. We adopt a position 
of respect, transparency and trust with all, seeking to 
create solid and healthy relationships.

We also act on the basis of merit, making decisions 
on the basis of competence and never on the basis of 
somebody’s nationality, race or gender. As such it is not 
surprising to find women both in our upper management 
positions and on our construction sites.

Finally, our humanist commitment also leads us to give 
priority to Portuguese products, helping to develop our 
society and country as a whole.  

Sempre que concebemos um edifício, 
seja ele para habitação ou trabalho, 
realidades que cada vez mais se 
misturam, pensamos primeiro, e muito 
profundamente, na vivência que ele vai 
proporcionar, porque ela vai influenciar 
toda a experiência individual e 
comunitária de quem com ele interagir. 

Whenever we design a building, be it 
for housing, for commercial activity or, 
increasingly, for a mix of both, we first 
think very deeply about how the space 
will function as a lived experience for 
the individual and for community of 
people who interact with it. 
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No que diz respeito à agricultura biológica, damos 
relevo a três espaços de produção diferentes: a 
Herdade do Alto do Pina, a exploração da Praia dos 
Tomates e a Quinta dos Lagos. Três exemplos de que 
é possível criar valor, fazendo uma gestão sustentável 
dos recursos.  

No campo das energias renováveis, destacamos o 
projeto da hidroelétrica da Ribeira de Leomil que 
começou a trabalhar em 2008, com uma produção 
estimada de 5.000.000 kW/ano, tendo uma potência 
de 2.400 kVA. Uma hidroelétrica que consegue 
manter uma relação inócua com o açude. E ainda 
realçamos as Centrais Fotovoltaicas de Almodôvar, 
com uma potência de 100 kW/ cada. 

Neste âmbito, não é difícil compreender 
as opções de diversificação tomadas: 
hotelaria, restauração, energias renováveis 
e agricultura biológica. Em todas está 
bem presente a nossa teoria e prática de 
vida. E todas elas também têm relação 
com a nossa atividade core: o imobiliário.

Quando um grupo empresarial 
tem a sua atividade nuclear definida 
e incorpora princípios de atuação 
bem claros e enraizados, é fácil 
diversificar a sua atividade, sem 
perder a identidade. 

A Libertas sabe que o imobiliário 
é o eixo central da sua existência e 
encontra na consciência ambiental 
e humana os seus valores base que 
fundamentam o crescimento para 
outras áreas de atuação. 

20
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Regarding organic farming, we highlight three 
different production spaces: Herdade do Alto do 
Pina, Praia dos Tomates and Quinta dos Lagos. Three 
examples that prove it is possible to create value 
while sustainably managing resources.  

In the field of renewable energies, we highlight 
the hydroelectric project at Ribeira de Leomil, 
which began to operate in 2008 with an estimated 
production of 5.000.000 kW/year and 2.400 kVA 
power output. This hydroelectric plant maintains a 
benign relationship with the dam. We also highlight 
the Almodôvar Photovoltaic Plants, with a power 
output of 100 kW each. 

In this sense, it is not difficult to 
understand the options we have taken 
for diversification: hotels, restaurants, 
renewable energies and organic farming. 
Our theory and practice of life is very much 
present in all of them. And all of them are 
also related to our core activity: real estate.

When a business group has defined its 
core business and incorporates clear 
and deeply rooted principles of action, 
it is easy to diversify activity without 
losing identity. 

Libertas knows that real estate is the 
central axis of its activity and finds in 
environmental and human awareness 
the basic values that underpin growth 
for other areas of activity. 



Quanto à restauração e à hotelaria, são duas 
evoluções naturais da nossa atividade imobiliária. 
Neste momento, temos dois restaurantes, o Dona 
Joaquina e o Omaggio, que estão enquadrados em 
espaços imobiliários por nós criados, servindo de 
oferta para quem lá vive, ou para quem se interessa 
por boa comida, onde confecionamos os nossos 
produtos de produção biológica das nossas herdades. 
No que diz respeito à hotelaria, possuímos o Grupo 
Stayupon que desenvolve uma atividade crescente 
no ramo da hospitality, no qual temos atualmente 
disponibilizadas 550 camas. São exemplos as Casas 
da Baixa Jules&Madeleine e Lighthouse Lisbon 
Apartments, a Praia do Sal Lisbon Resort e o Upon 
Lisbon Prime Residences. Um sector que tem ganho 
espaço dentro do nosso Grupo, assumindo-se como 
um eixo estratégico para o futuro. 

Restaurants and hotels are two natural evolutions 
of our real estate activity. We currently have two 
restaurants established in real estate spaces created 
by us, Dona Joaquina and Omaggio, serving as a 
gift for the people who live in the local area and to 
all those interested in the good food sourced from 
our organic farms. In terms of the hotel business, we 
highlight the Stayupon Group, which is increasingly 
active in the hospitality business, where we currently 
have 550 beds available. Examples include Casas da 
Baixa Jules & Madeleine and Lighthouse Lisbon 
Apartments, Praia do Sal Lisbon Resort and Upon 
Lisbon Prime Residences. This is a sector that has 
gained prominence within our Group as a strategic 
axis for the future. 

Investimos na economia verde 
porque só assim o futuro do mundo 
deixará de ser cinzento

We invest in the green economy 
because it is the only way to secure 
the future of our world
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O imobiliário é uma área complexa, que exige inúmeros 
“andares” de atividade para dar corpo a uma oferta 
completa. E a Libertas apetrechou-se de todos esses 
“andares”. Da projeção, à construção, passando pela 
promoção, o nosso grupo incorporou um universo de 
especialização que evita a dispersão.

Real estate is a complex area, with numerous “floors” 
of activity required to offer clients a comprehensive 
service. Libertas has equipped itself with all of these 
“floors”. From design to construction and promotion, 
our group incorporates a comprehensive range of 
specialist services that keeps everything under one roof.

IMOBILIÁRIO. 
ESCOLHEMOS TER UM UNIVERSO 

DE SERVIÇOS COMPLETO
REAL ESTATE. WE CHOOSE A FULL RANGE OF COMPREHENSIVE SERVICES

Design de Produto e Análise de Mercado

Planeamento Urbano, Arquitetura e Gestão de Projetos

Engenharia Civil, de Estrutura e Ambiental

Construção e fiscalização - Ecoárea 
Comunicação Marketing e Vendas (mediadora Casa em 
Portugal, Maison au Portugal, Home in Portugal) 

Gestão Hoteleira e de Propriedades

Facility Management (centro de escritórios Liberoffice)

Libertas Sociedade Gestora de Organismos de 
Investimento Coletivo que gere uma carteira de ativos 
de extrema relevância.

Product Design and Market Analysis

Urban Planning, Architecture and Project Management

Civil, Structural and Environmental Engineering

Construction and Supervision - Ecoárea Marketing and 
Sales Communication (Casa em Portugal, Maison au 
Portugal, Home in Portugal) 

Hotel and Property Management

Facility Management (Liberoffice centre)

Libertas Collective Investment Management Company, 
which manages a portfolio of extremely important 
assets.

Serviços integrados

Integrated services







PORTFÓLIO DE PROJETOS
JÁ REALIZADOS

PORTFOLIO OF COMPLETED PROJECTS



ÁREAS GLOBAIS

URBANIZAÇÃO BENFICA STADIUM

65.000 m2 ÁREA DE CONSTRUÇÃO

55.748 m2 DE HABITAÇÃO

7.629 m2 DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO

129 APARTAMENTOS TURÍSTICOS

1.623 m2 DE COMÉRCIO

435 FOGOS

1 SILO DE ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL 
COM 133 LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
PARA CEDÊNCIA AO MUNICÍPIO

GLOBAL AREAS

BENFICA STADIUM URBANISATION

65.000 m2 CONSTRUCTION AREA

55.748 m2 HOUSING

7.629 m2 TOURIST DEVELOPMENT

129 TOURIST APARTMENTS

1.623 m2 BUSINESS PREMISES

435 HOMES

1 CAR PARK WITH 133 SPACES 
FOR DEDICATED MUNICIPAL PARKING



URBANIZAÇÃO 
BENFICA STADIUM

LISBOA



LUX 
TERRACE 
AT BENFICA 
STADIUM

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

12 853 m2

ANO / YEAR

2016

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

59

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

LIBERTAS
ARQ. BRUNO LEITE



31

PRÉMIOS SIL 2016
MELHOR EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO PARA HABITAÇÃO



32



AS NOSSAS ESCOLHAS

UPON 
LISBON 

PRIME 
RESIDENCES

GRUPO STAY UPON

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

19 081 m2

ANO / YEAR

2017

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

129

TIPO / TYPE

HOTEL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

LIBERTAS
ARQ. BRUNO LEITE



LUX 
GARDEN 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

14 845 m2

ANO / YEAR

2018

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

70

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

LIBERTAS
ARQ. BRUNO LEITE
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LUX PRIME

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

7 131 m2

ANO / YEAR

2020

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

40

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

LIBERTAS
ARQ. BRUNO LEITE



BENFICA 
STADIUM

CONDOMINIO 
PRIVADO

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

5 840 m2

ANO / YEAR

2011

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

48

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

PROARQUIS



PANORAMIC 
POOL 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

4 155 m2

ANO / YEAR

2013

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

31

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

PROARQUIS



DONA 
JOAQUINA 

ANO / YEAR

2017

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BENFICA STADIUM, LISBOA

TIPO / TYPE

RESTAURANTE / RESTAURANT





URBANIZAÇÃO
QUINTA DA TRINDADE

SEIXAL 



RIVER 
TERRACES 

ANO / YEAR

2017

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

QUINTA DA TRINDADE, SEIXAL 

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

199

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

SEMGAFFES
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CONDOMINIO 4 

ANO / YEAR

2011

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

QUINTA DA TRINDADE, SEIXAL 

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

68

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL



CONDOMINIOS
7, 8, 9

ANO / YEAR

2007

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

QUINTA DA TRINDADE, SEIXAL 

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

78+78+105

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL





ALCOCHETE



PRAIA 
DO SAL 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

3 558 m2

ANO / YEAR

2018

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALCOCHETE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

18

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

SEMGAFFES



49

PRÉMIOS SIL 2018
MELHOR EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO PARA HABITAÇÃO



PRAIA DO  
SAL - HOTEL 

GRUPO STAY UPON

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

3 558 m2

ANO / YEAR

2019

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALCOCHETE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

60

TIPO / TYPE

HOTEL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

SEMGAFFES



OMAGGIO
ALCOCHETE

ANO / YEAR

2020

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALCOCHETE

TIPO / TYPE

RESTAURANTE / RESTAURANT





MOURARIA
LISBOA



AMOURARIA
JARDIM DOS LAGARES
TERRAÇOS DAS OLARIAS 
VILA OLARIAS

amouraria

RENOVAÇÃO DE UM BAIRRO 
EM PARCERIA COM A STONE
RENOVATION OF A 
NEIGHBOURHOOD IN 
PARTNERSHIP WITH STONE

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

6 569 m2

ANO / YEAR

2020

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

MOURARIA, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

93

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

DNSJ.ARQ/ ARX



55

PRÉMIOS SIL 2019
MELHOR EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO NA CATEGORIA HABITAÇÃO 
DE REABILITAÇÃO URBANA
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BACALHOEIROS
99

ANO / YEAR

2017

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BAIXA, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

30

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL



CASAS DA 
BAIXA

JULES &
MADELEINE

GRUPO STAY UPON

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

1 572 m2

ANO / YEAR

2011

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BAIXA, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

19

TIPO / TYPE

ALOJAMENTO LOCAL
/ LOCAL ACCOMMODATION

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

LIBERTAS
ARQ. BRUNO LEITE



CASAS DA
BOMBARDA 

GRUPO STAY UPON

ANO / YEAR

2016

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

MOURARIA, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

14

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL
ALOJAMENTO LOCAL /
RESIDENTIAL
LOCAL ACCOMMODATION



CASAS DA 
AMOURARIA

OLARIAS

GRUPO STAY UPON

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

695 m2

ANO / YEAR

2016

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

MOURARIA, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

11

TIPO / TYPE

ALOJAMENTO LOCAL
E HABITAÇÃO

/ LOCAL ACCOMMODATION
AND HOUSING

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

DNSJ.ARQ



LIGHTHOUSE
APARTMENTS 

GRUPO STAY UPON

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

1 136 m2

ANO / YEAR

2015

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

BAIXA, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

13

TIPO / TYPE

ALOJAMENTO LOCAL /
LOCAL ACCOMMODATION



VILA
INTENDENTE 

GRUPO STAY UPON

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

1 641 m2

ANO / YEAR

2018

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

INTENDENTE, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

14

TIPO / TYPE

ALOJAMENTO LOCAL
/ LOCAL ACCOMMODATION

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

DNSJ.ARQ





UNIQUE
LISBOA



UNIQUE 
CHIADO

ANO / YEAR

2019

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

CHIADO, LISBOA

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

11

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

ARX

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

1 996 m2
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ALGARVE



LARANJAL 
DESIGN 
VILLAS

ANO / YEAR

2014

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

FERRAGUDO, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

32

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL



69



70



GRUPO STAY UPON

ALBUFEIRA 
DESIGN 
VILLAS

ANO / YEAR

2017

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALBUFEIRA, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

71

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

CARLA BATISTA



ALBUFEIRA 
DESIGN 
APARTMENTS

ANO / YEAR

2018

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALBUFEIRA, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

20

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

CARLA BATISTA
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ALBUFEIRA 
GREEN 
VILLAS

ANO / YEAR

2019

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALBUFEIRA, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

20

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

CARLA BATISTA



LUX
TERRACE

ÁREA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION AREA

14 187 m2

ANO / YEAR

2018

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

FARO, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

132

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

LIBERTAS
ARQ. BRUNO LEITE



PANORAMIC 
POOL DESIGN 
APARTMENTS

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

ALBUFEIRA, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

42

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

CARLA BATISTA



FERRAGUDO 
DESIGN 
VILLAS

ANO / YEAR

2020

LOCALIZAÇÃO / LOCATION

FERRAGUDO, ALGARVE

APARTAMENTOS / APARTMENTS 

9

TIPO / TYPE

RESIDENCIAL / RESIDENTIAL

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

CARLA BATISTA



PROJETOS 
QUE NOS 
FIZERAM 
CRESCER
PROJECTS WHICH 
MADE US GROW

EDIFICÍO
CRISTAL MAR
FIGUEIRA DA FOZ

POMBAL
SHOPPING
POMBAL

NOVA
ALMADA 14
BAIXA, LISBOA

ANO / YEAR
1995

ANO / YEAR
1999

ANO / YEAR
1992

ÁREA / AREA
700 m2



LIBERDADE 129
AV. LIBERDADE, LISBOA

FOZ VILLAGE
BUARCOS,
FIGUEIRA DA FOZ

EDIFÍCIO
LIBERDADE 67
AV. LIBERDADE, LISBOA

ANO / YEAR
2011

ANO / YEAR
2000

ANO / YEAR
2006

ÁREA / AREA
1 528 m2

ÁREA / AREA
5 433 m2 PRÉMIOS SIL 2011

MELHOR EDIFÍCIO DE 
ESCRITÓRIOS, 

MELHOR EDIFÍCIO DE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

E MELHOR CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL

79
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AS PESSOAS 
QUE NOS FAZEM 

CRESCER

ESTAS E MUITAS MAIS

THE PEOPLE WHO MAKE US GROW
THESE AND MANY MORE





EPÍLOGO
EPILOGUE
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Almost 30 years after its foundation, Libertas is not 
only defined as a Real Estate Group. Above all, we are 
a company with sustainable and humanist values that 
seeks to create a more harmonious society and to put 
its beliefs into practice. This was a choice that was easy 
for us to make.

Quase 30 anos volvidos desde a sua criação, a 
Libertas não se define unicamente como um Grupo 
Imobiliário. Somos, acima de tudo, uma empresa 
portadora de valores sustentáveis e humanistas 
que procura a criação de uma sociedade mais 
harmoniosa e que conduz a sua prática em 
consonância com a sua teoria. Esta foi a nossa 
escolha, uma escolha que, para nós, foi fácil fazer.

Em letra maior um agradecimento 
maior a todos aqueles que nos 
têm acompanhado neste percurso. 
Aos nossos clientes, parceiros, 
fornecedores e colaboradores o nosso 
merecido e reconhecido obrigado!

We extend our greatest thanks to 
all those who have accompanied us 
on this journey. To our customers, 
partners, suppliers and employees, 
we give our most heartfelt and 
sincere thanks!
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www.libertas.pt

 

+351 21 324 30 50

Avenida da Liberdade, nº 129, 8º

libertas@libertas.pt

1250-140 Lisboa, Portugal




