


CONSTRUÍMOS 
RELAÇÕES.

Em 1773 a CBRE iniciou no Reino Unido 
um longo caminho tendo como base a 
excelência. A liderança mundial, num 
mercado cada vez mais so�sticado e 
competitivo, só é possível com inovação 
e foco nos resultados.
 
A razão do sucesso da CBRE é a 
capacidade de estabelecer ligações 
sólidas e duradouras com os seus clientes, 
sempre com uma visão de negócio assente 
na criação de oportunidades e na 
obtenção dos melhores resultados.



A CBRE é a maior empresa de serviços imobiliários do mundo. Com 
cerca de 70.000 colaboradores em mais de 60 países, foi nomeada 
uma das “Empresas Mais Admiradas do Mundo” pela Revista 
Fortune. 

Através da nossa rede internacional cruzamos diversidade, riqueza 
cultural, know-how e excelência pro�ssional. 

O nosso percurso é feito com base em valores sólidos, que fazem da 
CBRE o parceiro certo para alcançar resultados excecionais.

SOMOS GLOBAIS. 
APRESENTAMOS RESULTADOS REAIS

PAÍSES

+60 70.000
COLABORADORES

RES
PEI
TO

Sabemos ouvir 
os outros e 
partilhamos 
informação 
abertamente, 
encorajando
a colaboração.

SER
VI
ÇO

EXCE
LÊN
CIA

INTE
GRI
DADE

Nenhum negócio
ou indivíduo é 
maior do que o 
nosso 
compromisso com 
a verdade.

Abraçamos desa�os 
com entusiasmo
e dedicação e 
construímos relações 
duradouras, 
proporcionando aos 
nossos clientes uma 
experiência única.

Somos 
perseverantes
na obtenção dos 
melhores 
resultados.  



EM PORTUGAL 
INSPIRADOS PELO MUNDO

A CBRE foi a primeira empresa multinacional do sector imobiliário a 
atuar em Portugal. Um caminho iniciado em 1988 e que se re�ete a 
cada dia que passa na nossa dimensão e conhecimento do mercado.

Com cerca de 130 colaboradores, a CBRE assume em Portugal uma 
posição de liderança no mercado de serviços imobiliários. Em 2006 
adquirimos uma participação na neoturis, consultores em turismo, e em 
2010 reforçámos a nossa presença internacional em Angola através da 
Zenki Real Estate, a partir de Portugal.

Em 2015 a CBRE adquiriu o negócio mundial da Global Workplace 
Solutions (GWS) da Johnson Controls, que detém uma posição de 
liderança em soluções de gestão de infraestruturas pro�ssionais para 
ocupantes e que já estava em Portugal desde 1996.

Somos uma rede global de conhecimento, clientes e oportunidades. 
Vivemos numa era de relações e ter a capacidade de as ligar é uma 
das nossas principais vantagens.

TRANSFORMAMOS 
PROPRIEDADE 
EM PROSPERIDADE.

O sucesso depende dos resultados. 
Através de uma rede de pro�ssionais 
talentosos e dedicados aconselhamos 
proprietários, investidores e ocupantes 
em todas as vertentes da sua 
estratégia imobiliária e 
assessoramo-los na promoção, 
compra, venda, �nanciamento, 
arrendamento, avaliação e gestão de 
ativos.  

Conjugamos experiência com acesso 
privilegiado a informação de 
mercado, absolutamente 
imprescindíveis para que se tomem 
decisões que concretizam e excedem 
os objetivos de negócio dos clientes.



AVALIAÇÕES
Realizamos avaliações para os 
mais diversos �ns: transações, 
fusões e aquisições, 
�nanciamento, contabilidade, 
seguros e outros.

GLOBAL WORKPLACE 
SOLUTIONS
Disponibilizamos soluções de 
gestão de infraestruturas 
pro�ssionais para algumas das 
mais importantes empresas do 
mundo.

GESTÃO DE ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS 
Maximizar o valor dos ativos 
é a nossa prioridade. Gerimos os 
imóveis dos nossos clientes, através 
de uma gestão integrada que 
compreende o ciclo imobiliário em 
todas as suas componentes.

PROMOÇÃO 
E REABILITAÇÃO
Atuamos na compra e venda de 
terrenos para promoção ou de 
edifícios para reabilitação, 
essencialmente para promotores 
imobiliários.

INVESTIMENTO
Assessoramos compradores 
e vendedores, institucionais 
ou privados, de imóveis de 
rendimento. 

CONSULTORIA
Realizamos estudos de mercado 
e consultoria estratégica para 
que os nossos clientes possam 
tomar decisões adequadas, no 
momento certo.

AGÊNCIA
Comercializamos espaços 
imobiliários para arrendamento 
ou venda e atuamos para 
proprietários e para ocupantes.

ARQUITETURA E 
GESTÃO DE PROJETOS
Arquitetamos ideias e gerimos 
projetos dentro do prazo e do 
orçamento estabelecido.  



resi
den
cial

Somos especialistas em 
escritórios e trabalhamos 
com os proprietários e 
ocupantes, nacionais e 
internacionais, dos 
principais edifícios.

Tiramos partido do nosso 
forte conhecimento em 
centros comerciais, retail 
parks, outlets e lojas de rua 
para satisfazer 
integralmente as 
necessidades dos nossos 
clientes. 

Oferecemos um 
serviço único e 
multidisciplinar
em armazéns, 
terrenos industriais 
e plataformas 
logísticas.

Atuamos na venda 
de empreendimentos,
destinados a primeira 
e segunda habitação 
e vocacionados para
o segmento alto e 
médio/alto.  

Tu
ris
mo

Trabalhamos de 
forma estratégica 
com os principais 
atores do sector 
hoteleiro e 
imobiliário turístico.



EM IDEIAS.

DESAFIAMOS PROBABILIDADES, 

Seja qual for a dimensão dos 
desa�os dos nossos clientes, 
acreditamos que é possível 
atingir os objetivos propostos 
através de um conhecimento 
profundo do  mercado e dos 
produtos e de soluções 
inovadoras que ultrapassem o 
que é esperado.

A de�nição de um objetivo é o ponto de
partida. Queremos ir mais além e alcançar
resultados realmente surpreendentes.
Esforço, empenho, energia e determinação 
são caraterísticas que fazem parte do nosso 
ADN.

SUPERAMOS EXPETATIVAS.

TEMOS CONHECIMENTO.

130
COLABORADORES 
EM PORTUGAL

A CBRE detém a mais completa base 
de dados do país com a evolução dos 
principais indicadores de mercado 
nos vários segmentos imobiliários. 
Tratamos a informação de um modo 
transparente e pro�ssional e 
colocamos à disposição dos nossos 
clientes diversos estudos, onde são 
evidenciados os principais 
indicadores do mercado imobiliário e 
as tendências do sector.



VILAMOURA

Assessoria na venda 
de Vilamoura, em 
representação da 
Catalunya Caixa. Esta 
foi a maior transação 
de um projeto 
imobiliário turístico 
dos últimos 10 anos, 
em Portugal.

DOLCE VITA

Assessoria na venda de 3 
centros comerciais Dolce 
Vita num total de cerca de 
100.000 m2, uma das 
maiores operações de 
centros comerciais dos 
últimos 10 anos em 
Portugal. Novo mandato 
para a gestão dos 3 centros 
comerciais, em 
representação do novo 
proprietário.

MARQUÊS
DE POMBAL
8 edifícios 
transacionados pela 
CBRE na principal 
praça de Lisboa, 
entre 2014 e 2015, 
para investimento e 
reabilitação.

LOGICOR

Mandato de gestão do 
portfólio de logística 
de 530.000 m2 detido 
pela Logicor em 
Portugal.

WEBHELP
Tenant Rep para a 
Webhelp na 
colocação do 
novo escritório 
com 3.300 m2, na 
Torre Fernão de 
Magalhães, no 
Parque das 
Nações. 

NEW 
BALANCE
Arrendamento 
da primeira 
loja da New 
Balance em 
Portugal, na 
Rua do Carmo, 
em Lisboa.

R. GARRET, 
53-67
Assessoria na 
venda de edifício 
para reabilitação 
e transformação 
num projeto 
residencial para 
segmento alto.

MERCK

Projeto e gestão 
de projeto para o 
escritório da 
Merck, no Edifício 
Duo Mira�ores 
Premium, com 
1.300 m2.

Alguns casos de sucesso, 
representativos da nossa 
forma de atuar no 
mercado nacional.

O CRESCIMENTO,
FAZ-SE DE 

VANTAGENS
REAIS.



A CBRE foi nomeada uma das 

100 MELHORES EMPRESAS DE 
SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 

pelo 10º ano consecutivo.
International Association of Outsourcing 

Professionals (IAOP), 2016

A CBRE foi nomeada 
para o ranking das   

“EMPRESAS MAIS ADMIRADAS
DO MUNDO” 

da Revista Fortune, pelo quarto ano 
consecutivo.

2016

A CBRE foi considerada 

A MELHOR MARCA DO SECTOR 
IMOBILIÁRIO A NÍVEL MUNDIAL, 
pelo 15º ano consecutivo.
The Lipsey Company, 2016

A CBRE foi reconhecida como a

EMPRESA MAIS ÉTICA DO MUNDO
pelo terceiro ano consecutivo, pelo 

Ethisphere Institute, um centro de 
investigação independente, que promove 

as boas práticas em governação 
e ética institucional.  

Ethisphere Institute, 2016

A CBRE foi eleita a 

Nº1 EM TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO DE 
IMOBILIÁRIO COMERCIAL EM TODO O MUNDO 

Real Capital Analytics (RCA), 2016

PROVAMOS 
TODOS 
OS DIAS 
O NOSSO 

Desde 2007 a CBRE já recebeu 
este prémio 8 vezes

MELHOR CONSULTORA IMOBILIÁRIA
EM PORTUGAL
Revista Construir, 2015

A CBRE recebeu os prémios 
de todas as categorias a concurso 
a nível nacional

MELHOR CONSULTORA IMOBILIÁRIA
EM PORTUGAL
EUROMONEY Real Estate Awards, 2016

MELHOR DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÕES
EM PORTUGAL
EUROMONEY Real Estate Awards, 2016

MELHOR AGÊNCIA
EM PORTUGAL
EUROMONEY Real Estate Awards, 2016

MELHOR DEPARTAMENTO DE RESEARCH 
EM PORTUGAL
EUROMONEY Real Estate Awards, 2016

A CBRE foi eleita a

MELHOR CONSULTORA IMOBILIÁRIA
NO MUNDO

EUROMONEY Real Estate Awards, 2016



T: +351 21 311 44 00

CBRE.PT

Edifício Amoreiras Square
R. Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 8º A
1070-313 Lisboa
Portugal




