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MISSÃO
• Proporcionar aos clientes uma rápida resposta e um serviço completo.
• Conceber e desenvolver projetos com elevado nível de planeamento e rentabilidade.
• Dar aos clientes a melhor relação preço / qualidade.

ORGANIZAÇÃO
• Tendo uma gestão independente entre si, as empresas do Grupo SIL apresentam-se   
  interligadas de modo a que possam bene�ciar das suas várias sinergias e experiências.
• A abordagem multidisciplinar do Grupo SIL permite considerar as diversas vertentes do   
  imobiliário e desenvolver soluções originais para projetos de todo o tipo e dimensão.

EXPERIÊNCIA
• Mais de 60 anos de experiência no mercado imobiliário em Portugal.
• Mais de 600.000 metros quadrados compõem o atual portefólio de ativos geridos e       
  desenvolvidos.
• Uma equipa dinâmica no mercado, ativa nas áreas de promoção, investimento,   
  consultoria e mediação.

MISSION
• To provide clients with a prompt response and a complete service.
• To design and develop projects which are well planned and pro�table.
• To give clients the best quality / price ratio.

ORGANISATION
• The Grupo SIL comprises several inter-linked yet independently run companies which draw on each other´s expertise.
• Our multi-disciplinary approach enables us to look at property from a variety of aspects and produce original      
  solutions for all sizes and types of projects.

EXPERIENCE
• Over 60 Years experience of real estate in Portugal.
• Over 600,000 sqm (above ground) in its current management and development portfolios.
• A dynamic force in the market covering development, investment, consultancy and agency.





PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
• Capacidade �nanceira, �exibilidade e rapidez de resposta permitem ao Grupo SIL lidar   
   com um mercado em constante mudança, assim como manter o equilíbrio entre    
   promoções imobiliárias de larga escala e oportunidades de curto prazo.
• Fundada em 1949, a SILCOGE é a empresa do Grupo SIL dedicada à promoção    
   imobiliária.
• Através da SILCOGE, o grupo desenvolve projetos chave-na-mão, disponibilizando ao   
   cliente um serviço completo desde a aquisição da propriedade à sua ocupação �nal. 
   O grupo também reabilita edifícios existentes, convertendo-os em ativos para    
   investimento.
• Presentemente, a SILCOGE tem em desenvolvimento 250.000 metros quadrados de   
   projetos na área da Grande Lisboa.

DEVELOPMENT
• Financial strength, �exibility and speed of response enable Grupo SIL to respond to changing market conditions and   
   maintain a balance between long term development projects and short term opportunities.

• SILCOGE, Grupo Sil’s main development company, was founded in 1949.

• Through SILCOGE, the Group develops turnkey projects, o�ering the client a complete service from site acquisition to   
   �nal occupation. The Group also renovates existing buildings, converting these into investment assets.

• SILCOGE is currently developing over 250,000 sqm of property in the Greater Lisbon Area.



PRINCIPAIS 
EMPREENDIMENTOS

MAIN DEVELOPMENTS



PORTO CRUZ
O projeto prevê a integração de áreas residenciais, de escritórios, de lazer, de náutica e de 
serviços de modo a criar um local magní�co para viver e trabalhar. Com uma área total de 
construção de 177.960 metros quadrados, Porto Cruz é composto por 3 torres residenciais, 
um bloco de escritórios, um hotel e um pequeno centro de retalho. Esta organização de 
espaço permite uma maximização da quantidade de áreas verdes, que por sua vez dá ao 
empreendimento uma menor densidade construtiva.

PORTO CRUZ
The project envisages the integration of the residential, o�ces, sailing, leisure and service components to create a 
fantastic place to live and work. With a total construction area of 177,960 sqm the project consists of 3 residential towers, 
an o�ce block, a hotel building and a small retail centre. This concentration allows for a maximisation of the amount of 
green areas, which in turn lends to the project a more spacious background.

HERDADE MONTEVERDE
Situado numa área �orestal protegida de 102 hectares, a Herdade Monteverde tem como 
objetivo criar propriedades residenciais de alto nível num condomínio privado que 
incentiva a interação entre as famílias, oferecendo uma gama de serviços que inclui 
parques infantis, piscinas, clubhouse, health club, clube de ténis e campo de golfe. Todo 
o empreendimento compreende uma área edi�cável de 68.850 metros quadrados acima 
do solo.

HERDADE MONTEVERDE
Set in a protected woodland area of 102 hectares, Herdade Monteverde is a project with the objective of creating 
quality residential properties, in a private condominium that encourages the interaction between families by o�ering 
a range of services including playgrounds, swimming pools, clubhouse, health club, tennis club and golf course. 
The whole development comprises a buildable area of 68,850 sqm above the ground.

ALCÂNTARA
O objetivo é criar um novo pólo urbano, com edifícios e infra-estruturas caraterizados por 
uma arquitetura de exceção. Maximizando o potencial de uma fantástica localização, 
próxima de todo o tipo de comodidades (hospitais, restaurantes, marina, praias e frente 
marginal). Na sua totalidade, o empreendimento compreende 48.105 metros quadrados, 
com uma área edi�cável de 85.763 metros quadrados acima do solo.

ALCÂNTARA
The objective is to create a new urban pole centre, with state of the art buildings and infrastructures, that are able to 
maximize the potential of this fantastic location, close to all type of amenities such as hospitals, restaurants, marina, 
beaches and riverfront. The whole development comprises 48,105 sqm of urban plots of land, with a buildable area of 
85,763 sqm above the ground.

GAIA
Este projeto tem uma área total de construção de 31.842 metros quadrados, sendo que 
a sua grande maioria está organizada para uso residencial. Composto por 5 blocos 
residenciais e um bloco para comércio, este empreendimento foi planeado de modo a 
equilibrar as vistas do rio com a presença da falésia. Tal permitirá que os habitantes 
disfrutem de uma janela para o Douro e para as áreas verdes do parque.

GAIA
The project comprises a total construction area of 31,842 sqm, of which the vast majority is for residential use. The 
project consists of 5 sets of residential blocks and a retail block. It has been planned in order to balance the river 
views with the green cli�, allowing its inhabitants to have a window towards the river, and a window with greener 
views of the park.
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CONSULTORIA E MEDIAÇÃO
• Fundada em 1981, a SILFIDUCIA é a empresa do Grupo SIL dedicada à mediação    
  imobiliária, área esta onde é um dos principais nomes a nível nacional.  
• A SILFIDUCIA tem equipas especializadas para os setores comercial e residencial e    
  disponibiliza os serviços de consultoria para o desenvolvimento e investimento    
  imobiliário, mediação e análise de mercado.

CONSULTANCY & AGENCY

• SILFIDUCIA, the Group´s real estate agency, started business in 1981 and is one of Portuguese key real estate agents   
  and property consultancies.

• It has specialised teams covering the commercial and residential property sectors.

• SILFIDUCIA o�ers the following services: property development and investment consultancy, agency and market   
  research.





INVESTIMENTO

• O sucesso do Grupo SIL assenta num forte conhecimento do mercado de investimento.   
  Assim, o Grupo tanto comercializa propriedades totalmente consolidadas como mantém   
  algumas outras para investimento.
• A SILCOGE tem de momento um total de 80.000 metros quadrados de propriedades no   
  seu portefólio de gestão.
• O Fundo VIP e a sua gestora SILVIP foram fundados em 1987, sendo que com um valor de  
  300 milhões de Euros e um total de 330.000 metros quadrados em portefólio este fundo   
  imobiliário aberto é um dos principais em Portugal.
• Entre as mais conhecidas propriedades do Fundo VIP encontram-se o edifício Castilho 5   
  (centro de Lisboa), os edifícios Atlas I e II (Mira�ores) e o parque logístico VIP Montijo.
• Entre SILCOGE e SILVIP, o Grupo SIL faz a gestão de mais de 410.000 metros quadrados de  
  propriedades na Grande Lisboa.

INVESTMENT

• The GRUPO SIL success lies on its clear understanding of the real estate investment market. The Group sells some   
  completed development properties and retains others for investment.

• SILCOGE currently has 80,000 sqm of property in its management portfolio.

• The real estate investment fund VIP and its management company SILVIP were founded in 1987. The VIP Fund is one   
  of the main open property investment funds in Portugal worth 300 million Euros. It now has 330,000 sqm of property   
  in its portfolio.

• Among the fund´s best known properties are the Castilho 5 building in Central Lisbon, Atlas I & II in Mira�ores and the  
  VIP Montijo Logistics Park in Montijo.

• Through SILCOGE and SILVIP, the Group manages over 410,000 sqm of property in the Greater Lisbon Area.
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