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1. NEINVER  

 

1.1 Quem Somos  

A NEINVER é uma das mais importantes empresas imobiliárias internacionais que centra a 

sua actividade nas áreas do desenvolvimento imobiliário, gestão de activos e gestão de 

fundos. Com mais de 40 anos de experiência, a NEINVER consolidou o seu posicionamento 

no mercado Europeu através da gestão de 13 centros outlet, num total de 265.000 m2 de 

ABL, sob as marcas FACTORY e The Style Outlets. 

 

A NEINVER é actualmente o segundo operador de outlets da Europa (ranking ICSC 2010) e 

líder na gestão de outlets em Espanha e na Polónia, países onde foi pioneira na introdução 

do conceito outlet. 

 

Actualmente, o grupo gere o IRUS European Retail Property Fund, um dos maiores Fundos 

Imobiliários retail pan-europeus de capital privado, e cerca de 400.000 m2 de espaços retail, 

1.500 lojas e mais de 800 das melhores marcas.  

 

O carácter inovador do Grupo e a sua estratégia a longo prazo permitiram-lhe crescer de 

forma sustentada no tempo, diversificando progressivamente os seus produtos, linhas de 

negócio e países nos quais opera - Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal e Polónia. 

 

 

1.2 Uma referência no mercado europeu 

 

Ao longo dos seus mais de 40 anos de história, a NEINVER é uma das poucas empresas 

imobiliárias europeias que conseguiu integrar e gerir de forma eficaz cada uma das fases do 

ciclo imobiliário: 
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1.3 Um parceiro estratégico para alianças de sucesso 

A especialização da NEINVER no sector retail e especialmente em outlets, assim como a sua 

experiência como promotor, comercializador e gestor de centros, constitui um valor 

acrescentado para o Grupo, muito apreciado pelos promotores e investidores internacionais, 

que vêem na NEINVER um parceiro estratégico para desenvolver ou adquirir novos 

projectos na Europa.  

Isto permite à NEINVER a entrada de forma rápida e eficaz em novos mercados, reforçando 

assim a sua estratégia de internacionalização.  
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Durante o último ano, a NEINVER assinou alianças estratégicas com importantes parceiros 

financeiros para consolidar a sua liderança no mercado retail europeu. 
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2.  ÁREAS DE NEGÓCIO  

 

2.1 Desenvolvimento Imobiliário  

Com um percurso de mais de 40 anos, a NEINVER promove e comercializa uma vasta gama 

de produtos imobiliários. Posicionou-se como uma das empresas mais inovadoras do 

mercado europeu graças ao desenvolvimento de projectos Logísticos e Industriais, Parques 

Empresariais, Escritórios, e sobretudo, Parques Comerciais, de Lazer e Outlets.  

No sector industrial, destaque para a sua especialização em projectos “chave na mão”, 

construindo à medida das necessidades logísticas, de armazenagem e de distribuição do 

cliente. Por outro lado, desenvolveu projectos inovadores, como a implementação em 

Espanha do conceito de Parque Empresarial com El Parque Empresarial San Fernando, que 

foi considerado naquela altura como um dos 10 melhores projectos do mundo. 

Durante as últimas duas décadas, a NEINVER consolidou-se sem dúvida como uma das 

promotoras imobiliárias na Europa mais activas na área da promoção retail, com o 

desenvolvimento de cerca de 500.000 m2. 

Através de equipas locais próprias, a NEINVER zela pela correcta integração dos seus 

projectos no meio envolvente e pela sua adaptação às características locais próprias.  

A aposta da NEINVER na construção de uma “quality shopping experience” para os seus 

centros, assim como a sua aposta nos edifícios sustentáveis, fazem com que a fase de 

desenvolvimento adquira uma especial importância no sentido de desenhar envolvimentos 

funcionais, atractivos e respeitadores do meio ambiente. 

 

2.2 Gestão Imobiliária: NEINVER Asset Management  
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A NEINVER apostou sempre na gestão directa dos seus projectos imobiliários, 

demonstrando assim, através de uma gestão integral, o seu compromisso a longo prazo 

com a sustentabilidade e qualidade dos seus activos. 

 

Desde há quase 20 anos que a empresa conta com equipas de profissionais especializadas 

na gestão integral de activos imobiliários, que criaram um modelo de gestão único na 

Europa e que actualmente gere mais de 400.000 m2 de activos. 

Graças a este modelo, a NEINVER é hoje uma empresa líder, diferenciadora e única no 

mercado, capaz de criar valor a qualquer tipo de imóvel. 

 

 

 

 

Fruto da aposta na especialização na gestão de activos, em 2010 foi constituída a NEINVER 

Asset Management, uma das principais áreas de negócio do grupo.  

 

Através do seu know-how, a NEINVER Asset Management desenvolve estratégias globais, 

analisando as necessidades próprias de cada tipo de activo, adaptando-as a cada modelo 

de negócio, o que permite oferecer todo o tipo de serviços a qualquer tipologia de cliente, 

independentemente do tipo de activo e da fase em que se encontre o mesmo.  

 

Por outro lado, toda essa experiencia, assim como a contínua busca de melhoria, 

traduziram-se no desenvolvimento de um modelo de gestão único na Europa graças à 

especialização de cada uma das suas áreas: Active Customer/ Property Management, 

Marketing e Facility Management, orientadas para a optimização de recursos e custos, o 

que implica um aumento da valorização do activo.  
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O resultado traduz-se numa relação de fidelidade, garantindo um compromisso único com 

clientes e fornecedores, que se prolonga no tempo e que gera confiança com os clientes 

internacionais.  

 

 

 

2.3 Gestão de Fundos: IRUS Property Fund  

A gestão de fundos é outra das actividades principais da NEINVER. O Grupo actua como 

Fund Manager através do “Irus Fund”, um dos maiores fundos imobiliários retail pan-

europeus de capital privado geridos por uma empresa espanhola. Centra a sua actividade 

na gestão de outlets, superfícies de média dimensão e activos imobiliários dedicados ao 

lazer.  

Desde 2007, a NEINVER estabeleceu uma relação a longo prazo com investidores que 

depositaram a sua confiança na gestão do Grupo e na sua capacidade para a criação de 

valor dos activos, assim como na sua visão para a procura de novas oportunidades. 

O Irus Fund é capaz de gerar retornos atractivos e dividendos estáveis através da 

incorporação de activos desenvolvidos pela NEINVER e da aquisição de novos activos em 

diferentes mercados graças a uma gestão integral e especializada.  

 

 

 

 

 

 

Nome do Fundo “Irus European Retail Property Fund” 
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Volume de Investimento 1.000 milhões de Euros 

 
Actividade 
 

 
Gestão de Outlets e superfícies de média dimensão complementares aos outlets. 
 

 
Carteira de Activos 

 
FACTORY Madrid Las Rozas, Espanha 
FACTORY Sevilla Aeropuerto, Espanha 
FACTORY Madrid Getafe, Espanha 
FACTORY Madrid San Sebastián de los Reyes, Espanha 
FACTORY Warsaw Ursus, Polónia 
FACTORY Poznan, Polónia 
FACTORY Wroclaw, Polónia 
Wroclaw Futura Park, Polónia 
Vila do Conde The Style Outlets, Portugal 
Bricor Vila do Conde, Portugal 
Vicolungo The Style Outlets, Itália 
Castel Guelfo  The Style Outlets, Itália 
Zweibrücken The Style Outlets, Alemanha 
 

 
Metros 2 SBA 
 

279.000 metros quadrados de superfície bruta locável 

Investidores 

 
Achmea Vastgoed BV, AGP Investments, CB Richard Ellis Investors, Credit Suisse, Aberdeen, 
Keva, NEINVER, Schroders, Sparinvest Property Fund 
 

Gestora do Fundo 
 
NEINVER 
 

 
Área Geográfica 
 

Alemanha, Espanha, Itália, Polónia, Portugal 
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3. ESPECIALIZAÇÃO EM OUTLETS  

A NEINVER iniciou o seu percurso em 1996 com a introdução do conceito outlet em 

Espanha através do FACTORY Madrid Las Rozas, o primeiro outlet do país. Após o 

amadurecimento do conceito em Espanha, a empresa exportou posteriormente o conceito 

para a Polónia, onde também se tornou no operador pioneiro desta fórmula comercial. 

Estes primeiros passos representam a origem da especialização no sector outlet, até se 

converter no core business da empresa. Desde os seus primórdios, os centros da NEINVER 

traduziram-se numa fórmula que tem obtido grandes resultados no que se refere à 

afluência de público, ratios de conversão, confiança de marcas e operadores, assim como a 

fidelização dos consumidores.  

Toda esta especialização levou a que, actualmente, a NEINVER seja o segundo operador de 

outlets na Europa, com 13 centros a operar sob as marcas FACTORY e The Style Outlets, e 

gerindo um total de 265.000 m2 de ABL, 1.300 lojas e 800 das melhores marcas 

internacionais, distribuídos em 5 grandes mercados europeus (Espanha, Polónia, Alemanha, 

Portugal e Itália).  

ESPANHA 

 FACTORY Madrid Las Rozas 

 FACTORY Madrid Getafe 

 FACTORY Madrid S. S. de los Reyes 

 FACTORY Sevilla 

 Coruña The Style Outlets 

 

PORTUGAL 

 Vila do Conde The Style Outlets 

 

ALEMANHA 
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 Zweibrücken The Style Outlets 

 

POLÓNIA 

 FACTORY Warsaw Ursus  

 FACTORY Poznan  

 FACTORY Wroclaw 

 FACTORY Krakow  

 

ITÁLIA 

 Castel Guelfo The Style Outlets 

 Vicolungo The Style Outlets 
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3.1 NEINVER Outlets 

O passar dos anos transformou o sector outlet num mercado mais maduro e a NEINVER foi 

evoluindo o seu conceito com o tempo. As necessidades dos consumidores e operadores 

foram-se alterando e a NEINVER soube escutar as exigências de quem agora procura uma 

compra inteligente, em conjunto com uma experiência de compra completa, agradável aos 

sentidos. 

Hoje é necessário um novo estilo de outlets, concebidos como um espaço de compra único, 

com uma oferta comercial mais vasta, um ambiente agradável onde se possa descansar e 

edifícios arquitectónicamente sustentáveis. Neste sentido e com o objectivo de tornar únicos 

os Outlets da NEINVER, nasce a marca The Style Outlets. 

 

 

 

3.2 The Style Outlets: Plataforma “Best In Class”  

Seguindo o objectivo de liderar o mercado europeu de Outlets, a NEINVER apostou numa 

única plataforma outlet "best in class" que aglutine todos os seus centros sob a única marca 

The Style Outlets. 

Com esta nova marca, o prestígio e a liderança dos centros da NEINVER serão reforçados 

no sector outlet graças à standarização de todos os seus centros, tanto no que se refere à 

imagem como à implementação dos valores da nova marca, baseados numa experiência de 

compra única. 

A essência dos The Style Outlets basea-se em elementos chave que se tornam perceptíveis 

tanto para marcas como para os consumidores: o melhor mix comercial, uma vasta oferta 

de serviços que proporcionem um valor acrescentado aos visitantes, projectos 

arquitectónicos flexíveis seguindo os mais rigorosos critérios de sustentabilidade, e uma 

estreita ligação ao mundo da arte, cultura e moda. 
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No que se refere aos aspectos arquitectónicos, os centros The Style Outlets caracterizam-

se por projectos  e arquitecturas flexíveis. Cada um deles é idealizado com base em critérios 

individuais que o tornam único, mas sempre com uns exigentes standards de qualidade e 

respeito ambiental em termos de optimização energética e equilíbrio com o meio onde se 

localizam.  

Relativamente aos serviços e projectos, procura-se disponibilizar o máximo conforto aos 

consumidores, oferecendo serviços que vão muito mais além do que uma oferta comercial.   
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4. COMPROMISSO SOCIAL DA NEINVER 

 

A necessidade de desenvolver as suas actividades tendo sempre em conta o respeito pelas 

pessoas, a optimização energética e o meio ambiente faz parte dos valores da NEINVER 

desde as suas origens. Nesse sentido, a empresa desenvolve sempre as suas actividades de 

acordo com parâmetros relacionados com o desenvolvimento sustentável e a 

responsabilidade social. O compromisso da NEINVER é extensível a todos os seus públicos: 

clientes, fornecedores, empregados, etc. 

A NEINVER compromete-se a oferecer soluções às novas exigências do mundo empresarial, 

do comércio e do tempo livre. Para isso lidera 

projectos de investigação em energias renováveis 

que permitam um desenvolvimento sustentável. A 

NEINVER defende o estabelecimento de políticas e 

sistemas de gestão na empresa que assegurem a 

optimização energética nos projectos, o que a 

obriga a manter-se na vanguarda e a continuar a 

apostar na investigação e na aplicação de 

inovações tecnológicas.  

 

 

4.1 Caminho rumo à sustentabilidade 

A concepção  arquitectónica dos projectos desenvolvidos pela NEINVER garante, por um 

lado, que os edifícios cumprem com os objectivos previstos, mas também que se tratam de 

projectos harmoniosos, à medida do homem, respeitando o meio ambiente.  
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As equipas de profissionais da NEINVER encarregam-se de estabelecer políticas e sistemas 

de gestão na empresa que assegurem a optimização de energia nos projectos. Deste modo, 

a empresa gere os seus projectos na vanguarda das inovações tecnológicas liderando 

projectos de investigação em energias renováveis, e gerando novas fontes de riqueza. 

Uma prova destes esforços é a obtenção do certificado Breeam em vários dos seus centros 

outlet. Trata-se de um sistema independente de avaliação sobre a sustentabilidade de 

projectos de construção que monitoriza e verifica o comportamento ambiental de um 

edifício relativamente a um conjunto de categorias como saúde, energia, água, transporte, 

ciclo de vida dos materiais, redução de resíduos, melhoria e conservação do meio 

envolvente, redução da contaminação, etc. 
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Desde a sua fundação que a NEINVER defende a implementação de políticas e sistemas de 

gestão que garantam a sustentabilidade dos seus projectos. Prova disso são os esforços 

realizados pelas diferentes equipas de profissionais da NEINVER que têm como objectivo 

desenvolver novos edifícios, e adaptar os já existentes, aos mais estritos critérios de respeito 

ambiental e optimização energética. O Coruña The Style Outlets, o FACTORY Varsovia 

Annopol e o Futura Park Krakow são uma referência em questões relativas à arquitectura 

sustentável, implementação de dispositivos que permitem um maior aproveitamento da luz 

natural, redução do consumo energético, poupança no consumo de água, instalação de 

ciclovia, pontos de carregamento para veículos eléctricos, espaços habilitados para a 

reciclagem, etc. 

Contudo, o compromisso da NEINVER vai mais além do desenvolvimento de projectos 

sustentáveis e da obtenção dos certificados que os avalizam. A empresa quis ser parte 

activa nos processos de garantia das práticas sustentáveis.  

Actualmente, a NEINVER é membro da organização Breeam España e trabalha 

proactivamente no Conselho Consultivo com o objectivo de adaptar o sistema à lei e às 

características do mercado espanhol da construção. 
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5. UMA EMPRESA COM HISTÓRIA 

 

Desde a sua fundação em 1969, a NEINVER tem-se caracterizado por estar um passo à 

frente da dinâmica do seu sector, destacando-se na implementação de soluções 

imobiliárias de última geração que, inclusivamente, têm merecido o reconhecimento 

internacional. Eis alguns dos principais factos históricos: 

 1969 – Criação da empresa. 

 1970 – A NEINVER desenvolve as principais adegas e fábricas de conservas no norte de 

Espanha. 

 1975 – A NEINVER executa os primeiros parques industriais no norte de Espanha: Derio, 

Basauri, Bakiola e Erletxe. 

 1980 – A NEINVER especializa-se em grandes projectos industriais “chave na mão”. 

 1992 – A NEINVER inaugura o primeiro parque empresarial de Espanha: o Parque 

Empresarial de San Fernando, em Madrid, reconhecido como “Um dos 10 melhores 

projectos do mundo” (MIPIM, Cannes, França). 

 1996 – A NEINVER introduz o conceito outlet em Espanha: o FACTORY Madrid Las 

Rozas. 

 2000 – Inicia-se a internacionalização da NEINVER na Polónia, em Itália e em Portugal. 

 2002 – A NEINVER inaugura um projecto totalmente inovador em Espanha: o primeiro 

complexo que integra uma oferta especializada de lazer, retail e outlet: NASSICA (Getafe, 

Madrid). Nesse mesmo ano, inaugura o primeiro centro outlet na Polónia: o FACTORY 

Varsovia Ursus. 

 2004 – A NEINVER inaugura o FACTORY Vila do Conde 
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 2006 – A NEINVER é galardoada com o prémio para o “Melhor outlet da Europa” pelo 

FACTORY Vila do Conde (ICSC, Copenhaga). 

 2007 – A NEINVER cria o IRUS FUND, um dos maiores fundos imobiliários de retail pan-

europeus de capital privado. 

 2007 – A NEINVER introduz o conceito RETAIL PARK na Polónia, com um centro outlet 

como motor. 

 2009 – A NEINVER entra no mercado alemão com a aquisição do Zweibrücken Outlet, o 

maior centro outlet da Alemanha. 

 2009 – A NEINVER inaugura a Galería Malta, considerada um modelo de nova geração 

de centros comerciais. 

 2009 – A NEINVER lança o seu novo produto de outlets: The Style Outlets. 

 2010 –  A NEINVER entra no mercado francês. 
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6. CONTACTOS 

 

 

Para mais informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.neinver.com 

NEINVER 

comunicacion@neinver.com  

Tel.+34 91 490 22 00 

 

MARTA MIMOSO 

m.mimoso@cidot.estudiodecomunicacao.pt 

Tel: +351 21 390 21 49 

mailto:comunicacion@neinver.com
mailto:m.mimoso@cidot.estudiodecomunicacao.pt

