
 

 

 

 

Construção do projeto LUMINO de 150 milhões 
de euros arranca no Campo Pequeno 

 

● Investimento de 150 milhões de euros trará novas casas e alojamento para estudantes 

ao centro de Lisboa. 

● O empreendimento contará com 300 apartamentos residenciais de alta qualidade e 380 

camas para estudantes, para além de novas estradas, amplos jardins, e espaços 

comerciais e de lazer. 

● Mais de 70% das primeiras 97 unidades residenciais já foram vendidas. 

 

Portugal, 1 de julho de 2021 – A Round Hill Capital, empresa líder global especializada em 
investimento imobiliário, desenvolvimento e gestão de ativos, e a TPG Real Estate Partners 
(“TREP”), plataforma de investimento imobiliário da empresa global de ativos alternativos TPG, 
anunciam o início da construção do projeto LUMINO, um empreendimento de uso residencial de 
alta qualidade e residências para estudantes no centro de Lisboa. O LUMINO representa a 
primeira transação conjunta entre a Round Hill e a TREP em Portugal. 
 
Localizado na zona do Campo Pequeno, o projeto irá disponibilizar 300 apartamentos de alta 
qualidade (com uma área de construção de 27.000 m2) e 380 camas para estudantes (com uma 
área de construção de 10.440 m2). As tipologias das unidades residenciais irão variar entre T1 
e T4, cada uma concebida com varandas e grandes janelas do chão ao teto. 
 
Os residentes poderão desfrutar também de espaços exteriores, incluindo uma piscina de 15 
metros no rooftop – exclusiva para residentes – 148 lugares de estacionamento com 
infraestruturas de recarga para veículos elétricos, 18 lugares para motociclos e um amplo 
estacionamento para bicicletas, além de uma nova oferta comercial e de lazer na zona 
envolvente. O LUMINO está também situado numa área próxima das principais universidades e 
outras instituições de ensino superior da capital portuguesa. 
 
O empreendimento tem registado fortes níveis de interesse desde o seu lançamento em 
fevereiro, com mais de 70% das primeiras 97 unidades residenciais já vendidas, maioritariamente 
a compradores nacionais. A empresa portuguesa Mota Engil está a liderar a construção, sendo 
que esta primeira fase centrar-se-á na escavação e desenvolvimento dos pisos das caves. 
Prevê-se que as primeiras unidades residenciais estejam prontas no primeiro semestre de 2023. 
 
João Pita, Development Director da Round Hill Capital Portugal, comenta: “É fantástico ver os 
elevados níveis de procura que o empreendimento está a ter, particularmente no mercado 
doméstico, que se verificou muito competitivo ao nível do investimento imobiliário. Além disso, 
estes números refletem uma realidade que já era clara para nós: Lisboa continua a ser uma das 
cidades mais atrativas para viver ou estudar, não só para os compradores nacionais, mas 
também para todos aqueles que querem experimentar o estilo de vida de excelência de Lisboa.” 
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Sobre a Round Hill Capital 

A Round Hill Capital é uma empresa líder global, especializada em investimento imobiliário, 

desenvolvimento e gestão de ativos. Desde o seu início em 2002, a Round Hill Capital adquiriu e 

reposicionou para propriedade institucional de longo prazo mais de 135.000 unidades 

residenciais e alojamento para estudantes. A Round Hill Capital detém e gere diversos ativos, 

proporcionando alojamento a uma variedade de ocupantes, desde estudantes a idosos. 

A Round Hill Capital tem um histórico comprovado de investimentos de elevado retorno, 

investindo e gerindo inúmeros ativos imobiliários em nome de algumas das principais instituições 

e investidores privados do mundo. 

Para mais informações, visite www.roundhillcapital.com.  

 

Sobre a TPG Real Estate 

A TPG Real Estate Partners ("TREP") é a plataforma de investimento em ações imobiliárias da 

empresa global de ativos alternativos TPG. Hoje, a TREP tem 5,6 mil milhões de dólares em ativos 

sob gestão. Desde a sua criação em 2009, a TREP construiu uma carteira de investimentos 

diferenciada composta principalmente por plataformas e carteiras ricas em bens imóveis 

localizadas nos Estados Unidos e na Europa. A base da estratégia de investimento da TREP é 

uma abordagem baseada em pesquisa e dados para a geração de temas de investimento, 

permitindo que seja altamente seletivo na identificação das oportunidades mais atraentes em 

setores e geografias específicas. As estratégias de criação de valor da TREP focam-se em gerar 

retornos em três dimensões críticas: a otimização do desempenho no nível da propriedade, a 

agregação e curadoria de portfólios estrategicamente alinhados e o aprimoramento das 

capacidades da plataforma. Essas estratégias são frequentemente procuradas em parceria com 

equipas de gestão dedicadas. 

A TPG foi fundada em 1992 e tem cerca de 91 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, com 

equipas de investimento e operacionais em 12 escritórios em todo o mundo.  

Para obter mais informações, visite www.tpg.com. 

 

 

Para mais informações, entrar em contacto com: 

Lift Consulting, Portugal 

André Saramago 

+351 912 896 471 

andre.saramago@lift.com.pt 

 

Fábio Duarte 

+351 911 774 428 

fabio.duarte@lift.com.pt 

Good Relations, UK 

020 7932 3664 

roundhillcapital@goodrelations.co.uk 

 

TPG Real Estate 

Alex Jones, Michael Russell, Daniel Oliver 

tpg@greenbrookpr.com 
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