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NÃO SE PREOCUPE COM NADA! NÓS TRATAMOS DE TUDO.
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DESCOBRIMOS A CASA DOS SEUS SONHOS

COPYRIGHTS E TRADEMARKS
Este Company Profile é produzido e gerido pela GROUPNEW®.
O seu conteúdo está protegido pelas leis de copyrights e trademarks
aplicáveis. Poderá imprimir uma única cópia do conteúdo para seu
uso pessoal não comercial desde que em qualquer cópia que faça
destes documentos mencione todos os copyrights ou outras
informações de propriedade e qualquer disclaimer aí incluído. Outras
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cópias, redistribuição ou publicação de qualquer parte deste
Company Profile está proibida.
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outros serviços pessoais para fazer face às suas
necessidades mais básicas e específicas, e na
resolução de problemas de todos os dias. Mais
um desafio lançado e nesse mesmo ano nasce a
NEWCONCIERGE, uma marca registada na área
de apoio à gestão de bens imóveis, além de
outros serviços particulares disponibilizados a
quem requer este apoio local ou à distância.
Ainda em 2014 com a sua marca NEWHOUSE
ganhou o concurso para as obras do Edifício
Atlântico no Monte Estoril. Com este projecto
aumentou a sua carteira de clientes, até mesmo
pelos vários serviços que disponibiliza através
das suas outras marcas.

Com a existência de seis marcas a trabalhar de
forma independente mas que se complementam
entre si, formou-se a empresa GROUPNEW, uma
marca singular “mãe de todas as outras”,
centralizando tudo numa identidade corporativa
única, dando aos seus clientes a possibilidade de
acesso a um leque integral a todos os serviços
disponíveis e exclusivos, desde a possível
compra do imóvel, pequenas e grande obras
feitas à medida, até à data de entrega dessas
casas prontas a serem habitadas, podendo
inclusive optar por um pacote de manutenção
das mesmas.

Alexandra Gil é casada e concilia a sua vida
profissional com o trabalho mais importante da sua
vida: ser MÃE! E ainda lhe sobra algum tempo!
Por tudo isto e muito mais, diz que tem "o privilégio
de transformar Casas em Lares", ou não fosse o seu
slogan "because love begins at home”!

Fotografia Bárbara Caldeira

No final de 2016, criamos mais duas marcas: uma
a pensar na sua vida profissional - NEWDESIGN, e
outra na organização dos seus armários... e da
sua vida - NEWCLOSET.
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lexandra Gil formou-se em Design de
Interiores e Equipamento Geral em 1984,
no IADE.
Entre 1988 e 2004 foi Sócia-Gerente da ANOGIL empresa de construções da família, onde
adquiriu conhecimentos técnicos substanciais
nesta área de negócio específico e que lhe foi
muito útil à sua formação académica.
Empreendedora e dinâmica, em 1992 fundou a
sua própria empresa - Alexandra Gil Arquitectura
de Interiores, Lda, numa conjugação de toda a
sua aprendizagem.
Com o fecho da empresa de família fundou a
marca NEWKITCHEN que associou à sua empresa
e que se dedica em exclusivo à idealização e
concepção de cozinhas, nascida pela
necessidade às obras que produziam, pois cedo
se percebeu que poderia criar algo personalizado
e único para cada espaço, a pensar na bolsa e
necessidades de cada cliente. Arregaçou as
mangas e, sozinha em casa com meia-dúzia de
amostras e o apoio incondicional de um
fornecedor da extinta ANOGIL, começou a
trabalhar. E o sucesso não tardou em aparecer!
Em 2004, de forma a manter a confiança dos
seus clientes e fornecedores - como o Grupo
Libertas, que foi crucial para o crescimento desta
marca - montou o seu showroom.
Com o sucesso e projecção que a NEWKITCHEN
lhe trouxe, os clientes começaram a solicitar
outras pequenas obras além das remodelações
das cozinhas: primeiro quartos, depois salas,
casas-de-banho e closets, passando aos
exteriores e jardins... acabando finalmente por
passar-lhe as chaves da casa para uma
remodelação de todos os espaços, de uma só
vez. Assim nasce a NEWHOUSE em 2008 que
executa as grandes obras de interiores e
exteriores, onde se complementa com a
decoração feita à medida de quem procura ter
resposta a todas as suas necessidades.
Na consequência de vários projectos para alguns
clientes estrangeiros, na sua maioria Brasileiros,
em 2014 montou nesse país uma pequena
empresa de construção e para o apoio ao
investimento em Portugal. A esta nova marca
legalmente registada e com licença para
mediação imobiliária, dá-lhe o nome de
NEWESTATE, gerida em parceria com o seu
marido Paulo Parente. Estes clientes, satisfeitos
com os seus serviços e começaram a solicitar
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omposta por profissionais de diversas áreas,
com experiência especializada e comprovada no
mundo da decoração.
O conhecimento adquirido e a constante actualização
sobre o que são as últimas tendências internacionais
no design e na decoração, aliam-se para lhe garantirem

um aconselhamento diferenciado e de nível superior.
A tudo isto juntamos a paixão, a vontade, a perspicácia
e a proximidade com os nossos clientes e resulta para
si, um acompanhamento atento, disponível e sempre
dedicado, oferecendo-lhe a resposta completa aos seus
desejos.
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cozinha deve ter boa aparência e
satisfazer o desejo de mais funcionalidade
e conforto”, criamos esta marca ligada ao universo
das cozinhas
já com 15 anos de existência no mercado, onde
projectamos e produzimos este tipo
de espaço de forma única e exclusiva a pensar nas
necessidades dos nossos
clientes.
A nossa filosofia é oferecer soluções integradas,
dotando os espaços de um ambiente de qualidade
estética e funcional, com caráter especial e
diferenciado, que responda às expectativas de
quem os habita.
Para além de Portugal, a NEWKITCHEN está
presente nos mercados internacionais em países
como Israel, Moçambique, Inglaterra, França e
Suíça.
Tudo porque a cozinha é o coração da casa!
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ma marca que se dedica exclusivamente à
elaboração e execução de projectos nas
áreas de Arquitectura, Design de Interiores
e Decoração com parcerias na área de
Especialidades e Obras, estando equipado com
eficazes meios técnicos e tecnológicos de
representação e comunicação para
desenvolvermos eficazmente a nossa actividade,
oferecendo aos nossos clientes uma remodelação
total ou parcial, sempre direccionamo às
necessidades de quem nos procura, criando
espaços que se relacionam entre si numa
envolvência perfeita entre o novo e o antigo, a
modernidade e a funcionalidade, com um elevado
padrão de qualidade num projecto único e
exclusivo realizado por profissionais experientes.
O âmbito da nossa intervenção estende-se
de edifícios de raiz a simples remodelações,
abrangendo áreas tão vastas como habitações
particulares, espaços comerciais, empresariais,
restauração e hotelaria, desde o estudo inicial do
layout até à entrega final da obra – “Chave na
Mão” – com serviço incluído de Pós-Venda num
acompanhamento contínuo por parte dos nossos
técnicos. Todos os projectos concebidos e
elaborados pela NEWHOUSE regulam-se pela
originalidade, ousadia e exclusividade, nunca
descorando o rigor no conceito criado em cada um
dos seus trabalhos, conferindo-lhe uma alma
muito própria e única, indispensável para quem
habite ou conviva nestes espaços.
Com muitos projectos assinados em Portugal,
trabalhamos em mercados internacionais como
Angola e Brasil.
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ma marca dirigida aos serviços de Concierge,
destinado quase em exclusivo a estrangeiros
a viver em Portugal, baseado num conceito
onde “o longe se torna perto” e “o céu é o limite”
para satisfazer quem recorre a estes serviços, e
oferecer o que melhor o nosso país tem para dar.
Pretendemos, com um serviço de personal concierge
especializado em homemanagement e appointment
bookings ou agenda management, oferecer serviços
básicos como encaminhamento de correio, bill
payment services,
pagamento de condomínio, paisagismo,
serviços de limpeza e manutenção, assim
como automobile maintenance e total
cleaning between seasons.
Prestamos ainda serviços de Welcome Dinner,
housemaid 12 hours per day, specialized Cook 6 hours
per day, Grocery shopping, Dry cleaning, alterations
and mending of clothes, Occasion reminder,
appointment, booking off personal trainer,
hairdresser, nails, massage, restaurant appointment
and Transport airport/home – home/airport.
Temos uma equipa que vai garantir que a sua
ausência não se refletirá no estado do seu
apartamento bem como dos equipamentos e outros
elementos do seu lar.
O seu desejo é uma ordem!
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NEWESTATE é uma empresa ligada ao ramo
imobiliário que atua dentro da mediação e
comercialização de bens imóveis. Esta é a
última marca criada no Universo do GROUPNEW que,
apesar de recente, conta com os mais experientes e
qualificados profissionais neste tipo de mercado
muito específico.
Acompanhamos os nossos clientes - nacionais e
estrangeiros, de forma personalizada e
apresentamos soluções de Investimento de
média/grande escala. A NEWESTATE é uma Boutique
de Negócios, e não uma simples loja tradicional de
Mediação Imobiliária com a sua área de atuação na
grande Lisboa, Estoril e Cascais.
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serviço direccionado apenas para a sua
empresa, pois a mesma também pode ser
uma extensão de sua própria casa. Criamos assim a
NEWDESIGN a pensar na sua imagem institucional e
corporativa, que acompanhe as últimas tendências
em termos de comunicação empresarial,
desenvolvendo o restyling da sua marca, mais
atualizada, tendo por base os seus valores e
atributos enquanto marca de confiança e de
proximidade, mantendo a mesma comunicação e não
desvirtuando o seu negócio. Também desenvolvemos
uma imagem de marca desde raiz, com a criação de
um logotipo de marca, sub-marcas, estacionários,
assinaturas electrónicas interactivas, marchadising
variado, fardamento e tudo mais que necessitar.
Agora poderá encontrar os melhores profissionais e
contratar todo o tipo de serviços de comunicação,
marketing, criatividade e design de uma forma
rápida e simples, podendo posicionar a sua marca,
produto ou serviço a um nível mais alto, de modo a
obter o máximo de retorno que a sua empresa
merece.
A NEWDESIGN foi idealizada pela necessidade que
muitas empresas, empresários e particulares tem
em encontrar bons profissionais para criar ou
melhorar a visibilidade dos seus negócios.
Temos uma visão internacional com um projecto
cuidado até ao último detalhe... porque na
GROUPNEW "são os pequenos pormenores que
fazem toda a diferença".
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agitada nos dias que correm, tempo livre é
raro e nesses momentos preciosos a última
coisa que se quer é organizar a casa e arrumar
armários e gavetas. Até se pode manter limpa a
casa e a roupa, mas dificilmente conseguimos uma
organização lógica e prática que seja cómoda,
simples e acima de tudo muito prática.
Com este novo serviço NEWCLOSET, tratamos deste
problema por si e para si. Para além de arrumar a
sua vida, daremos sugestões personalizadas sobre
como organizar a sua casa, escritório ou qualquer
outro local que tenha em mente de forma a
rentabilizar o espaço. Tratamos muito além da sua
cozinha, casas-de-banho, garagem, arrecadação,
escritório, sala, quarto, closet ou qualquer outro
espaço. Daremos conselhos sobre como melhorar o
aspecto dos seus roupeiros / armários tornando-os
mais funcionais e com mais espaço e apresentamos
igualemente sugestões na área de design de
interiores – caso necessite – de forma a maximizar o
seu tempo e tornar a sua vida mais eficiente. Os
nossos serviços pretendem dar resposta ás suas
necessidades pessoais, quer seja organizando toda a
casa ou apenas uma área restrita da mesma, um
armário ou uma estante, uma gaveta ou um arquivo,
quer seja uma pequena reforma, tratamento de
plantas de interior, planeamento dos espaços em
geral e projectos de interiores e decoração.
Aproveite o seu tempo para cuidar de si e dos seus…
e fica com mais tempo para passear e divertir-se.
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