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C A S A S ,  C O N S T R U Ç Ã O  E  A R R E N D A M E N T O

G U I A  M E N S A L

Cristiano Ronaldo comprou o apartamento mais caro alguma vez vendido  
em Portugal e a Herdade da Comporta mudou de mãos por 158 milhões  

de euros... Conheça estas e outras transações, num ano em que  
o luxo atingiu preços nunca vistos

OS MAIORES NEGÓCIOS DE 2019

Castilho 203  
O edifício com uma  
penthouse que custou  
mais de sete milhões  
de euros
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I M O B I L I Á R I O  /  D O S S I E R

Em 2019, o luxo bateu valores nunca vistos com apartamentos a 
serem vendidos acima dos sete milhões de euros. E o segmento 
das residências universitárias estreou-se em alta nos negócios 
milionários do setor. Mas a grande operação do ano teve como 
protagonista a Herdade da Comporta, vendida por €158 milhões

 M A R I S A  A N T U N E S

NEGÓCIOS DO ANO
UMA CHUVA DE MILHÕES
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Casa de craque  
O apartamento mais  

caro do País foi comprado 
por Cristiano Ronaldo, 

noticiou a VISÃO,  
tendo custado mais  

de 7,2 milhões de euros
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A
A revista Forbes chamou-lhe a “Hamp-
tons da Europa”; figuras de renome in-
ternacional como o designer Christian 
Louboutin e o artista plástico Anselm 
Kiefer instalaram lá os seus estúdios; e 
estrelas como Madonna e Shakira tor-
naram este o seu local de eleição para 
passar férias. A Comporta conquistou o 
patamar mais elevado do luxo e Claude 
Berda – um dos homens mais ricos de 
França e o maior investidor privado 
em Portugal – sabe-o bem: daí não ter 
desistido até fechar, através da sua em-
presa Vanguard Properties, aquele que 
foi o negócio do ano na área residencial, 
escriturado em novembro por cerca de 
158 milhões de euros.

Um investimento que se quer rapi-
damente rentabilizar, indo ao encontro 
da procura altamente endinheirada que 
existe. Na Herdade da Comporta, com 
uma área de cerca de 1 400 hectares, a 
Vanguard prevê a construção de cer-
ca de mil casas e oito hotéis (três dos 
quais da Amorim Luxury, com quem 
a empresa tem parceria).

Mas não só. Peça-âncora de todo o 
projeto – porque permite esbater a pro-
blemática sazonalidade associada à praia 
–, o campo de golfe com 18 buracos será 
o primeiro equipamento a ficar concluí-
do, bem como o respetivo clubhouse, 
um edifício arrojado em forma de trevo 
do arquiteto Souto Moura, que deverá 
estar a funcionar a 1 de julho de 2021.

“Dentro de ano e meio a Compor-
ta já vai ter eventos. E o clubhouse é 
perfeito para essa vocação. Estamos a 
falar de eventos corporativos, culturais 

melhores que existem, o que comprova 
a importância da localização”, diz. E dá 
um exemplo recente: “Acabei de chegar 
de um evento em Paris para o setor da 
hotelaria, com participantes de todo 
o mundo, e numa das ações em que 
participei percebi bem a força da Com-
porta. No final, tinha três responsáveis 
hoteleiros de marcas de topo a mostra-
rem-se muito interessados em vir para 
cá.” Neste momento, a empresa já está 
a preparar, com a ajuda da consulto-

ou desportivos, como o lançamento de 
novos modelos de carros, por exemplo. 
Já fomos contactados por marcas alemãs 
que acham que se podem fazer coisas 
extraordinárias na Comporta”, adianta 
José Cardoso Botelho, diretor-executivo 
da Vanguard e braço-direito de Claude 
Berda para os negócios em Portugal.

Também os grandes grupos hotelei-
ras estão atentos, sublinha Cardoso Bo-
telho. “Temos vindo a ser contactados 
por várias marcas internacionais, das 

€158 MILHÕES
O valor de venda da 

Herdade da Comporta

NA COMPORTA, A VANGUARD 
PREVÊ A CONSTRUÇÃO  
DE CERCA DE MIL CASAS  
E DE OITO HOTÉIS (TRÊS DOS 
QUAIS DA AMORIM LUXURY)
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Garantido, segundo o responsável, é 
que a densidade construtiva, a rondar 
os 60 hectares, não deverá passar dos 
3% a 4%, indo ao encontro da susten-
tabilidade ambiental que se pretende 
que seja uma das imagens de marca 
do projeto.

DO LUXO À CLASSE MÉDIA/ALTA
É também da Vanguard outra novidade 
que marcou 2019: o apartamento mais 
caro alguma vez vendido em Portugal e 
que fica no 14º piso do edifício Castilho 
203, outro projeto da empresa, desta 
vez no centro de Lisboa, com uma vista  
aberta sobre o Parque Eduardo VII  
e que se alonga até ao Tejo.

Os €7,2 milhões da penthouse (que, 
confirmou a VISÃO, foi comprada por 
Cristiano Ronaldo) vieram estabele-
cer novos máximos para o mercado 
imobiliário português. Às moradias de 
largos milhões que sempre existiram 
para venda em locais muito exclusivos 
como a Quinta do Lago, no Algarve, ou 
a Quinta da Marinha, em Cascais, jun-
ta-se agora um novo produto direcio-
nado para uma elite abonada, assente 
em apartamentos únicos, com acaba-
mentos de alto luxo, a atingirem valores 
habituais em Londres ou Nova Iorque, 
mas nunca vistos até então entre nós.

Mas nem só de luxo vive o merca-
do imobiliário nacional. O regresso de 
projetos com escala para as classes mé-
dia e média alta marcou igualmente o 
ano. A norte, o maior de todos em curso 
é o empreendimento Jardins da Efanor, 
precisamente nos terrenos da Efanor, 
que chegou a ser uma das maiores  
fábricas de têxteis do País e o local onde 
Belmiro de Azevedo, o grande mentor 
da Sonae, conseguiu o seu primeiro 
emprego. Localizado em Matosinhos, 
no epicentro de uma série de projetos 
Sonae, como o NorteShopping e o Por-
to Business School, o empreendimento 
vai ter 400 apartamentos distribuídos 
por dez edifícios, sendo que os primei-
ros 60 apartamentos vão estar concluí-
dos no primeiro trimestre do próximo 
ano. Metade destes já estão vendidos.

A Grand Avenue, a empresa promo-
tora (com capitais nacionais, espanhóis 
e suíços) que adquiriu por 30 milhões 
o extenso lote dos terrenos da Efanor 
à Sonae Capital, vai investir um total de 
250 milhões de euros para construir o 
que designou de “primeira Edge City de 
Portugal”, uma espécie de minicidade 
dentro da cidade.

Em Lisboa, e também em grande 
escala, o projeto Encosta da Tapada 

ra KPMG, informação completa para 
divulgar num roadshow com marcas 
internacionais de primeiro plano do 
setor hoteleiro.

Já no terreno, a Vanguard espera 
avançar dentro de dois meses para 
as obras de infraestrutura (em que se 
incluem as ETAR, acessos, paisagismo, 
etc.). Entretanto, já foi fechado um ne-
gócio de quatro terrenos onde serão 
construídas as primeiras 400 de 2 000 
casas que a Vanguard conta edificar 
para os seus colaboradores e também 
para alugar a terceiros, num projeto 
assinado pelo atelier de Miguel Saraiva.

A empresa está também a traba-
lhar com a autarquia para reforçar os 
equipamentos no posto de saúde do 
Carvalhal e ainda na criação de um 
heliporto, fundamental para situações 
de emergência médica. “São projetos 
nos quais esperamos também envolver 
os principais operadores da região”, 
reforça Cardoso Botelho.

A planificação do projeto prevê a 
conclusão do primeiro hotel dentro 
de 36 meses (o da Amorim Luxury, o 
JNSQ Comporta) e as primeiras casas 
para venda promovidas pela Vanguard 
dentro de quatro anos. O modelo de 
negócio para parte dos hotéis previstos 
passa pela construção e pela venda a 
fundos imobiliários, interessados em 
diversificar a sua carteira com marcas 
hoteleiras de prestígio.

H E R D A D E  D A  C O M P O R TA 
 

UM OÁSIS DE LUXO
A Comporta é, atualmente, 

um dos locais em alta junto do 
restrito círculo dos mais ricos 

da elite internacional, o que 
levou a Vanguard Properties 
a tornar-se, há pouco mais 

de um mês, a proprietária da 
maior herdade da zona, antigo 

reduto da família Espírito 
Santo. As primeiras casas  

para venda só ficarão prontas 
dentro de quatro anos, mas  

já a partir de 1 de julho de 2021 
a empresa conta inaugurar  

o seu primeiro equipamento – o 
clubhouse, projetado por Souto 
Moura, que vai complementar 

o campo de golfe e que 
será utilizado para eventos 
desportivos e corporativos. 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 76

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 24,59 cm²

  Corte: 6 de 9ID: 84046497 19-12-2019

destaca-se pelo número de unidades 
a construir nos terrenos da antiga 
Pedreira do Alvito, em Alcântara. Se-
rão 550 apartamentos (25% dos quais 
destinados ao programa de rendas 
acessíveis) e ainda escritórios e retalho, 
numa área de construção de 120 mil 
metros quadrados, integrados em 14 
hectares, paredes-meias com o Parque 
Monsanto.

À venda há mais de 15 anos, o ter-
reno foi comprado pelos chineses do 
EMGI Group ao Millennium BCP, numa 
operação intermediada pela consultora 
JLL, em representação do vendedor. 
A EMGI, que tem já seis projetos em 
Lisboa, no eixo Amoreiras-Avenida da 
República, todos direcionados para o 
segmento de luxo, anunciou que este 
projeto se destina à classe média, ten-
do previsto um investimento de 300 
milhões de euros.

Para a classe média/alta, o destaque 
vai para o Braço de Prata Riverside 
Village, em Marvila, considerado o 
maior empreendimento imobiliário 
em curso na capital, com os seus  
244 00 m2 de construção e cerca de 
700 apartamentos previstos. Os aus-
tríacos da VIC Properties adquiriram o 
empreendimento à Norfin, a sociedade 
gestora do projeto herdado pela Caixa 
Geral de Depósitos e pelo Novo Banco 
(os principais credores da Obriverca). 
Mais recentemente, compraram os 
terrenos da Matinha, também na zona 
oriental da cidade. Os dois projetos em 

conjunto irão colocar no mercado mais 
de 2 000 habitações novas.

OPERAÇÃO HISTÓRICA NA HOTELARIA
O antigo património do Grupo Espírito 
Santo (GES) esteve também na origem 
daquela que foi considerada a maior 
operação hoteleira durante este ano. 
O grupo tailandês Minor, que em 2016 
comprou um portefólio de 14 hotéis (12 

2020 com mais 
diversidade
O arrendamento será uma aposta

Este ano dificilmente se baterá o 
valor histórico alcançado em 2018, 
quando os investidores, a maioria 
estrangeiros, fecharam negócios 
imobiliários em Portugal num 
montante global de 3,2 mil milhões 
de euros. Mas o balanço será, ainda 
assim, francamente favorável. “Se 
não se chegar efetivamente aos três 
mil milhões de euros, iremos ficar 
lá perto”, afiança Pedro Lancastre, 
diretor-geral da consultora JLL. 
O responsável fala de grandes 
operações que estão na fase final de 
negociações, envolvendo carteiras que 
podem chegar aos 200 milhões de 
euros e não só de escritórios e centros 
comerciais, mas de um tipo de ativo 
pouco habitual no nosso mercado e 
que marcará uma tendência em 2020. 
“São portefólios de casas arrendadas 
a famílias. É um mercado que ainda se 
está a formar e que está a despertar 
interesse junto dos investidores que 
querem apostar no arrendamento em 
Portugal”, reforçou ainda. Jorge Bota, 
diretor--geral da B. Prime em Portugal, 
relembra a situação atual de excesso 
de liquidez por parte dos fundos 
imobiliários que os leva a procurar 
oportunidades de investimento.  
“De certa forma, estamos a chegar  
ao fim de um ciclo que começou  
em 2013 quando fundos oportunistas 
compraram ativos com desconto, 
venderam aos chamados fundos value 
add, que acrescentam valor  
e assumem riscos de investimento  
e que, uma vez terminadas as obras, 
os revendem aos fundos core, que 
optam por ativos já consolidados”, 
sublinha. Eric van Leuven, diretor-
-geral da Cushman & Wakefield, 
destaca também o ambiente negocial 
que se instalou em Portugal ainda 
durante a crise e que veio para ficar. 
“No anterior pico do mercado,  
em 2006/2007, o tipo de investidor 
era muito institucional, muito avesso 
ao risco, todos a quererem a mesma 
coisa: edifícios de escritórios com bons 
inquilinos. Estes investidores core 
continuam por cá, mas agora  
há uma panóplia de fundos a entrarem 
e a expandirem a sua presença no 
mercado”, rematou.

H O T É I S  T I V O L I
 

UM RECORDE  
NA HOTELARIA

O Tivoli Avenida, que há dois 
anos passou por uma renovação 
de 15 milhões de euros, foi um 
dos três hotéis integrados na 
carteira transacionada pelo 
grupo Minor, operação que 

se tornou a maior até hoje do 
segmento hoteleiro português, 
ao garantir um encaixe de 313 
milhões de euros. Em 2016, o 
grupo tailandês ficou com um 

portefólio de 14 hotéis  
(12 em Portugal e dois no Brasil) 

da cadeia Tivoli por cerca de 
295 milhões de euros. Agora, 

além do Tivoli Avenida, vendeu 
também à Invesco o Tivoli 

Oriente Lisboa e o Avani Avenida 
Liberdade.

€313 MILHÕES
O encaixe da venda 

do Tivoli Avenida 
Liberdade Lisboa, do 
Tivoli Oriente Lisboa 
e do Avani Avenida 

Liberdade
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volumetria, foi vendida por 125 milhões 
de euros.

O setor de retalho protagonizou 
uma das maiores operações do ano, 
com a aquisição pelos franceses da Frey 
dos empreendimentos comerciais Al-
bufeira Retail Park e AlgarveShoppping 
por €179 milhões. A compra foi feita a 
um fundo gerido pela CBRE GIP e pela 
Sonae Sierra.

ESTUDANTES TAMBÉM RENDEM
Era um mercado totalmente incipien-
te há apenas quatro anos, marcado 

por uma oferta pouco qualificada, 
porém sobrevalorizada, assegurada 
por particulares. Mas uma revolu-
ção está a acontecer no mercado das 
residências universitárias e, durante 
os próximos três anos, vão surgir 
cinco mil novas camas em edifícios 
construídos de raiz e bem equipa-
dos, a maioria concentrada nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto. 
Ainda assim uma gota de água, quan-
do se sabe que existem cerca de 116 
mil estudantes nacionais deslocados 
das suas casas e mais de 50 mil estu-
dantes estrangeiros que frequentam 
as universidades portuguesas.

Atentos a este potencial de cres-
cimento do mercado nacional, os 
investidores estrangeiros estão a 
instalar-se e começam a adquirir o 
ainda escasso produto novo que vai 
surgindo. Foi o que aconteceu com 
a venda do portefólio de residências 
de estudantes da U.hub à investidora 
e operadora de origem belga Xior. 
O negócio de 130 milhões de euros 
engloba um total de 1 900 camas, 
incluindo quatro ativos em Lisboa e 
dois no Porto, em diferentes fases de 
operação e desenvolvimento. Tratou-
-se da maior operação deste tipo de 
ativos realizada em Portugal.

Este que está a terminar foi um 
ano recheado de grandes negócios 
imobiliários em todos os segmentos, 
uma tendência que se vai manter em 
2020.  visaoimobiliario@visao.pt

em Portugal e dois no Brasil) da cadeia 
Tivoli por cerca de 295 milhões de 
euros, vendeu, três anos depois e após 
obras de renovação, três unidades – o 
Tivoli Avenida Liberdade Lisboa, o Ti-
voli Oriente Lisboa e o Avani Avenida 
Liberdade – à gestora de investimento 
imobiliário global Invesco. O encaixe 
foi de 313 milhões de euros.

Este valor, em acumulação com ou-
tras operações concretizadas no setor 
durante o primeiro semestre do ano, 
permitiu atingir um volume recorde de 
€469 milhões neste período, “um nível 
inédito no mercado nacional, cujo pico 
máximo anual havia sido de €275 mi-
lhões em 2008”, aponta o estudo Hotel 
Investment in the Iberian Peninsula: Ex-
pansion & Evolution – What’s Next?, da 
Cushman & Wakefield. Realça o trabalho 
da consultora que, “pela primeira vez, 
o mercado nacional iguala a dinâmica 
registada em Espanha, que no mesmo 
semestre contabiliza €461 milhões”.

Para Gonçalo Garcia, diretor do de-
partamento de hotelaria da Cushman, 
esta foi uma “operação única e dificil-
mente repetível” no mercado imobiliá-
rio português, dado o volume de capital 
e a dimensão envolvida. Porém, para 
este responsável, não há dúvidas de que 
as operações envolvendo hotéis como 
produto de investimento são algo que 
“vai ganhar espaço no nosso mercado”.

“A propriedade hoteleira é ainda 
marcadamente nacional, mas assisti-
mos nos últimos quatro ou cinco anos a 
grandes operações, asseguradas sobre-
tudo por investidores estrangeiros que 
procuram rendimento. É um fenómeno 
que vai continuar”, diz Gonçalo Garcia.

OS CAMPEÕES DO INVESTIMENTO
O setor dos escritórios é tradicional-
mente um dos mais ativos na captação 
de investimento e 2019 não foi exce-
ção. No Porto, cada vez mais no foco 
dos fundos internacionais, vendeu-se 
por 40 milhões de euros o icónico 
complexo Burgo, um projeto do ar-
quiteto Souto Moura, constituído por 
duas torres de escritórios localizadas 
no epicentro empresarial da Invicta – 
a Avenida da Boavista. Um fundo nor-
te-americano é o novo proprietário.

A sul, o destaque vai para a venda 
do edifício Fontes Pereira de Melo 41, 
mais conhecido por FPM41, por parte 
da ECS Capital aos alemães da Deka 
Immobilien. A polémica torre de es-
critórios situada junto à Maternidade 
Alfredo da Costa e ao Fórum Picoas e 
que tanta tinta fez correr devido à sua 

C O M P L E X O  B U R G O
 

MEGAINVESTIMENTO EM 
ESCRITÓRIOS

O Porto está também no foco 
dos fundos internacionais  

e, este ano, vendeu-se  
o icónico complexo Burgo, um 

projeto arquitetónico com  
a assinatura de Souto Moura. 
Os espanhóis da DosPuntos 

Asset Management venderam 
as duas torres de escritórios 

do complexo a um fundo norte-
-americano, naquela que foi 
uma das maiores operações 

de sempre de investimento em 
escritórios na região do Porto. 

€40 MILHÕES
O valor da venda  
do icónico Burgo
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N Ú M E R O

31
Projetos 

imobiliários que 
entraram, em 

média, por mês, 
em processo  

de licenciamento 
nas nove Áreas 
de Reabilitação 
Urbana (ARU)  

do Porto
A contabilização destes 
187 projetos reporta-se 

aos primeiros seis meses 
de 2019, num total de 
121 907 m², segundo o 

mais recente relatório da 
Confidencial Imobiliário. 

A ARU da Baixa é o 
principal destino deste 

investimento, acolhendo 
50 novos projetos em 

carteira (27% do total).

E S T U D A N T E S

Norte-americanos 
gastam mais

Os universitários brasileiros 
lideram a lista de 

nacionalidades que mais 
arrendam em Portugal, 
pagando uma média de 

€495 mensais, mas são os 
norte-americanos aqueles 
que mais gastam na hora 
de escolher um espaço 

para viver, desembolsando 
em média €676 de renda, 

apurou a plataforma 
Uniplaces, para alojamento 

de médio a longo prazo. 
No top 5 deste ranking, 

seguem-se os oriundos de 
Reino Unido (€586), França 
(€534), Holanda (€532) e 

Alemanha (€525).

A L U G U E R

Quer dormir no palácio do marajá?
Dormir num palácio como um marajá e, em 

simultâneo, contribuir para a emancipação das 
mulheres indianas está ao alcance de um clique no 

Airbnb, pela “módica” quantia de oito mil dólares por 
noite (cerca de €7 mil). O marajá do Palácio da Cidade 

de Jaipur, casa da família real de Jaipur, na capital 
do estado indiano do Rajastão, resolveu contribuir 

para as iniciativas de apoio às mulheres organizadas 
pela Fundação Princess Diya Kumari. Sua Alteza 

Padmanabh Singh, de 21 anos, acedeu a disponibilizar 
a luxuosa Gudliya Suite, situada no interior de uma das 
divisões privadas do palácio real para os hóspedes do 

Airbnb. O valor de cada reserva será doado  
à fundação, que apoia mulheres e artesãos rurais.

R E Q U A L I F I C A Ç Ã O

Lisboa reconquista o Tejo
Foi anunciada como a “maior operação das últimas décadas” na frente ribeirinha, 

alongando-se desde o Terreiro do Paço à Doca da Marinha, e promete “destapar” o Tejo, 
devolvendo o espaço requalificado aos lisboetas e a visitantes. Serão cerca de €27 

milhões (€16 milhões dos quais provenientes das taxas turísticas) para este megaprojeto 
gerido pela autarquia e a Associação Turismo de Lisboa, envolvendo várias operações, 

em que se inclui a reconstrução do Muro das Namoradeiras, a retirada do aterro do Cais 
das Colunas, a reabilitação da Estação Sul e Sueste e da Doca da Marinha, a criação do 
Bacalhau Story Centre, do Centro Tejo e de um cais de apoio à atividade náutica, bem 

como o reforço de pontões. Batizada como Novo Cais de Lisboa, a obra completa deverá 
estar terminada no final do próximo ano. Assim, várias obras irão decorrer em simultâneo 
e algumas já arrancaram. O Muro das Namoradeiras já está a ser reconstruído de forma 

a repor o muro original. O aterro entre o Cais das Colunas e a Praça da Estação será 
finalmente retirado. A praça vai recuperar o traçado original e o Cais das Colunas o 
relacionamento pleno com o Tejo. Na Ala Nascente do Terreiro do Paço, vai nascer o 

Bacalhau Story Centre, para homenagear este “símbolo da gastronomia, da cultura e da 
História de um país”. Toda a intervenção urbanística vai ainda envolver a criação de vários 
espaços públicos junto ao rio, alguns deles arborizados, e de mais percursos pedonais e 

cicláveis ao longo da Frente Ribeirinha.
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C O N S T R U Ç Ã O

Casas mais ecológicas 
precisam-se

Os edifícios são responsáveis por cerca de 
40% do consumo total de energia, o que 
torna este setor um dos mais poluentes 
da União Europeia. Repensar as cidades 

não poderia estar de fora da Cimeira  
do Clima COP 25, que decorreu em 

Madrid, na qual participou também a 
Century 21 Ibéria, presidida por Ricardo 
Sousa. O responsável lembrou que há 

hoje novas tendências a considerar 
no momento de selecionar uma casa, 

algo que deve ser levado em conta por 
promotores e construtores.  

Um estudo nacional realizado pela 
Century 21 mostrou que, na faixa até  

aos 34 anos, a eficiência energética é um 
dos critérios mais valorizados na procura 

de habitação, imediatamente seguido  
pela sustentabilidade ambiental.

A R Q U I T E T U R A

Torre de Siza Vieira  
em Nova Iorque

Aquela que é a primeira torre do premiado 
arquiteto Siza Vieira em Nova Iorque 

está quase a ser terminada. Localizado 
em Manhattan, na 611 West 56th Street, 

o edifício vai ter 37 pisos por onde se 
distribuem 80 apartamentos, entre T1  

e T4, incluindo penthouses com acesso  
a terraços privados de áreas generosas.  

A construção atingiu na semana passada 
o último andar, segundo a publicação 
Designbloom, que sublinha o contraste 
da “monolítica” torre de Siza, concebida 
como um “monumento feito em pedra”, 

com os envidraçados arranha-céus nova-
-iorquinos da vizinhança. Os valores dos 

apartamentos em comercialização variam 
entre 1,2 milhões de dólares  

(€1,1 milhões) e 11 milhões de dólares 
(cerca de €10 milhões).


