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INVESTIMENTO NA PROMOÇÃO 
DE RESORTS SOMA E SEGUE
Do lado da oferta é evidente a confiança dos promotores na recuperação do mercado, 
com a maioria dos projetos em pipeline a prosseguir a bom ritmo e alguns negócios de 
relevo a marcar os últimos meses. E, só nos últimos 18 meses terão sido investidos perto 
de 300 milhões de euros na compra de projetos de resorts, para desenvolvimento.

A mais recente, e também a maior e mais emblemática destas operações, 

foi a venda de Vilamoura pela norte-americana Lone Star a um grupo de 

investidores nacionais, liderado por João Brion Sanches, e ao fundo de 

investimento da Arrow Global. Fechado em junho de 2021 por um valor 

em torno dos 100 milhões de euros, o negócio contempla o projeto de 

expansão de Vilamoura, mas também a marina, o centro equestre, o 

parque ambiental e o núcleo museológico do Cerro da Vila. A Norfin foi 

uma das partes ativas na operação, representando os novos proprietários, 

assumindo agora as funções de consultoria na gestão futura de Vilamoura.

Também no Algarve, em novembro de 2020, a brasileira SRESPX – 

Investimentos, tornou-se na nova proprietária do The Keys, pagando 

95,4 milhões de euros para se tornar na nova proprietária do projeto 

que pertencia à falida Birchview, um dos maiores devedores da Caixa 

Geral de Depósitos. Nos seus 81.500 m² de terrenos inseridos na Quinta 

do Lago, vai agora nascer um projeto com 72 unidades residenciais, 

ocupando uma área acima do solo de cerca de 45.000 m². 

Mais acima, na costa de Grândola, a Herdade do Pinheirinho foi outro 

dos ativos de referência que mudou recentemente de mãos, tendo sido 

adquirida em março de 2020 pela VIC Properties ao Novo Banco, numa 

operação que ascendeu a 80 milhões de euros. Estendendo-se por mais 

de 200 hectares em Melides, a Herdade era o palco de um projeto idea-

lizado pelo Grupo Pelicano, que em 2008 se propunha a investir ali 167 

milhões de euros no desenvolvimento de dois hotéis, três aldeamentos 

e quatro aparthotéis turísticos, além de um campo de golfe. O grupo viria 

depois a entrar em incumprimento, sendo o BES o credor, fazendo com 

que este ativo viesse parar ao balanço do Novo Banco em 2017. Marina de Vilamoura

The Keys, Quinta do Lago



Novos projetos no mercado à procura de comprador

Perante o forte interesse dos investidores por este mercado, é expectável 

que nos próximos meses possamos assistir a novos negócios. Do lado 

da banca, vão continuando a surgir novos produtos no mercado, como 

é o caso dos resorts Monte Rei Golf & Country Club e Castro Marim 

Golfe, também no Algarve, que o Millennium bcp acaba de colocar 

no mercado, integrando-os no Projeto Green, uma nova carteira que 

inclui crédito malparado e vários imóveis no Algarve, que foram parar 

ao banco devido a situações de incumprimento. Segundo as notícias, o 

banco pede 145 milhões de euros por este pacote, estando já contactar 

potenciais compradores. Localizado junto à fronteira de Vila Nova de 

Cacela, o Monte Rei Golf & Country Club estende-se por mais de 400 

hectares de terreno e inclui villas, moradias, apartamentos, lotes de 

construção e campos de golfe. Estendendo-se por uma propriedade de 

230 hectares na localidade homónima, no Castro Marim Golf também 

se integram moradias, lotes, campos de golfe e espaços para eventos.

Turismo de luxo atrai milhões para a costa alentejana

Nesta fase, a costa alentejana entre Grândola e Sines é um dos polos 

mais ativos no que respeita à promoção de raiz de novos resorts, com 

a oferta a consertar esforços para posicionar a região como um dos 

destinos de luxo de referência na Europa. 

Ao longo destes quase 70 km de praias interruptas e praticamente 

virgens estão planeados pelo menos oito resorts de grande dimensão, 

cujo desenvolvimento representa um investimento total de mais de 

3.300 milhões de euros.

A maior fatia é direcionada para a Comporta, onde o consório Vanguard 

Properties (88%) e Amorim Luxury (12%) planeia investir cerca de 2.300 

milhões de euros ao longo dos próximos anos no desenvolvimento 

turístico dos 1.380 hectares que adquiriu no final de 2019: a ADT2 da 

Torre, no concelho de Alcácer do Sal, e a parcela Dunas – Terras da 

Comporta, no concelho de Grândola. O objetivo é criar seis hotéis, três 

hotéis-apartamento, dois campos de golfe, 11 aldeamentos turísticos 

e loteamentos residenciais para até 1.000 casas nestes terrenos da 

Herdade da Comporta.

Praia da Comporta (©Maurício Abreu)

Perante o forte interesse 
dos investidores, são 
expectáveis novos negócios 
nos próximos meses



31-07-2021

Projetos pré-crise financeira renas-
cem com novos donos

Outra nota de destaque no panorama nacional 

de resorts, é o renascimento de alguns dos 

grandes projetos anunciados antes da grande 

crise financeira de 2010, que ganham agora uma 

segunda vida pela mão de novos proprietários. 

É o caso, por exemplo, dos projetos planeados 

para a Herdade do Pinheirinho e da Costa Terra, 

em Melides, no concelho de Grândola, e do Ver-

deLago Resort, no concelho algarvio de Altura.

No caso da Herdade do Pinheirinho, não 

são ainda conhecidos os contornos do novo 

Empreendimento Torre é o primeiro 
a nascer na Comporta

Localizado no concelho de Alcácer do Sal, no 

lugar da Torre a que vai buscar o nome, o pro-

jeto Torre será o primeiro a avançar nas Terras 

da Comporta, representando um investimento 

total de mais de 830 milhões de euros. A cargo 

da DST, a infraestruturação já está em curso e 

deverá ficar concluída no final de 2022.

Compreendendo uma área de 365 hectares 

destinada ao desenvolvimento de um projeto 

misto que combina hotelaria, imobiliário re-

sidencial serviços, cultura e desporto, nesta 

parcela vão nascer 245 lotes para moradias, 

três aldeamentos turísticos (50, 256 e 136 uni-

dades de alojamento), dois hotéis com 210 e 

225 quartos e ainda dois aparthotéis, com 178 

e 263 unidades de alojamento. 

De acordo com a Vanguard Properties, aqui será 

dada especial atenção às questões de susten-

tabilidade ambiental e integração paisagística. 

«O respeito pelo ambiente traduzir-se-á, entre 

outros aspetos, no uso de materiais sustentáveis e 

na utilização de energias renováveis sempre que 

possível. Iremos também construir uma estação 

de tratamento de efluentes, cuja água será uti-

lizada para irrigar os espaços verdes», detalha 

o CEO, José Cardoso Botelho.

Mas a novidade, segundo este responsável, 

é algo que descreve como um passo inédito 

em Portugal. «No âmbito destes projetos, vai 

ser constituído, em parceria com o Greenlab, 

empresa do universo da Saraiva + Associados, 

um grupo de acompanhamento com especia-

listas nacionais e internacionais da área do am-

biente que ajudará a implementar um conjunto 

de medidas proativas com vista a assegurar 

a preservação do magnífico enquadramento 

natural destes projetos».

Neste sentido, o empreendimento Torre apre-

sentará uma construção muito dispersa e de pe-

quena escala: habitações térreas e hotéis com 

um máximo de quatro pisos, sendo a Saraiva + 

Associados responsável pela coordenação da 

arquitetura do empreendimento Torre.

Para além dos dois hotéis, para cuja gestão 

decorrem negociações com marcas de re-

nome internacional, prevendo-se que, pelo 

menos uma delas, tenha o wellbeing como 

tema principal, está ainda planeado um campo 

de golfe de 18 buracos. E, com o objetivo de 

combater a sazonalidade, o empreendimento 

Torre incluirá outros equipamentos dedicados 

a desportos como ténis, padel e ainda uma 

academia de futebol.

Quanto ao desenvolvimento da segunda parce-

la turística da Herdade da Comporta, o Dunas, 

os promotores aguardam agora pela conclusão 

dos trâmites legais para poder avançar.

Vanguard Properties dá cartas na 
construção do destino

Hoje, o nome da Vanguard Properties é indisso-

ciável do desenvolvimento da Comporta como 

destino turístico. Além dos empreendimentos 

planeados para as parcelas Terras da Comporta 

(Herdade da Comporta), a empresa detida por 

Claude Berda tem já ali em comercialização 

do Muda Reserve.

Lançado em 2019 e já em construção, o Muda 

Reserve é o primeiro projeto da Vanguard na 

Comporta, e no qual a empresa estima um investi-

mento global na ordem dos 200 milhões de euros.

Estendendo-se por uma área de 350 hectares, 

recria o conceito de uma aldeia típica alentejana, 

composta por casas, villas e quintas com jardins, 

hortas e pomares, um projeto de arquitetura assi-

nado pelo gabinete Saraiva+ Associados. O projeto 

integra um conjunto de cerca de 50 unidades 

geminadas, designadas por Casas da Aldeia, com 

tipologias entre os T0 e T3 e áreas entre 60 e 200 

m², com jardim privado e piscina. Aí estão loca-

lizados diversos equipamentos de apoio, como 

Muda Reserve

campos desportivos, piscina, zona comercial (café, 

restaurante, supermercado, etc.), parque infantil, 

capela, entre outros. Existirão ainda as Villas da 

Aldeia, um conjunto de cerca de 150 lotes com 

áreas entre 670 e 2.300 m², com tipologias T3 a 

T6, cujas áreas de construção variam entre 150 

e 700 m², a dois passos do centro da aldeia. Para 

além desta zona urbana, haverá ainda 42 quintas, 

com áreas que variam entre os 4 e os 7 hectares, 

totalmente infraestruturadas, e que permitem a 

construção de habitações com uma área de até 

500 m², mais 100 m² de áreas impermeabilizadas, 

podendo o restante terreno ser utilizado para 

exploração agrícola ou outras atividades.
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Ética ambiental é a “nova âncora” 
no Sotavento Algarvio

Rumando a sul, para o Algarve, entre Altura e a 

Praia Verde está também a renascer o Verde-

lago Resort. O projeto inicial surgiu na década 

de 90, pela mão de promotores finlandeses, 

sendo que os terrenos foram posteriormente 

adquiridos pela Inland, a sociedade imobiliária 

de Luís Filipe Vieira, que viu o empreendimento 

ser classificado como Projeto de Interesse Na-

cional (PIN) em 2006. Com a queda do anterior 

proprietário, a sociedade veículo Verdelago viria 

posteriormente a passar para o domínio do 

Fundo Aquarius, FCR, gerido pela OxyCapital, 

que se compromete a investir 270 milhões de 

euros na concretização deste empreendimento 

localizado no concelho de Castro Marim.

Com uma frente de mar de 1,2 km, enquadrada por 

um pinhal, este resort de natureza de luxo insere-

-se numa área de mais de 85 hectares, contando 

com um índice de construção de apenas de 8,7% 

(74.000 m²). De acordo com os promotores, o novo 

projeto estará plenamente integrado na paisagem 

«tendo como base as melhores práticas de susten-

tabilidade ambiental, tanto do ponto de vista da

construção, como da conservação da natureza e

da biodiversidade, do consumo de energia, de água 

e da mobilidade, tendo em vista uma pegada de

carbono neutra». A desenvolver faseadamente

entre sete a 10 anos, o Verdelago resort contará

com um aldeamento turístico e um hotel de 5

estrelas, somando um total de 2.020 camas e

criando cerca de 600 novos postos de trabalho

diretos e permanentes. Já em curso e em fase

de comercialização, a primeira fase deverá ficar 

concluída no verão de 2022, e é constituída por

102 unidades residenciais turísticas, entre aparta-

mentos T1 a T3, townhouses V2 e V3 e villas V4+1, 

cujos preços arrancam nos 450.000 euros para os 

apartamentos, 670.000 euros para as townhou-

ses e 1.550.000 euros para as villas. A gestão do

empreendimento ficará a cargo da Blue & Green.

A Saraiva+Associados é o ateliê responsável 

pelo projeto, que nesta sua segunda vida optou 

por eliminar o golfe, substituindo-o por um 

parque verde e de lazer com 42 hectares, crian-

do um santuário natural para as mais de 110 

espécies de diferentes animais encontrados 

no local e dando maior amplitude às áreas de 

recreio (piscinas e zonas verdes centrais), e por 

privilegiar uma arquitetura “não agressiva de 

escala humana, com uma linguagem contem-

porânea, mas com respeito pelos valores do 

local onde se insere – o que passou também 

por reduzir a volumetria do hotel e a sua im-

plantação numa cota mais baixa. A nova aposta 

passa também pela criação de uma reserva 

natural com 24 hectares em frente ao mar.

«O Verdelago Resort é um projeto extraordinário a 

nível mundial, que faz parte de uma nova geração 

de resorts que respondem de forma positiva às 

dimensões de sustentabilidade social, económica e 

ambiental», afirma o diretor geral, Paulo Monteiro. 

«A natureza como novo luxo é verdadeiramente 

uma realidade na vida das pessoas», e, como tal, 

«é esse luxo longe do excesso que ofereceremos, 

com um foco nas experiências e no desfrutar. Menos 

ostentação e mais apelo aos sentidos e bem-estar», 

remata. Sob esta filosofia, este é o primeiro Resort 

Turístico no País a aderir à Certificação Green 

Globe desde a fase da construção, uma das mais 

exigentes certificações internacionais de turismo 

sustentável, membro afiliado da Organização das 

Nações Unidas para o Turismo (OMT).

empreendimento que a VIC Properties está 

a idealizar para a propriedade de 200 hecta-

res junto à praia, sabendo-se apenas que o 

objetivo é criar «um projeto de referência em 

Portugal, com um forte impacto no panorama 

imobiliário nacional», contou Luís Gamboa, 

COO da empresa. Em todo o caso, a promo-

tora já fez saber que se propõe a investir cerca 

de 450 milhões de euros no desenvolvimento 

turístico deste ativo, reformulando totalmente 

o projeto que para aqui tinha sido pensado

em 2008 e que, na altura da compra, tinha

já viabilizada a construção de um hotel, 450

moradias e 250 moradias, além do campo de

golfe em funcionamento.

Ali perto, encontra-se também o projeto para 

a Herdade da Costa Terra, uma propriedade 

com 292 hectares que foi adquirida em 2019 

pelos americanos da Discovery Land Company 

ao grupo português Semapa, da família Quei-

róz Pereira que, por sua vez o tinha comprado 

em 2008 ao investir suíço Andreas Reinhard, 

que lutava há vários anos para ali desenvolver 

um resort. Prevendo um investimento de cerca 

de 510 milhões de euros, o projeto gizado na 

década passada pelos anteriores proprietários 

previa a construção de 204 moradias, campo 

de golfe e três hotéis nunca chegou, contudo, 

a sair do papel. Com mais de 1,5 km de frente 

de praia, o Costa Terra é o primeiro projeto 

em território europeu do novo proprietário, 

especializado no desenvolvimento de resorts 

de luxo. De acordo com a informação disponi-

bilizada pela Discovery Land, o seu projeto irá 

apostar fortemente na componente ambiental 

e na sustentabilidade, nomeadamente na pre-

servação de mais de 91 hectares de terrenos 

virgens, dos pinhais e dunas existentes. Além 

das villas residenciais e cottages, irá ali desen-

volver um “world class” hotel, um campo de 

golfe de 18 buracos projetado por Tom Fazio, 

bem como um conjunto de equipamentos 

comerciais, desportivos e de lazer. 
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Obras no Ombria Resort prosseguem a bom ritmo

A ética ambiental é uma preocupação comum ao Ombria Resort, o resort 

de luxo que o grupo Pontos está a promover ali perto, mais concreta-

mente na localidade de Querença, no concelho de Loulé; e que quando 

totalmente concluído terá uma densidade de construção de apenas 3,5%.

Representando um investimento global de 260 milhões de euros até 

2030, o projeto será desenvolvido ao longo de três fases, orientado pe-

los mais elevados padrões internacionais de sustentabilidade. Quando 

concluído, o resort será composto por 380 propriedades, entre unidades 

turísticas e residenciais com villas e moradias geminadas, e um conjunto 

de instalações de lazer e entretenimento, como área para agricultura 

biológica, apicultura, observatório astronómico, piscinas aquecidas, 

caminhos/trilhos para passeios pela natureza ou BTT e um clube de 

praia numa das praias próximas.

Já em construção e comercialização, a primeira fase representa um 

investimento de 100 milhões de euros até 2022, data prevista para a 

inauguração. Além do hotel de cinco estrelas e 76 quartos apartamentos 

Viceroy at Ombria Resort (que assinala a estreia em Portugal da cadeia 

de luxo), inclui ainda as Alcedo Villas e o campo de golfe de 18 buracos 

com certificação da GEO Foundation, bem como várias instalações de 

lazer e entretenimento. Com preços entre os 368.050 e os 900.000 euros, 

as 66 Viceroy Residences terão serviços e gestão hoteleira da Viceroy, 

e dividem-se nas tipologias T1 e T2, com áreas entre os 80 e os 170 m², 

incluindo jardim e varanda e, alguns casos, com piscina e jacuzzi, todas 

completamente mobiladas. Num terreno contíguo ao hotel, estão agora 

a ser construídas as primeiras Villas Alcedo, moradias isoladas V3 a V7 

em lotes individuais de 1.700 a 3.300 m² e com áreas totais de construção 

entre 387 e os 569 m²: Desenvolvidas ao gosto do comprador e entregues 

num modelo chave-na-mão, quem quiser adquirir uma destas 12 villas 

terá de estar disponível para pagar pelo menos 2,5 milhões de euros, 

sendo que os preços podem subir aos 4 milhões de euros.

Wellness e bem-estar orientam investimento de 250 
milhões em Albufeira

Procurando dar resposta a uma franja da procura em crescimento na 

Europa, um grupo de investidores internacionais escolheu o Algarve 

para investir 250 milhões de euros na criação de um megaprojeto de 

wellness e bem-estar. Implantado num terreno de 126 ha a 15 minutos 

de Albufeira, o South Valley prevê 84.300 m² de construção, integrando 

uma componente imobiliária com hotelaria, lazer e saúde. 

Além dos 120 apartamentos de tipologias T1 a T4 e das 52 moradias 

unifamiliares previstas, vai incluir um hospital-campus universitário inter-

nacional privado, clínicas de rejuvenescimento e detox, de reabilitação, 

adictologia, nutrição e psicologia, e dois aparthotéis com apoio médico 

24 horas por dia. Está também prevista a construção de um hotel e spa 

de 5 estrelas, com um restaurante e galeria de arte, além de uma quinta 

biológica de apoio à vertente nutricional das clínicas.

«O intuito deste empreendimento é apelar a um segmento que, embora 

abrangente, ainda não conta com instalações de calibre comparável ao South 

Valley. A possibilidade de usufruir de um espaço de qualidade inigualável 

a 15 minutos de Albufeira e a 40 km do Aeroporto de Faro, fá-lo ser o único 

desta natureza», referem os seus promotores em comunicado. O projeto 

está neste momento em fase final de planificação, estando aberta «a pos-

sibilidade de participação de um ou vários co-investidores», referem ainda.

Gerido pela Tote Ser, em parceria com os seus proprietários internacionais, 

a sustentabilidade ambiental é outro dos vetores que prometem orientar 

o desenvolvimento do South Valley, onde 70% da energia será solar e

que vai contar também com coletores de água da chuva e tratamento

orgânico de resíduos.
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Pestana reforça no imobiliário

A viver um dos períodos mais desafiantes sua história, em 2020 o 

grupo Pestana registou prejuízos pela primeira vez em 40 anos, 

na ordem dos 32 milhões de euros. Um resultado que se deveu 

essencialmente à paragem do setor hoteleiro imposta pela pan-

demia, e cujo impacto foi amenizado pelo bom desempenho da 

área de negócio imobiliária e residencial, que cresceu quase 12% 

o ano passado, para 52 milhões de euros.

«Nunca tínhamos pensado que um setor podia ser todo afetado a 

nível global, como foi. A diversificação geográfica dos nossos ho-

téis não serviu para nada, mas a diversificação dos negócios sim. 

Percebemos a importância da parte imobiliária», revelou o CEO do 

grupo, José Theotónio, no encontro com os jornalistas. Daqui em 

diante, «não vamos deixar de ser um grupo hoteleiro», diz, «mas 

queremos desenvolver a área imobiliária».

«Temos a área de imobiliário turístico cujo principal projeto foi o Troia 

Eco Resort. Depois temos imobiliário puro, residencial. Além disso, 

fazemos alguma gestão dos condomínios no Algarve. Essa área de 

negócios também tem alguma construção», e foi aquela que «teve 

um impulso positivo», explicou ainda. Segundo o responsável, a 

Covid-19 acabou por impulsionar o negócio: depois do primeiro 

confinamento houve muitos portugueses a optar por comprar 

casa no Eco Resort, e entre maio e novembro de 2020 foram 

vendidos cerca de 80 imóveis. «Em menos de um ano, vendemos 

o que estava previsto para três», disse.

Assim, para os próximos anos, o objetivo do maior grupo hote-

leiro português é duplicar o peso do imobiliário no seu volume 

de negócios, para 20%. E, para o efeito tem já vários projetos em 

carteira para promoção, nomeadamente um empreendimento 

no Algarve, em Silves, que prevê a construção de 232 unidades 

residenciais, e agora um outro, em Ferragudo, que está em pro-

cesso de aprovação. Entretanto, já em 2021, adquiriu um terreno 

com mais de 4 hectares na Comporta, «para futuras vendas de 

imobiliário». Os planos passam ainda pelas regiões autónomas: na 

Madeira, o grupo vai reabilitar uma antiga fábrica de cervejas no 

Funchal, para fazer nascer um empreendimento imobiliário com 

25 apartamentos, enquanto nos Açores, o “Coliseu Residences” 

trará 56 apartamentos a Ponta Delgada.

Braga ganha investimento de 75 milhões de euros

Nem só a sul se está a apostar no desenvolvimento de resorts 

e, a comprová-lo, um grupo de investidores liderado pelo Castro 

Group está a preparar um novo projeto para a zona da Confeiteira, 

em Braga: a Quinta da Torre, no qual planeiam investir cerca de 

75 milhões de euros.

Projetado para um terreno de 33 hectares, o resort da Quinta da 

Torre prevê um hotel, aldeamento turístico e um parque temático 

de diversões, incluindo o maior aquaparque da Península Ibérica, 

numa área total de construção de mais de 250.000 m². A unidade 

hoteleira será desenvolvida em duas fases distintas, uma primeira 

com 200 quartos e aos quais se somarão outras 250 unidades de 

alojamento posteriormente.

Projetado pela RSO Architectura em parceria com a White Water, 

o projeto encontra-se atualmente em fase de apreciação junto da 

Câmara Municipal de Braga.




