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Projeto de energia comunitária será instalado nos 1.400 hectares do investimento da vanguard Properties na comporta. 

ENERGIA 

Comporta ganha comunidade 
de energia gigante na Europa 
Vai nascer nas Terras da Comporta uma das maiores comunidades de energia da Europa. 
Nos telhados de moradias, hotéis ou espaços comerciais do projeto imobiliário de luxo em 
curso serão instalados 35 mil m2 de painéis fotovoltaicos que vão garantir 80% da energia. 

DIANA DO MAR 
dianamarcknegocios.pt 

T 
udo começou com 
urna troca de men-

 

sagens, mas rapida-

 

mente evoluiu para 
urna parceria que 

vai dar origem nas Terras da 
Comporta a urna comunidade de 
energia descentralizada, descrita  

como uma das maiores da Euro-
pa, pelo menos em dimensão. É o 
que revela o CEO da Vanguard 
Properties, dona do projeto imo-
biliário de luxo, que acabou de fe-
char um acordo com a recém-
-criada Energia Unida, do grupo 
Greenvolt. 

Ao Negócios, José Cardoso 
Botelho adianta que, ao todo, vão 
ser instalados 35 mil metros qua-
drados de painéis fotovoltaicos, a 
distribuir pelos telhados das mo-
radias, hotéis e espaços comer-
ciais, assim como pelas cobertu-

  

ras de parques de estacionamen-
to e de outros edificios de diferen-
tes usos projetados para os qunse 
1.400 hectares das Terras da 
Comporta e que vão assegurar 
80% da energia. 

Essa aposta - indiw - vai impli-
car um investimento global con-
junto de até 11 milhões de euros. 
Ao abrigo da parceria, a Energia 
Unida avança como financiamen-
to inerente à instalação dos pai-
néis, estimado em 6 a 7 milhões 
de euros, enquanto a promotora 
imobiliária vai investir "3 a 4 mi-

  

lhõ nas estruturas de apoio que 
irão permitir suportá-los. "Para 
nós e para os nossos clientes a van-
tagem é ter energia substancial-
mente mais barata e de fonte re-
novável garantida", diz o CEO da 
Vanguard Properties, sublinhan-
do que a parceria vai ao encontro 
da estratégia de "desenvolver nas 
Terras da Comporta um projeto 
altamente sustentável e muito efi-
ciente nomeadamente ao nível do 
uso de energia e de água". 

Outro dos "pilares da susten-
tabilidade" do projeto - -tssinala - 

3.000 
INVESTIMENTO 
Projeto das Terras da 
Comporta, que cobre 
quase 1.400 hectares, 
prevê investimento total 
superior a 3.000 
milhões de euros. 
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Vai ser um loteamento 
altamente eficiente. 
Diria que, nesta fase, 
não haverá nenhum 
outro com este tipo 
de performance. 
JOSÉ CARDOSO BOTELHO 
CEO da Vanguard Properties 

As primeiras 
moradias do 
Terras da Comporta 
- certamente largas 
dezenas - ficarão 
prontas logo 
no primeiro semestre 
de 2024. 
JOSÉ CARDOSO BOTELHO 
CEO da Vanguard Properties 

99 

passapelométodo construtivo, já 
que se pretende tirar proveito das 
propriedades da madeira: "A ma-
deira permite criar en.ggs, por um 
lado, muito mais eficientes do 
ponto de vista energético, porque 
em vez de emitir CO2, capta-o, o 
que permite construir casas am-
bientalmente sustentáveis, e, por 
outro, tem também umdesempe-
nho superior do ponto de vista do 
conforto ou da acústica". "Vai ser 
umloteamento altamente eficien-
te. Diria que, nesta fase, não have-
rá nenhum outro com este tipo de 

formance'", enfatiza. 
As Terras da Comporta divi-

dem-se em dois loteamentos : o 
Torre, em Alcácer do Sal, e o Du-
nas, em Grândola, que perfazem 
uma área de 1.367 hectares, o 
equivalente amais de mil campos 
de futebol. Comum investimento 
total previsto que ajáultrapassa os 
3.000 milhões de euros", oproje-
to em três vertentes: residencial, 
hoteleira e turística. 

"Está tudo a andare depressa", 
diz o CEO da Vanguard Proper-
ties, adiantando que o plano pas-
sapor avançar comasvendas (em 
planta) da parte residencial e ho-
teleirajá no segundo semestre do  

próximo ano. 

Moradias à venda em 2023, 
chave na mão em 2024 
"As primeiras moradias - certa-
mente largas dezenas - ficarão 
prontas logo no primeiro semes-
tre de 2024", ficando disponíveis 
apreços entre os 1,7 e os 20 mi-
lhões de euros. E também nesse 
ano que a Vanguard espera ainda 
que tambémaum ou dois" dos oito 
hotéis projetados estejamprontos 
para abrir, ou seja, cinco anos de-
pois de ter assinado a escriturada 
compra da propriedade. Além de 
moradias e hotéis, o projeto imo-
biliário de luxo terá espaços co-
merciais, assim como campos de 
golfe e academias de ténis, 
"paddle" ou futebol e até uma clí-
nica-Estamos a falar de dois ver-
dadeiros condomínio fechados, 
com uma infraestrutura de nível 
mundial, muito eficiente e dotada 
de um conjunto de valências úni-
cas na região. Acreditamos que 
quando estiver no mercado, va-
mos conseguir captarumagrande 
fatia das pessoas que estão inte-
ressadas na Comporta e que são 
muitas", realça José Cardoso Bo-
telho.■ 
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Entrevista a 
Sérgio Godinho 

"Liberdade 
de mudar 

nem sempre 
existe 

em nós" 

Weekend 

As lutas dos universitários 
de ontem e de hoje 

UNI 

Inflação acentua resgate 
de certificados do Estado 
MERCADOS 20 e 21 
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FIM DE SEMANA 

OC 1 
BRUNO FARIA LOPES 
A pandemia saiu da agenda, 
mas não das contas públicas 
SEMANA 10 

OS 
CRISTINA CASALINHO 
Estabilidade de preços é a 
prioridade de bancos centrais 
OPINIAO 25 

Publkic. 

Comporta ganha 
comunidade de 
energia de peso 

Só 2.500 famílias pediram 
o apoio à compra de gás 
ECONOMIA 12 e 13 

Maior agente de craques de 
futebol instala-se no Porto 

BA&N 
Communications Consukancy 

Communications 
consultancy designed 

to deliver results. 

www.ban.pt 

Como está 
e para onde 
vai França? 

A economia, as eleições 
e o futuro. 

PR IMS1RA LINHA 4  a  7 
Opr 

KSB V.  
BOMBAS E VÁLVULAS 

150 anos a 
liderar na 
eficiência, 

fiabilidade e 
assistência 

técnica! 
>A nossa tecnologia. O seu sucesso 

Tel., 210 112 300 • www.kab.pt 


