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A Vanguard Properties celebrou 
uma parceria estratégica com a 
Energia Unida, empresa detida 
pela Greenvolt dedicada ao auto-
consumo descentralizado e alarga-
do de energia solar. Na sequência 
dessa parceria, o projeto imobiliá-
rio de luxo Terras da Comporta, 
desenvolvido pela Vanguard Pro-
perties, será a maior comunidade de 
energia renovável e descentralizada 
da Europa, apurou o Jornal Econó-
mico (JE). 

“No lançamento da empresa no 
dia 5 de Abril foram anunciadas 
cinco comunidades energéticas, 
uma delas, relativamente a uma 
parceira da Vanguard Properties a 
Ecosteel. Seremos no entanto a 
maior Comunidade Energética 
anunciada e em curso, consideran-
do a dimensão da instalação em 
número de unidades e certamente 
aquela que será mais emblemática, 
considerando a reputação, reco-
nhecimento e potencial da Com-
porta”, diz ao Jornal Económico, 
José Cardoso Botelho, CEO da 
Vanguard.   

O projeto Terras da Comporta 
abrange as antigas ADT2 e NDTC, 
atualmente os loteamentos Torre 
e Dunas, com uma área 1.376 hec-
tares. Esta parceria fará dos edifí-
cios dos dois empreendimentos 
imobiliário que compõem o proje-
to Terras da Comporta net zero 

energy buildings (NZEB), isto é, 
neutros em emissões de carbono.  

A Vanguard prevê a construção 
de um megaempreendimento de 
sustentabilidade, já que as casas 
que compõem o empreendimento 
Terras da Comporta terão uma pe-
gada carbónica negativa. Tudo 
porque as casas do projeto terão 
estrutura em madeira que não só 
não emite CO2 como o cimento, 
como captura CO2. Só para as ca-
sas serão usados 40.000 m3, anual-
mente, de madeira produzida em 
Portugal. 

Esta comunidade energética da 
Energia Unida irá permitir evitar 
que as casas do projeto Terras da 
Comporta emitam entre 512 a 600 
toneladas de gases com efeito estu-
fa. Alimentados por energia solar, 
com recurso à instalação de painéis 
fotovoltaicos, os edifícios estarão 
‘interligados’ numa comunidade 
energética descentralizada, sendo 
simultaneamente produtores e 
consumidores de energia. 

A capacidade máxima instalada 
nos dois empreendimentos imobi-
liários que compõem o projeto 
Terras da Comporta – Dunas e 
Torre – será de sete megawatts 
(MW) , que é o equivalente a for-
necer energia a 2.000 famílias.  

Tal como explica o CEO da 
Vanguard (ver entrevista ao lado) “o 

investimento global na instalação 
de painéis, rondará os seis a sete 
milhões de euros (por parte da 
GreenVolt / Energia Unida), con-
templando a integralidade do pro-
jeto. A acrescentar cerca de três a 
quatro milhões de euros nas estru-
turas de car-park (a cargo da Van-
guard) sobre os quais os painéis 
irão ser instalados”.   

Os primeiros painéis solares se-
rão instalados no Club House do 
Dunas e estão previstos para os 
próximos meses. Terão uma capa-
cidade de 192 kw e serão construí-
dos sobre o edifício dos serviços e 
sobre o depósito de armazena-
mento de água.  

Já sobre quando é que a Van-
guard Properties espera que os 
projetos imobiliários comecem a 
produzir energia descentralizada, 
José Cardoso Botelho diz esperar 
que entre setembro e outubro ter a 

primeira instalação concretizada e 
operacional, seguindo-se várias  
outras em 2023.   

No que toca às vantagens para o 
projeto Terras da Comporta ser 
uma comunidade de energia, o CEO 
da Vanguard responde que “reforça 
todo o conceito de sustentabilidade 
idealizado e em fase de execução”. 
Para além de ser “uma infraestrutu-
ra de ponta e eficiente, nomeada-
mente no uso da água e da energia, 
da construção off-site em madeira 
(habitações NZEB, sequestradoras 
de CO2), acrescentamos ao projeto 
este terceiro layer e assim teremos 
provavelmente o mais eficiente e 
sustentável desenvolvimento imo-
biliário alguma vez concebido na 
Europa e talvez no mundo”, refere 
José Cardoso Botelho.  

Quando questionado sobre se 
está previsto que mais algum em-
preendimento da Vanguard venha 
a ser uma comunidade energética, 
o gestor da promotora imobiliária 
revela que “iremos promover a 
constituição de comunidades 
energéticas nas indústrias que es-
tamos a apoiar na região norte e 
que em breve serão anunciadas, 
bem como em outros projetos do 
grupo, nomeadamente a Muda 
Reserve e o Foz do Tejo, no Jamor 
– Concelho de Oeiras”.  

A Greenvolt, empresa de reno-
váveis do grupo Altri, arrancou no 
inicio do mês com esta nova área 
de negócio dedicada às comunida-
des de energia, apostando em pe-
quenas instalações fotovoltaicas 
descentralizadas. A nova empresa 
chama-se Energia Unida e segun-
do disse na conferência de impren-
sa do lançamento, José Queirós de 
Almeida, CEO, “esta solução vem 
contribuir para a redução da pega-
da carbónica, uma vez que a ener-
gia provém de uma fonte renová-
vel” e permitirá que tanto clientes 
produtores como consumidores 
consigam “aceder a esta proposta 
de valor inovadora”. A Energia 
Unida irá trabalhar em parceria 
com uma participada da Green-
volt, a Profit Energy, que já insta-
lou sistemas fotovoltaicos com 
mais de 80 MW em cerca de 160 
clientes, pretendendo aproveitar 
essa experiência para desenvolver 
novos projetos em comunidades 
energéticas. A empresa acordou a 
criação de algumas comunidades 
de energia, contando com uma ca-
pacidade instalada correspondente 
a 3,1 MW, evitando assim a emis-
são de 1.234 toneladas de gases 
com efeitos de estufa. ■
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Terras da Comporta  
será a maior comunidade 
energética da Energia Unida
A capacidade máxima instalada nos dois empreendimentos imobiliários do projeto Terras da 
Comporta – Dunas e Torre – será de 7 MW, o que equivale a fornecer energia a 2.000 famílias.

MARIA TEIXEIRA ALVES 
mtalves@jornaleconomico.pt

Fo
to

 c
ed

id
a

José Cardoso Botelho 
CEO  
da Vanguard Properties

José Cardoso Botelho, CEO da 
Vanguard Properties, diz ao Jornal 
Económico que o investimento 
global na instalação de painéis, 
rondará os seis a sete milhões de 
euros (por parte da Green-
Volt/Energia Unida), a que se jun-
tam três a quatro milhões de euros 
nas estruturas de car-park, a cargo 
da Vanguard, sobre os quais os 
painéis irão ser instalados. 

 
Quais as vantagens para 

o projeto Terras da Comporta 

de ser uma comunidade  

de energia?   

Desde logo, reforça todo o concei-
to de sustentabilidade idealizado e 
em fase de execução. Para além de 
uma infraestrutura de ponta e efi-
ciente, nomeadamente no uso da 
água e da energia, da construção 
off-site em madeira (habitações 
NZEB, sequestradoras de CO2), 
acrescentamos ao projeto este ter-
ceiro “layer” e assim teremos pro-
vavelmente o mais eficiente e sus-
tentável desenvolvimento imobi-
liário alguma vez concebido na eu-
ropa e talvez no mundo.   
É também de salientar que esta so-
lução reduz de forma significativa 
o custo da energia elétrica, benefí-
cio direto, quer para o condomínio 
quer para os condóminos. Este la-

bel, justamente atribuído, de sus-
tentável, valoriza a curto, médio e 
longo prazo os ativos do grupo e 
dos seus clientes e parceiros.   
 
Que investimentos implica? 

O investimento global na instalação 
de painéis, rondará os seis a sete mi-
lhões de euros, contemplando a in-
tegralidade do projeto. A acrescen-
tar cerca de três a quatro milhões de 
euros nas estruturas de car-park (a 
cargo da Vanguard) sobre os quais 
os painéis irão ser instalados. 

   
Quando esperam  

que os projetos imobiliários 

comecem a produzir 

energia descentralizada?   

Esperamos em Setembro / Outu-
bro ter a primeira instalação con-
cretizada e operacional, seguindo-
se várias em 2023.   

 
Está previsto mais algum 

empreendimento da Vanguard 

ter uma parceria com a 

Energia Unida para 

constituição de uma 

comunidade energética?   

Sim. Iremos promover a constitui-
ção de comunidades energéticas nas 
indústrias que estamos a apoiar na 
região norte e que em breve serão 
anunciadas, bem como em outros 
projetos do grupo, nomeadamente 
a Muda Reserve e o Foz do Tejo, no 
Jamor – Concelho de Oeiras. ■ 

ENTREVISTA | JOSÉ CARDOSO 
BOTELHO | CEO da Vanguard 
Properties

“Esta solução 
reduz bastante 
o custo  
da energia 
elétrica”
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Terras da Comporta 
será a maior 
comunidade 
energética da Energia 
Unida
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