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s empresas Vanguard 
Properties e Energia 
Unida juntaram-se 
numa parceria que 

aponta à criação daquela que será 
a “maior comunidade energética 
da Europa” no âmbito do projeto 
imobiliário Terras da Comporta. 
Os promotores anunciam um 
total de 35 mil metros quadrados 
de painéis fotovoltaicos, 
permitindo uma autonomia 
energética de, pelo menos, 80 %, 
a par de uma redução potencial 
da fatura energética de cerca de 
40 %.

O projeto estende-se ao longo 
de 1.376 hectares, entre os 
concelhos de Alcácer do Sal e 
Grândola, prevendo esta nova 
comunidade de energia renovável 

Maior comunidade energética da Europa

35 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos
nas Terras da Comporta

e descentralizada apostar na 
instalação de 35 mil m² de painéis 
fotovoltaicos para assegurar uma 
produção própria de cerca de 7 
MW.

Através da optimização da 
produção e do consumo de 
energia nesta lógica, as entidades 
promotoras esperam obter uma 
autonomia energética de pelo 
menos 80% e facilitar aos 
consumidores uma redução do 
custo de energia de cerca de 
40%.

O empreendimento contempla 
um investimento que ascende aos 
11 milhões de euros, 7 dos quais 
deverão ser investidos pela 
Energia Unida, empresa lançada 
recentemente pela GreenVolt com 
o objetivo de dinamizar a criação 
de comunidades de energia 
baseadas em painéis 
fotovoltaicos.

Os restantes quatro milhões de 

euros vão ser suportados pela 
Vanguard Properties em estruturas 
de car park, sobre os quais serão 
instalados os painéis.

Associado a este investimento 
surge ainda o projeto imobiliário 
Terras da Comporta, da Vanguard 
Properties, que engloba, segundo 

os promotores, a construção de 
mil casas, cinco hotéis, três hotéis-
apartamentos e várias instalações 
comerciais, culturais e desportivas 
em dois loteamentos. O Terras da 
Comporta apoia-se numa equipa 
de consultadoria coordenada pela 
GreenLab para definição de 

requisitos ambientais, sociais e 
económicos a aplicar a todo o 
ciclo de vida do projecto.

A parceria com a Energia Unida 
para a criação da “maior 
comunidade energética da 
Europa” surge, assim, com o 
objetivo de tornar o Terras da 

Comporta numa “referência não 
apenas a nível nacional, mas 
também internacional”, refere o 
CEO da Vanguard Properties, José 
Cardoso Botelho.

Nesta comunidade de energia, 
onde todos os edifícios do Terras 
da Comporta estarão interligados, 
a ambição é de que todos os 
edifícios construídos sejam 
neutros em emissões de carbono. 
Para isso, além da integração de 
fotovoltaicos em todas as casas, 
unidades hoteleiras ou espaços 
comerciais, as casas terão uma 
estrutura em madeira, que tem 
uma pegada de carbono negativa, 
contrariamente ao cimento.

O responsável da Vanguard 
Properties destaca que só as mil 
casas, com uma potência instalada 
de 2 MW, irão evitar “entre 512 
toneladas a 600 toneladas de 
gases de efeito de estufa 
actualmente”.


