
01-07-2022

Com a totalidade 
das unidades 
produzidas "o 
impacto ambiental 
será enorme" 

Investimento.  A 
Vanguard Properties 
entrou na área 
industrial para 
produzir casas 
NZEB's, com vista 
à produção de 
mil casas para os 
empreendimentos 
Terras da Comporta 
e Muda Reserve. 
Mas futuros 
projectos do Grupo 
também deverão 
ser abrangidos por 
esta estratégia. As 
primeiras casas 
deverão entrar em 
produção no final 
deste ano 
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A
Vanguard Properties 
entra na área indus-
trial para produzir 
casas sustentáveis 
ao adquirir parte da 

empresa Black Oak Company. No 
âmbito deste investimento estra-
tégico, superior a 25 milhões de 
euros, 24,99% do capital social 
da unidade industrial passa para 
o controlo da promotora, "apor-
tando ainda o acesso a financia-
mento bancário e negócio, seja 
nacional ou internacional". 
O objectivo passa por fabricar ca-
sas em madeira com alta eficiên-
cia energética e uma pegada am-
biental neutra ou negativa, com 
produção prevista de mil casas 
para os 
projectos Terras da Comporta e 
Muda Reserve, assim como para 
os projectos futuros do Grupo, 
cujo início de produção está pre-
visto para o início do quatro tri-
mestre deste ano. 
Ao CONSTRUIR, José Cardoso 
Botelho, CEO da Vanguard Pro-
perties, mostra-se bastante con-
fiante com este investimento e 
acredita que "este projecto irá ge-
rar excelente resultados económi-
cos e financeiros a prazo (directos 
e indirectos), dado que a procura 
nacional e internacional já é enor-
me tende a crescer". Além disso, 
todo o processo produtivo vai ser  

off-site, "o que não sendo necessa-
riamente menos oneroso em ter-
mos de custo por metro quadrado 
de construção, tem a vantagem 
do processo ser consideravelmen-
te mais expedito, com maior con-
trolo de qualidade em termos de 
produto final, melhor performan-
ce ambiental e exigir menos mão-
-de-obra deslocada, contribuindo 
assim para a sustentabilidade so-
cial", acrescenta. 
Para a Vanguard Properties, este 
é um investimento estratégico 
que alia a inovação à sustentabi-
lidade, alterando o paradigma no 
imobiliário em geral e no método 
construtivo em particular. "Como 
a totalidade das unidades produ-
zidas serão NZEB's (Net Zero Car-
bon Buildings e CO2 negative) o 
impacto ambiental será enorme", 
reforça José Cardoso Botelho. 
Conhecida pela sua "posição pró-
-activa", a Vanguard Properties 
pretende "ir muito além do que 
dita a legislação ambiental" e tem 
vindo a assumir essa posição em 
muitas das suas decisões e inves-
timentos, "nomeadamente no que 
toca a projectos numa perspecti-
va de futuro sustentável". 

No caso concreto da Comporta e 
da Muda, acresce, ainda, o facto 
de estes dois empreendimentos 
estarem inseridos em Comunida-
des Energéticas, produzindo até 
80% das necessidades de energia 
via fonte renovável. As próprias 
unidade fabris serão alimentadas 
por fonte renovável usando, no 
essencial, revestimentos de ori-
gem natural, recorrendo na sua 
produção a matérias-primas na-
turais, como o caso da madeira, 
pedra e cortiça. 

KÕZÕWOOD 
A empresa Black Oak Company 
irá operar no mercado com a 
marca KÕZÕWOOD (Kõzõ = 
"estrutura", em Japonês), numa 
estratégia de rebranding alinhada 
com o posicionamento nos mer-
cados internacionais. 
As casas de madeira comerciali-
zadas pela Kozowood terão ainda 
a vantagem de serem produzidas 
off-site, com cerca de 90% da es-
trutura em madeira a ocorrer em 
ambiente fabril e controlado. Este 
método construtivo permite fixar 
os colaboradores da unidade in-
dustrial na região de Esposende,  

evitando deslocações desnecessá-
rias, promovendo o equilíbrio en-
tre a vida profissional e pessoal, e 
também reduz a poluição atmos-
férica, visual e ambiental. Além 
disso, estas casas de estrutura em 
madeira garantem maior protec-
ção da paisagem natural por se-
rem 85% mais leves do que edifí-
cios em betão e são, assim, menos 
exigentes ao nível das estruturas 
de suporte. 
O investimento na unidade fabril 
de Esposende irá permitir, ainda, 
expandir a fábrica com vista à 
duplicação da área de implemen-
tação para 20 mil m2 e aumentar 
a capacidade instalada para uma 
produção anual de 200 estruturas 
de casas de madeira (woodframe) 
e mil em CLT (cross-laminated 
timber) e customizáveis. Ao lon-
go dos próximos meses, a fábrica 
será reforçada com o aumento da 
força de trabalho passando de 40 
para 100 colaboradores. 
Os sistemas woodframe e CLT 
partilham a vantagem de utiliza-
rem um material natural, reno-
vável e reciclável, que promove o 
reflorestamento, retém o dióxido 
de carbono e não requer a queima 
de combustíveis fósseis durante a 
sua produção. 
O desenvolvimento de novas 
tecnologias na engenharia e na 
arquitectura já permitem que a 
construção a partir de estruturas 
em madeira seja hoje uma solu-
ção sustentável e competitiva face 
às estruturas de aço, betão ou al-
venaria. Oferecem ainda maior 
resistência aos fogos e aos sismos, 
maior facilidade de transporte e 
montagem, melhor relação peso/ 
resistência e maior economia dos 
custos. C 
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