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Braga de Macedo,  
da escola americana 
ao futuro do país

Economia 
Como o BCE quer lidar 
com uma crise diferente 
de todas as outras

O Vanguard Properties investiu, em sete anos, mais de mil milhões de euros no mercado  
imobiliário nacional e construiu o apartamento mais caro do País – que foi comprado por Cristiano 

Ronaldo por mais de €7 milhões. Em entrevista, o CEO do grupo levanta o véu sobre a estratégia 
para os próximos dez anos, que passa por apostar na indústria, com foco na exportação

OS PLANOS DO TUBARÃO 
DO IMOBILIÁRIO

J O S É  C A R D O S O  B O T E L H O
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NA VANGUARDA 
DO IMOBILIÁRIO 

DE LUXO
 

Mais de mil milhões de euros investidos em 22 projetos que 
têm conquistado compradores assim que chegam ao mercado. 

O grupo Vanguard Properties é apontado como o maior investidor 
no setor do imobiliário em Portugal e neste ano começou a alargar a sua 
atividade para a indústria. Em entrevista à EXAME, José Cardoso Botelho 

é perentório: “Daqui a dez anos, gostávamos de ser um grupo industrial forte 
visando a exportação.” A EXAME acompanhou o CEO do grupo na visita 

a alguns dos seus mais ambiciosos projetos, em que se falou de estratégia, 
desafios do mercado e perspetivas de futuro

Texto Margarida Vaqueiro Lopes   Fotografia José Carlos Carvalho
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N
Nos últimos dez anos, o valor das ca-
sas subiu 65,9% em Portugal – o dobro 
do valor registado nos outros países da 
Zona Euro. Só nos primeiros três meses 
de 2022, houve um aumento médio de 
17,2% face a igual período do ano ante-
rior – o que deixou o metro quadrado da 
habitação, segundo dados do INE, com 
um preço médio de €1 454. No concelho 
de Grândola, onde começa a nossa repor-
tagem, os preços dispararam 38,1%, entre 
2021 e 2022 – fixam-se atualmente nos €1 
726 por metro quadrado. Na capital, a di-
ferença foi de 9,3%. 

Estes valores afastam a grande maioria 
das famílias portuguesas de uma possibi-
lidade real de sonhar com casa própria, 
numa altura em que também os juros do 
crédito à habitação vão subir – o BCE au-
mentou a taxa diretora no final do mês 
passado – e em que o salário bruto médio 
nacional se fixa nos €1 361 (segundo da-
dos do INE referentes a 2021). 

E foi precisamente por aqui que co-
meçou parte da nossa conversa com o 
CEO da Vanguard Properties, que é tida 
como a maior promotora imobiliária do 
País atualmente, com projetos de mais 
de mil milhões de euros no terreno e que 
tem apontado as baterias ao segmento de 
luxo – particularmente constituído por 
estrangeiros, mas com muitos portugue-
ses a ser compradores. Responsável pelo 
apartamento mais caro do País – a famosa 
penthouse que foi comprada por Cristiano 
Ronaldo por mais de €7 milhões –, José 
Cardoso Botelho fala com a tranquilida-
de de quem parece fazer os dias durarem 
48 horas, entre telefonemas, mensagens, 
emails, conversas com os responsáveis de 

obras ou entrevistas. É num escritório de 
madeira no meio dos mil hectares do Du-
nas, na Comporta, que sob um fresco ar 
condicionado, o gestor lamenta que “as 
pessoas não olhem para os números” e re-
jeita responsabilidades no que toca à difi-
culdade de os portugueses de classe mé-
dia acederem ao mercado de habitação.

“Porque é que um luxemburguês, 
um francês, um inglês ou um alemão de 
classe média chegam a Portugal e conse-
guem comprar uma casa? O problema é 
o nosso poder de compra! E isso explica-
-se muito facilmente: o nosso poder de
compra, líquido de inflação, entre 2000
e 2020, subiu 15%. Se formos olhar para
certos países, o poder de compra cresceu, 
no mesmo período, 70% ou até mais de
100%”, aponta. “O nosso crescimento tem 
sido muito incipiente, desde há muito, e

Porque é que um 
luxemburguês, 
um francês, um 
inglês ou um 
alemão de classe 
média chegam  
a Portugal  
e conseguem 
comprar uma 
casa?”
José Cardoso Botelho

CEO do Vanguard Properties

No topo do mundo

José Cardoso Botelho fotografado 
no topo do Infinity, um projeto 
pelo qual assume especial carinho
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portanto as pessoas ganham mal. Acresce 
a isto um aspeto que acho curiosíssimo: a 
fiscalidade que existe sobre o setor resi-
dencial é a mais cara de todas!”

E continua, em jeito de crítica às vozes 
que se têm levantado contra a chegada de 
tantos investidores estangeiros a Portu-
gal. “Os números são muito simples: se 
formos olhar para os anos entre 1980 e 
2011, Lisboa perdeu 280 mil habitantes. 
Nos últimos dez anos, esse ritmo foi muito 
mais lento”, começa por dizer. Com efei-
to, a capital perdeu 7 849 habitantes entre 
2011 e 2021, segundo os últimos Censos. 
“Os vistos gold começaram em dezembro 
de 2011, se a memória não me falha, e o es-
tatuto de residente não habitual é anterior. 
Ora, foi o período durante o qual menos 
portugueses saíram de Lisboa. E saíram 
provavelmente devido a uma oferta mui-

OS PROJETOS COM SELO VANGUARD
Estão sempre em prospeção de mercado, mas não avançam 
a menos que sintam que é aposta ganha. Para já, a Vanguard 
Properties tem 22 projetos no País

> CASTILHO 203

É um dos projetos mais icóni-

cos do grupo. São 19 aparta-

mentos no centro de Lisboa, 

com decoração de interiores 

por Gracinha Viterbo

> A TOWER

Junto às Amoreiras, em 

Lisboa, 16 andares com 25 

apartamentos projetados 

pela Saraiva + Associados

>  INFINITY 

Um dos “favoritos” de José 

Botelho, é um dos edifícios 

residenciais mais altos de 

Lisboa, com 26 andares e 195 

apartamentos

> WHITESHELL

Em Porches, no Algarve, 

nasceu um resort turístico 

com 20 villas – ou 55 apar-

tamentos

>  TERRAÇOS DO MONTE

Foi a primeira propriedade 

comprada, em 2016, mas o 

projeto só fica concluído em 

2023: 15 apartamentos com 

uma vista exclusiva sobre 

Lisboa

> LAPA ONE

Um antigo palacete recon-

vertido numa casa e dois 

apartamentos independen-

tes, no coração da Lapa

> FOZ DO TEJO

Situado no Alto da Boa Via-

gem, perto do Estádio Nacio-

nal, em Oeiras, é a marca-mãe 

dos dois projetos seguintes:

>  ALTO DO FAROL

Um projeto de residências 

e escritórios com jardins 

privados

> ALTO DO RIO

Residências, escritórios, 

restaurantes e hotéis com 

uma vista única sobre o Tejo 

e o Atlântico

> BAYLINE

Na Lagoa dos Salgados, 

no Algarve, estão quase 

prontos 256 apartamentos 

com vista para o mar

>  RIVERBANK TEJO

Na Marechal Gomes da 

Costa, em Lisboa, vai nascer 

um edifício com 86 aparta-

mentos e zona comercial, 

a escassos minutos do rio 

Tejo

>  MUDA RESERVE
QUINTAS DA ALDEIA

São 50 quintas com 

área urbana e de terreno 

cultivável, com em média 

cinco hectares, em plena 

Comporta, na vila de Muda

>  MUDA RESERVE CASAS 
DA ALDEIA

Em paralelo, a Vanguard 

vai construir 50 unidades 

geminadas, a preços mais 

baixos, para atrair recursos 

humanos para a região

>  MUDA RESERVE
VILLAS DA ALDEIA

No mesmo complexo, na 

Muda, nascerão 150 lotes 

para a construção de villas 

> MUDA RESERVE

Engloba todos os espaços 

comuns – campos despor-

tivos, piscina, capela, zona 

comercial, parque infantil... 

– de que este complexo

vai usufruir e que estão à 

disposição da população 

da zona

> THE SHORE

Junto à Herdade dos 

Salgados, estão a nascer 22 

apartamentos exclusivos 

com serviços de conciérge e 

áreas comuns de luxo

>  TOMÁS RIBEIRO 79

Junto ao Marquês de Pombal, 

em Lisboa, 28 apartamentos 

desenhados pela Saraiva + 

Associados estarão prontos 

em breve

> DUNAS

Com um campo de golfe de-

senhado por David McLay-

-Kidd, os 1 011 hectares de 

pinhal vão acolher residên-

cias, estruturas turísticas e 

uma zona comercial

> TERRAS DA COMPORTA

É a marca-mãe dos projetos 

Dunas e Torre, e engloba 

ainda os parceiros da região. 

Nasce da aquisição da antiga 

Herdade da Comporta, per-

tencente ao antigo grupo BES

> TORRE

Uma zona de 365 hectares 

de pinhal onde haverá, no 

máximo, 245 lotes para 

moradias

>  LISBOÈTE

Reabilitação de um edifício 

de finais do século XIX/

início do século XX, com 

apartamentos que vão des-

de 150 m2 aos 300 m2. 

> CASAS DE SAL

Na zona da Fuseta e com 

acesso direto à praia e ao 

estuário da ria Formosa, 

um projeto desenhado pelo 

arquiteto Miguel Saraiva 

com 12 casas, com cerca de 

200 m2 cada
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to antiquada – a consequência de rendas 
bloqueadas durante não sei quantos anos 
foi termos um imobiliário decrépito em 
Lisboa”, afirma. 

“Irrita-me, enquanto português, não 
olharmos para o fundo dos problemas. 
Se não olharmos para o fundo dos pro-
blemas, não resolvemos problemas ne-
nhuns”, indigna-se. “Por exemplo, a ideia 
de que os Golden Visa são o principal cau-
sador do aumento do preço nas áreas mu-
nicipais de Lisboa e Porto é absurda. Por-
que, segundo a divulgação dos números 
concretos, no Porto foram dados 56 ou 58 
Golden Visa numa cidade onde se fazem 
cerca de 15 ou 20 mil transações por ano. 
Achar que isso é muito ou que influen-
ciou os preços, só pode ser brincadeira”, 
sublinha.

JOSÉ CARDOSO BOTELHO/ CEO Vanguard Properties

“INVESTIREMOS  
O QUE FOR PRECISO”
Grupo investiu mais de €40 milhões, somente este ano, para adquirir 
a Black Oak Company e a Ecosteel. E promete não ficar por aqui

Se tivesse de escolher, 
seria sustentabilidade ou 
rentabilidade?
As duas, porque a médio e 

longo prazos não é possível 

ter uma sem a outra. Nós 

achamos que, tendo o po-

sicionamento que temos 

e que pretendemos ter, e 

o objetivo de desenvolver 

um projeto único e não 

só a nível nacional, mas 

porventura a nível europeu

– uma infraestrutura de 

topo de gama, altamente 

eficiente em termos de 

recursos (água, esgo-

tos e energia com uma 

comunidade energética a 

funcionar) – com as casas

todas feitas em madeira, 

sem fundações em betão 

– mas sim através de 

estacas ou presas à terra; 

além do facto de que todas

as casas são CO2 nega-

tivo... todas estas coisas 

fazem deste projeto uma 

coisa totalmente única em 

qualquer lugar do mundo. 

E acho que o cliente que 

pode pagar vai reconhecer 

isso e vai pagar o adicional. 

Porque este tipo de projeto 

tem a possibilidade de se 

valorizar no tempo.

É por isso, também, que 
começam a estender a 
atividade para outras 
áreas? Para garantir essa 
qualidade ao longo de 
todo o processo?
Creio que em termos de 

promoção imobiliária este 

movimento que fazemos 

para a madeira é inovador, 

e não conheço nenhum 

grupo que tenha feito esta 

integração... Estes dois 

investimentos foram feitos 

não só para promover os 

nossos próprios produtos, 

mas com uma visão de 

exportação. Temos vários 

amigos que têm uma visão 

semelhante do ponto de 

vista de promoção imo-

biliária, e não necessaria-

mente do ponto de vista 

industrial, que acham que 

a construção em wood 

frame faz parte do futuro 

– não será a solução única, 

naturalmente – e que que-

rem ser nossos clientes. 

Mas sendo vós promo-
tores, qual a grande 
vantagem que vão ter?
Seremos uma empresa 

muito bem equipada, 

com fábricas roboti-

zadas, com um design 

apelativo e vamos ter um 

showroom brutal, que 

são os nossos projetos. A 

pessoa chega aqui e não é 

dizemos aquela coisa de 

“Ah, tenho ali uma casa 

[de madeira] em Vale do 

Lobo, atrás do sol-pos-

to...’ [risos]. Pode ver tudo 

aqui.

Vão continuar a investir 
em indústria?
Estamos a olhar ativa-

mente para carpintarias, 

empresas que trabalhem 

com pedras, mármores, 

sistemas de ilumina-

ção, cozinhas, portas, 

closets, tudo o que seja 

revestimento das casas. 

Marcas estabelecidas 

que gostassem de fazer 

coisas connosco. Uma das 

razões do nosso atraso, 

em Portugal, é que não 

temos o investimento 

necessário nas fábricas. 

Nós investiremos o que for 

preciso, o que fizer sentido. 

Se desenvolvermos um 

produto industrializado, va-

mos fazer o que for preciso.

Criaram este grupo há 
apenas sete anos. O que 
será o Vanguard daqui a 
uma década?
Gostaríamos de conti-

nuar neste setor em que 

achamos que somos 

bons, mas gostávamos 

de ter um grupo industrial 

forte visando sobretudo a 

exportação. Vamos investir 

nesse sentido. A holding 

luxemburguesa [detida so-

mente por Claude Berda] já 

faz investimentos em dife-

rentes áreas tecnológicas – 

é um setor a que não tenho 

dedicado grande tempo, 

mas é uma área que acho 

que tem grande potencial. 

Estou em Portugal porque 

sou português e não tenho 

paciência para ir para outro 

lado, nem tenho nenhuma 

vantagem competitiva em 

fazê-lo. Portanto, tento fa-

zer algo aqui na esperança 

de isto melhorar.  Acho que 

em Portugal apostamos 

muito pouco em marcas, 

apesar de acreditar que 

somos capazes de fazer 

produtos de exceção.
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“Depois, temos uma oferta em que, se 

calhar, menos de 15% do que existe cons-

truído cumpre os requisitos do que as 

pessoas querem. Em termos de conforto, 

em termos térmicos, de espaços comuns... 

temos uma oferta muito antiquada e má. 

Segundo número: na primeira parte do 

século, devemos ter construído qualquer 

coisa como 790 ou 794 mil casas em dez 

anos. Acima de 70 mil casas colocadas 

no mercado a cada ano. Nos últimos dez, 

produzimos cerca de 145 mil. Ou 14 mil 

por ano. Em 2021, devem ter-se vendido 

entre 180 e 190 mil casas, das quais cerca 

de 56 mil em Lisboa. Para aí 11% das casas 

vendidas são novas e tudo o resto é antigo. 

Portanto, a oferta é baixíssima. Quando 

temos 190 mil vendas para 16 mil constru-

ções novas, o esforço é evidente”, remata. 

O empresário aproveita para criticar 

o processo de licenciamento de constru-

ção, numa altura em que ainda espera que 

um terreno que comprou em hasta públi-

ca em 2016 – o primeiro negócio que fez

a meias com Claude Berda – tenha uma

última licença. “Como é que, com seis

anos de espera, é possível fazer constru-

ção a preços competitivos?", atira. Além

de que, explica, hoje “se uma pessoa sin-

gular comprar um T2 com 120 m2, o pre-

ço de custo desse apartamento está acima 

do poder de compra dessa pessoa. Porque 

os requisitos de construção são grandes

– ainda bem, Portugal é um País com ris-

co sísmico e temos uma legislação anti-

-incêndio muito avançada, etc. – a cons-

trução de uma casa em Portugal é cara.

Mesmo sem taxas urbanísticas, o preço de 

custo já é mais caro, em termos médios,

do que o poder de compra da pessoa”.

Essa é também uma das razões pelas 

quais o mercado de arrendamento nunca 

foi uma hipótese para o grupo Vanguard 

Properties, que assim que foi criado tinha 

muito claro qual o seu público-alvo. E se 

é certo que Claude Berda faz vários inves-

timentos nessa área na Suíça – “mas aí a 

legislação não está sempre a mudar!”, –, 

em Portugal, o objetivo é claro: o grupo 

afirmou-se e quer continuar a ser promo-

tor de uma oferta imobiliária premium e 

de luxo. 

UM CASAMENTO FELIZ
A Vanguard Properties, uma sociedade 

detida em partes iguais pelo milionário 

francês (já com nacionalidade portugue-

sa) Claude Berda e por José Cardoso Bote-

lho, começou como uma espécie de amor 

à primeira vista e segue um casamento 

feliz, e rentável, sete anos depois. E com 

muitos planos de diversificação (ver en-
trevista da página 34).

“Um amigo comum sugeriu que eu 

fosse tomar o pequeno-almoço com o 

Claude, no dia 10 de outubro de 2015”, 

começa por contar o gestor de 58 anos, 

que mostra uma impressionante memó-

ria para tudo o que sejam datas ou núme-

ros. Nenhum tinha sequer ouvido falar do 

outro, mas assim que começaram a con-

versar perceberam que iam entender-se 

dentro e fora dos negócios. O encontro 

terminaria ao final do dia, com as respe-

Irrita-me, 
enquanto 
português, não 
olharmos para 
o fundo dos
problemas”



01-08-2022

tivas mulheres, no miradouro da Graça, e 

com o aperto de mão que daria origem ao 

projeto comum. Para estrear o selfie sti-
ck que a mulher de José tinha comprado 

à hora de almoço, tiraram uma selfie de 

grupo na qual, ao fundo, se via o edifício 

do futuro Terraços do Monte. “Olhámos, 

percebemos que tinha potencial, decidi-

mos comprar e daí até criarmos a empresa 

através da empresa na hora foi um instan-

te”, resume o CEO do Vanguard, enquanto 

percorremos o novíssimo campo de golfe 

que está a nascer no Dunas, desenhado 

pelo irlandês David Mclay Kidd – e que 

arrisca transformar-se numa referência 

nacional.

A história pode parecer simples, mas 

para a explicar na totalidade falta mui-

to pouco: uns meses antes de conhecer 

Berda, José foi convidado para um jantar 

em que estava “um conjunto de estran-

geiros, alguns deles reconhecidos milio-

nários – de outros setores, não do imo-

biliário – pela primeira vez em Portugal. 

Todos eles com jatos privados, todos eles 

que costumavam ir a Espanha, a Marro-

cos, mas nenhum que viesse a Portugal 

com regularidade”. Estava ali a confirma-

ção para aquilo que a sua intuição e expe-

riência já lhe segredavam há uns meses: 

havia um nicho de mercado para explo-

rar, e Lisboa tardava em dar-lhe resposta. 

O Castilho 203, projeto de que José fala 

com especial carinho, surge como “o pri-

meiro empreendimento realmente de 

luxo em Lisboa”, o que valeu ao CEO da 

Vanguard o epíteto de “louco, maluco e 

alguns nomes piores”. Sobretudo quando 

se soube o preço pelo qual pretendia ven-

der as penthouses do edifício. O investi-

mento de mais de €25 milhões – metade 

desse valor foi para a compra do edifício 

à Estamo e a outra metade para obras – 

também foi difícil de justificar junto dos 

bancos, mas para José e Claude a aposta 

era tão óbvia que avançaram e pediram o 

financiamento depois. “Correu bem, mas 

lá está: nenhum banco percebeu que era 

possível fazer o que nós fizémos. Os ban-

cos financiaram depois – começámos com 

As quintas

Empresários, futebolistas, gestores procuram 
o recato das quintas com cinco hectares onde 
as habitações quase passam despercebidas. 
Todos os lotes estão vendidos
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€10 milhões de financiamento, porque até 

comprámos o ativo barato. Se fosse ago-

ra...” Certo é que os 19 apartamentos de 

luxo (cujo preço por m2 se situou entre os 

€11 mil, nos apartamentos mais peque-

nos, e os €30 mil na já referida penthouse) 

se venderam que nem pãezinhos quentes. 

“As pessoas puseram na cabeça que em 

Portugal não é possível cobrar valores 

altos. É possível se aquilo valer o preço. 

Não quer dizer que eu possa cobrar €10 

mil ou €50 mil euros o m2 por tudo. Não! 

Mas acho que às vezes, no mercado nacio-

nal, não sabemos aproveitar o potencial 

que temos. Veja o Six Senses no Douro. 

Quando esteve mal, já se vendia por €30 

ou €40/dia e estava vazio. Hoje, é capaz 

de ser dos hotéis mais caros de Portugal [a 

diária começa nos €1000 para duas pes-

soas] e com uma taxa de ocupação que se 

vende muitíssimo bem. Porquê? Porque é 

muito bom!”, nota.

José faz parecer tudo simples, até a 

forma como vai escolhendo os projetos 

em que aposta – apesar de estarmos sem-

pre a falar de vários milhões de euros. Ga-

rante que nenhuma aposta do grupo de-

morou mais de uma hora a ser decidida 

e explica qual o racional por detrás de to-

dos os investimentos feitos até hoje: “Falo 

com o Claude e fazemos sempre a mesma 

pergunta: se correr mal, vai matar-nos o 

grupo? Se a resposta for não, avançamos!”

Foi exatamente desta forma, conta, que 

decidiram entrar na corrida pelos ter-

renos na Comporta, anteriormente per-

tencentes ao Banco Espírito Santo. Aqui, 

a iniciativa partiu de Paula Amorim – a 

Amorim Luxury detém 11% do projeto – 

porque a empresária estava, já desde a al-

tura em que Pedro Almeida estava a ne-

gociar o fundo que detinha estes ativos, 

a tentar comprar os três lotes de terreno 

onde vai desenvolver o JnCQuoi Compor-

ta. “Como se sabe, o tribunal acabou por 

não aceitar a venda ao Pedro Almeida, e 

então a Paula – éramos vizinhos na altu-

ra, no Fórum Tivoli – um dia manda-me 

um sms a saber se tínhamos interesse na 

operação. Fui ter com eles na segunda-

-feira de manhã, explicaram-me o que era 

a Comporta, saí da reunião, cá em baixo

liguei para o Claude, ele ficou todo en-

tusiasmado com o desafio e disse ‘vamos

lá’”, conta. 

Na região, a Vanguard Properties avan-

ça assim com seis projetos – ver caixa da 
página 33 – que incluem quintas, uni-

dades geminadas, villas, zonas comer-

ciais, capela, empreendimentos turísti-

cos e campos de golfe. O investimento de 

que a Comporta tem sido alvo por parte 

de promotores imobiliários tem sido for-

temente criticado, com o grupo Proteger 

As pessoas 
puseram na 
cabeça que em 
Portugal não  
é possível 
cobrar valores 
altos. É possível 
se aquilo valer 
o preço”

Preços escalam

Esta propriedade, na aldeia da 
Muda, está à venda por €750 mil
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Grândola, liderado por Guy Villax, a falar 

cada vez mais alto. O semanário Expresso 

escreveu, recentemente, que depois da re-

visão do Plano Diretor Municipal de Grân-

dola, em 2017, “o número de empreendi-

mentos cresceu sem controlo e o número 

de camas turísticas está muito acima do 

aconselhável”, referindo que essa teria 

sido uma das razões para o surgimento 

deste grupo. No mesmo trabalho, o Pro-

teger Grândola denota preocupação com a 

desertificação da área, apontando o dedo 

à falta de planeamento e ao aumento do 

custo de vida, que se torna “incomportá-

vel” para os habitantes da Comporta.

À EXAME, José Cardoso Botelho apres-

sa-se a refutar os argumentos: “Os nossos 

projetos cumprem, e vão muito além da le-

gislação, nomeadamente no que respeita à 

sustentabilidade, nos temas da água, trata-

mento de efluentes, suficiência e eficiência 

atitude passiva e muito menos derrotista 

perante este facto. Trabalhamos afincada-

mente para inverter esta realidade e o atual 

ciclo de pobreza na região, criando postos 

de trabalho qualificados, dando-lhes con-

dições económicas, de proteção médica 

e habitação, combatendo a sazonalidade. 

A sazonalidade, até por falta de oferta de 

turismo de qualidade (hotéis), wellness, 
espaços para eventos culturais e sociais e 

áreas desportivas, inviabilizam neste mo-

mento que a Comporta tenha volume de 

visitantes durante todo o ano”, admite. “A 

nossa visão para a região da Comporta é 

clara: investimento e crescimento para a 

região, garantindo sempre e, no mínimo, 

o estipulado na lei e demais regulamentos 

e respeitando ainda a cultura, as pessoas

e o meio ambiente, assim como as dife-

renças e tradições. A visão que tem pre-

valecido e que alguns querem defender

permitiu entrar num verdadeiro ciclo de

pobreza, com êxodo populacional e más

condições de trabalho em que apenas al-

gumas pessoas, mais privilegiadas, conse-

guem construir as suas casas, muitas vezes 

sem condições de saneamento ou méto-

dos construtivos sem qualquer preocupa-

ção pelo meio ambiente. Efetivamente so-

mos parte ativa da solução para a região”,

conclui. Antes, já tinha referido que a zona 

da Comporta “está muito mais protegida

do que qualquer outra zona do País ou da

Europa” e que “não vai haver nenhum edi-

fício na praia, nenhum edifício em altura... 

o que se diz [sobre isso] é treta! E não há

intenção nenhuma de o fazer, mesmo que 

fosse possível”, sublinhava.

MAIS PROJETOS, MENOS PROJETOS?
Com várias obras em curso, e outras tan-

tas a caminho de serem iniciadas, José 

não admite nem rejeita novos empreen-

dimentos. Afinal, as oportunidades po-

dem sempre surgir e o empresário não 

gosta de as desperdiçar. No entanto, expli-

ca, agora é possível que tudo acalme um 

pouco. Não só porque é preciso finalizar 

projetos, mas porque nem todas as loca-

lizações são dignas de receber projetos de 

luxo. Aliás, aproveita para dizer, “vamos 

desistir do edifício do Novo Banco”, que 

está à venda na Avenida da Liberdade e 

para o qual a Vanguard Properties tinha 

sido chamado para avaliação de interes-

energética, bem como descarbonização e 

eletrificação”, começa por elencar o res-

ponsável. “As nossas casas serão construí-

das com tecnologia de ponta, em madeira, 

todas NZEB (Net Zero or Near Zero Ener-

gy Buildings), isto é, com alta eficiência 

energética e uma pegada ambiental neu-

tra ou negativa, criando a maior comuni-

dade energética do País em parceria com a 

GreenVolt/EnergiaUnida. Na água, inves-

timos em sistemas de última geração e a 

construir três ETAR com tratamento ter-

ciário para possibilitar a rega dos espaços 

verdes, bem como sistemas de drenagem 

apropriados para as águas pluviais.”

Estes comentários foram enviados 

por email, uma vez que a conversa com a 

EXAME aconteceu antes da publicação da 

já referida peça do Expresso. “Estamos de 

acordo com associação no que à deserti-

ficação diz respeito, mas não temos uma 
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se. “Tendo em conta informações que ti-

vemos nos últimos dias sobre a posição 

da Câmara Municipal de Lisboa relativa-

mente ao edifício, vamos desistir. Porque 

acho uma posição perfeitamente anómala 

e que não faz sentido nenhum, que é a 

obrigatoriedade de manter aquela estru-

tura metálica. Para um edifício residencial 

de luxo aquilo não faz sentido nenhum. 

Não é um edifício classificado, não tem 

nenhum interesse, na nossa opinião, do 

ponto de vista da arquitetura. Aquele gra-

deamento à frente inviabiliza um hotel ou 

uma residencial de luxo, que é aquilo que 

eu acho que aquele edifício merecia”, re-

mata. Simples e rápido assim, como todas 

as decisões que toma. 

Aliás, é a essa rapidez e agilidade que 

atribui grande parte do sucesso do grupo, 

que já foi abordado por outras empresas 

para eventuais participações e parcerias, 

sempre rejeitadas pelos sócios. Não per-

dem oportunidades, apostam em mate-

riais da máxima qualidade e estão, por 

isso mesmo, prontos para o passo seguin-

te: apostar na indústria, fazendo dos seus 

próprios projetos – nomeadamente des-

tes, na Comporta – o melhor showroom 

do que querem desenvolver e exportar 

para outros países da Europa e, quem 

sabe, do mundo. 

Foi por isso que, no mês passado, anun-

ciou a compra da Black Oak Company, 

uma empresa de construção em madeira 

que detém uma unidade industrial em Es-

posende e que agora avançou para a aqui-

sição da Ecosteel, companhia nacional de 

referência no setor da construção e me-

talomecânica. 

A caminho dos 600 trabalhadores – 

número a que espera chegar até ao final de 

2023 –, longe vai o tempo em que o grupo 

Vanguard Properties era composto ape-

nas por Claude Berda, à distância de um 

telefonema, e por José Cardoso Botelho, 

que visitava pessoalmente todos os pos-

síveis investimentos e tinha a companhia 

do sócio em Portugal sempre que deci-

diam avançar. Um longe que tem apenas 

sete anos. E  

Em processo

Os projetos da Comporta representam cerca 
de €200 milhões em investimento. Alguns 
espaços estão já concluídos, mas ainda há 
muito a fazer até janeiro de 2023, quando se 
espera que o Dunas abra as suas portas
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