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EMPRESAS 

A Vanguard Properties e a Amorim Luxury fecharam a compra da Herdade da Comporta no final do ano passado. 

IMOBILIÁRIO 

Comporta atrai dois 
grupos internacionais 
O projeto batizado de Terras da Comporta prevê a construção de cinco hotéis e já há dois 
grupos internacionais interessados, que assinaram acordos de confidencialidade. Os 
concursos para as empreitadas na região deverão ser lançados nos próximos meses. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

ois grandes grupos 
hoteleiros interna-
cionais assinaram 
acordos de confi-
dencial idade para 

avaliar o desenvolvimento de pro-

 

jetos turísticos na Herdade da 
Comporta. A informação é avan-

  

çada pela Vanguard Properties, a 
empresa que, juntamente com a 
Ainorim Luxury, adquiriu os prin-
cipais ativos da Comporta no final 
cio ano passado. 

"Assinámos há pouco tempo 
`11011 disclosure agreements' com 
duas entidades, são dois grupos in-
ternacionais. Um deles, uma mar-
ca internacional de grande prestí-
gio, que seria uma grande mais-va-
lia para aquela região, já definiu 
qual era o lote que pretendia", de-
talha o diretor executivo da Vau-
guard, José Cardoso Botelho, em  

entrevista ao Negócios. 
O responsável admite que as 

operações não vão avançar em 
breve, devido ao impacto cia pan-
demia cio coronavírcts, particular-
mente sentido na hotelaria. "Os 
grupos têm todos os hotéis fecha-
dos e, portanto, não é o momento 
para continuarmos", reconhece. 
Mas ressalva: "Assinámos os acor-
dos antes desta situação e acredi-
tamos que, daqui a alguns meses, 
iremos retomar as negociações. 
Não estamos preocupados. A in-
fraestrutura ainda tem de ser  

completada e ternos tempo". 
José Cardoso Botelho não re-

vela a identidade dosgrupos hote-
leiros interessados na Comporta, 
mas reforça a importância de se-
rem marcas internacionais. "Eles 
têm acesso a um mercado que é 
muito dificil um pequeno hotel ter. 
Quando abre um Fiou,- Seasons, 
em qualquer lado, há milhões de 
pessoas com cartões de fideliza-
ção que, rapidamente, têm conhe-
cimento cia abertura desse hotel. 
Isso é muito importante para Por-
tugal", sublinha. 

INVESTIMENTO 
A Vanguard Properties 
e a Amorim Luxury 
preveem investir 1,5 
mil milhões de euros 
no projeto batizado de 
Terras da Comporta. 
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O projeto desenvolvido pela 
Vanguard Properties e a Amo-
rim Luxury foi batizado de Ter-
ras da Ct)mporta. O investimen-
to deverá ultrapassar 1,5 mil mi-
lhões de euros e prevê a constru-
ção de cinco hotéis -- um deles 
promovido pelo grupo de l'aula 
amorico -, três hotéis-aparta-
mento, dois campos de gol fe e 11 
aldeamentos turísticos e lolea-
mentos residenciais, onde serão 
construídas mil casas. 

Entretanto, e apesar dos 
constrangimentos que têm re-
sultado da pandemia (I() novo 
coroinvírus, as obras de recupe-
ração dos terrenos têm avança-
do e os novos donos da Compor-
ta preparam-se para contratar 
arquitetos e lançar os concursos 
para o início das empreitadas, 
que esperam que arranquem 
nos próximos meses, ainda este 
ano. "Estamos a avançar e a tra-
balhar a ritmo acelerado", resu-
me José Cardoso Botelho. 

Dívida à CGD está liquidada 
Com a concretização da opera-
ção, o fundo que detinha a Com-
porta já saldou a dívida de 120 
milhões de euros à Caixa Geral  
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A CGD foi ressarcida 
na íntegra da dívida 
que tinha para 
com o Fundo 
da Herdade 
da Comporta. 

Assinámos 
'non disclosure 
agreements' 
com dois grupos 
internacionais. Um 
deles, uma marca 
de grande prestígio, 
que seria uma 
grande mais-valia 
para a região, 
já definiu o lote 
que pretendia. 
JOSÉ CARDOSO BOTELHO 
Diretor executivo 
da Vanguard Properties 

de Depósitos (CGD). 
A operação ficou concluída 

em novembro de 2019, quando 
a Vanguard Propert les e a Amo-
rim I Auxury adquiriram os ativos 
Comporta Ilkines e Comporta 
Links, do Fundo de Invest i men - 
to Imobiliário Herdade da 
Comporta, h Gesfimo. Na al tu - 
ra,lbi noticiado que o consórcio 
pagou 157,5 milhões de euros 
por uma área total de1.380 hec-
tares. (-.) preço final, como avan-
çou O Expresso mais tarde, aca-
bou por ficarem 148 nu lhões, já 
que houve uma parcela dos ter-
renos que acabou por não ser 
adquirida pelo consórcio. 

A maior parte deste montan-
te destinava-se a saldar a dívida 
do fundo à Caixa, que rondava 
os 120 milhões de euros. Fonte 
oficial do banco público confir-
ma que esta dívida foi liquidada 
logo em novembro de 2019, 
aquando da al ienação dos ativos. 
"Os impactos nas contas da 
CGD, em termos de reversão de 
imparidades, cobrança de juros 
e redução [de crédito malpara-
do] íbram integralmente reper-
cutidos nas contas da CGD de 
2019", detalha a mesma fOnte.• 

PERGUNTAS 
A JOSÉ CARDOSO 
BOTELHO 
Diretor da Vanguard Properties 

O diretor da vanguard Proper-
ties acredita que o Governo vai 
repensar os limites impostos à 
obtenção de vistos "gold", já 
que, no fim da pandemia, Por-
tugal não poderá "prescindir 
de investimento externo". 

Qual tem sido o impacto da 
pandemia no imobiliário? 
As situações são diferentes 

em função do posicionamento. 
O segmento alto será aquele 
que mais facilmente sairá da 
crise, porque quem tinha di-
nheiro para investir vai conti-
nuar a ter. O imobiliário, até 
pela volatilidade dos mercados 
financeiros, é considerado, 
cada vez mais, um mercado de 
refúgio. O mercado pode vir a 
ser afetado nos segmentos 
mais baixos, devido ao aumen-
to do desemprego e à redução 
do poder de compra. Aí, have-
rá menor procura. O segmento 
de revenda de casas existentes 
também vai sofrer, porque é di-
fícil vender-se uma casa usada 
completamente online. No ge-
ral, apesar de tudo, dentro de 
12 a 18 meses, deveremos ter 
uma recuperação. 

As medidas de apoio às em-
presas são suficientes? 
É preciso ter consciência de 

que o Estado continua a ter um 
endividamento elevado. Estes 
empréstimos ou subvenções 
são dados, mas vão ser pagos 
de uma maneira ou de outra. O 
que me parece muito importan-
te, tal como em 2011, é que Por-
tugal deve fazer o máximo no 
sentido de atrair capital exter-
no. Vamos ter uma quebra no 
consumo e essa quebra, em ter-
mos do produto interno bruto,  

Wif 

O mercado pode 
ser afetado nos 
segmentos mais 
baixos, devido 
ao aumento 
do desemprego 
e à redução do 
poder de compra. 

só pode ser compensada com 
investimento do Estado, que é 
limitado, ou com investimento 
estrangeiro. Nesse aspeto, os 
programas para investidores 
não residentes vão ser muito 
importantes para a recupera-
ção da nossa economia. 

Mesmo com as restrições à 
obtenção de vistos "gold" 
que foram impostas? 
Essa decisão foi tomada em 

determinado contexto. Face ao 
estado de emergência e às difi-
culdades que vão ser criadas à 
nossa economia, Portugal não 
pode prescindir desse progra-
ma como forma de atração de 
capital. Até porque, nos últimos 
meses, a performance de Por-
tugal na resposta ao coronaví-
rus tem transmitido uma ima-
gem de responsabilidade. Gra-
ças a esta situação, poderemos 
ter um acréscimo muito signifi-

  

cativo de capital estrangeiro. 
Temos notado um enorme inte-
resse por parte de investidores 
de alguns mercados novos, 
como o México. 

Acredita que as alterações 
aos vistos "gold" vão ser re-
vertidas? 
Certamente, o Governo irá 

reequacionar esta situação, 
porque não vamos estar numa 
situação em que possamos ab-
dicar ou prescindir deste inves-
timento externo. 

Os operadores imobiliários 
têm defendido que haverá 
um travão da subida de pre-

 

ços, mas não uma queda. 
Concorda com esta visão? 
No segmento médio-baixo, 

acredito que vá haver alguma 
redução dos preços e, sobretu-
do, da liquidez. Seguramente, 
haverá uma redução superior 
no produto em segunda mão 
do segmento baixo. No seg-
mento médio-alto ou alto, po-
derá não haver um crescimen-
to dos preços como nos últimos 
dez anos, haverá alguma esta-
bilização dos preços. 

Haverá mudanças no perfil 
dos investidores? 
Desde outubro do ano passa-

do que verificámos um acrésci-
mo significativo do interesse 
por parte de portugueses. O 
mercado português, claramen-
te; está a crescer. Do ponto de 
vista do mercado estrangeiro, 
temos muitos investidores fran-
ceses, suíços, brasileiros, ango-
lanos, belgas, de Hong Kong. 
Agora, começámos a ter pedi-
dos de Taiwan, Singapura, Mé-
xico, África do Sul e Turquia. o 

"Teremos acréscimo 
significativo de 
capital estrangeiro" 
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CONVERSA CAPITAL 
MARIA DO CÉU ALBUQUERQUE 

"É inevitável que o 
preço dos produtos 

agrícolas baixe" 
Pacote de medidas da Comissão Europeia 
não satisfaz, diz ministra cia Agricultura. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Análise 

Há empresas 
a atingir 
picos de 
vendas 
na crise... 
... mas existem 
130 mil com 
exposição máxima 
à pandemia 
Para umas o negócio 
cresce, outras estão 
seriamente ameaçadas. 
PRIMEIRA LINHA 10 a 13 

Ações 
Apostas na 
queda da bolsa 
em máximos de 
um ano e meio 

 

egOC IOS 
Segunda.feira, II de maio de 2020 Diário Ano XVI N.. 4240 C 2.50 

Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Cebo Filipe 
negocios.pt 

 

O que fazer ao alojamento local enquanto espera por turistas 
Num ano praticamente perdido, conheça as alternativas que se oferecem aos proprietários. investidor privado 

Governo dá apoios muito 
diferentes a salários mais 
O mesmo vencimento líquido de 1.125 euros pode manter-se, cair 14%, 41% ou 43%. O valor 
depende do regime de trabalho ou do apoio que o trabalhador não pode escolher. PRIMEIRA LINHA 8 e 9 

Fecho de escolas 
só reduziu 
contágio da 
covid-19 em 8% 
Estudo de investigadores suiços conclui que 
esta foi uma das medidas menos eficazes. 

PRIMEIRA LINHA 10 

Comporta atrai 
dois grupos 
internacionais 

José Cardoso Botelho, diretor da Vanguard 
Properties, adianta que o projeto Terras 
da Comporta prevê cinco hotéis e já existem 
interessados em investir nestas unidades. 
EMPRESAS. e 17 

Doações a hospitais 
até julho dão direito 
a poupança fiscal 
ECONOMIA 15 


