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Portugal é um país de uma beleza simples e genuína, onde a vida é saboreada ao momento. 

Aqui no centro do mundo encontra mil encantos que todos os anos seduzem milhões de turistas de todos os cantos do globo. 

Segundo dados da Organização Mundial de Turismo (OMT) Portugal é um dos 20 países mais procurados do mundo, sendo 
visitado todos os anos por mais de 12 milhões de estrangeiros, número superior à própria população do país. 

Portugal é amplamente reconhecido na Europa e cada vez mais em todo o mundo, pelo sol, praias, gastronomia e forte 
herança cultural e patrimonial. 

Tudo isto torna este “cantinho à beira mar plantado” numa aposta cada vez maior para os estrangeiros que praticam o turismo 
residencial. De Norte a Sul as paisagens, a cultura, os encantos, o sol vão se multiplicando numa diversidade única! 

Para quem procura romance, cultura, desporto, ecologia, gastronomia, sol ou saúde Portugal é o seu destino. 

Viva a aventura e recupere a tranquilidade vivendo dias inesquecíveis para sempre!
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Porquê Portugal

Cultura

A cultura portuguesa é baseada num passado que remonta aos tempos pré-históricos, das 
invasões dos Romanos e dos Mouros. 
Mais tarde, as viagens dos descobridores portugueses, contribuíram largamente para que 
o país �casse mais aberto, do que a maioria dos povos, às diferentes manifestações 
culturais com que ia contactando.
Ao longo dos séculos, a tradição portuguesa tem sido enriquecida por variadíssimas 
in�uências externas. 
A diferenciação cultural dos portugueses manifesta-se na arquitectura, nas manifestações 
religiosas, na gastronomia, no folclore ou na música, que discorreu dos povos que por aqui 
passaram, dos povos que os portugueses colonizaram e daqueles com quem mantiveram 
importantes trocas comerciais.
Todos eles deixaram as suas marcas, deixando uma rica herança cultural que hoje é a sua 
principal característica. 
Por tudo isto Portugal é um país rico em eventos culturais, que se repetem ao longo dos 
anos e muitos deles ao longo dos séculos. Festivais, arraiais, romarias, espectáculos de 
teatro ou música, entre outros, preenchem a vida das comunidades locais e fazem as 
delícias daqueles que os visitam!

Desenvolvimento

Portugal tem vindo a sofrer, nas últimas décadas, um forte desenvolvimento, que o coloca 
a par com os restantes países da Europa, mantendo no entanto todo o encanto e 
tipicidade, que o coloca entre um dos locais com maior qualidade de vida do mundo.
Dotado de grandes infra-estruturas base, tais como modernas redes viárias, aeroportos, 
portos marítimos ou pontes, Portugal moderniza-se a cada dia, para receber cada vez mais 
e melhor os cerca de 12 milhões de turistas, que o visitam ao longo do ano. 
A riqueza natural aliada à modernidade dos Edifícios equipados com tecnologia de ponta, 
aos hotéis com todas as comodidades, aos desa�antes campos de golf ou à segurança 
presente em cada aspecto da vida em geral, tornam Portugal uma das vinte primeiras 
escolhas para estrangeiros que praticam o crescente Turismo Residencial.
Portugal: um país de tradições virado para futuro!

História

Portugal: situado no extremo sudoeste do histórico continente Europeu, na Península 
Ibérica, pleno de beleza, encanto e tradição. 
Este país com séculos de história, marcado pelo Mar e marcador de Oceanos, tem uma 
riqueza arquitectónica vastíssima. 
Ocupado por Celtas, Mouros ou Romanos passou de conquistado para Descobridor do 
Mundo. 
Todas as ocupações sofridas mas principalmente o período áureo de Imperialismo 
Colonial deixaram marcas fortes nas tradições culturais e na riqueza monumental que 
ainda hoje encontramos por todo o lado.
Do Período Romano, Muçulmano, Românico, Gótico, Manuelino ou do Renascimento é 
possível visitar de Norte a Sul monumentos lindíssimos que são verdadeiros ícones dos 
estilos arquitectónicos de cada época.
Os Mosteiros de Alcobaça, da Batalha ou dos Jerónimos, a Torre de Belém, os Castelos de 
Óbidos ou Guimarães, o Palácio da Pena ou o Convento de Cristo em Tomar são apenas 
alguns exemplos de História viva que determinam Portugal e a sua gente! 
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Investir em Portugal

Gastronomia

Portugal tem uma gastronomia tão rica e variada como a paisagem e o património.
De Norte a sul, do interior ao litoral, Portugal é um país com forte tradição na cozinha e 
com uma diversidade única. Sempre acompanhado por vinhos magní�cos das várias 
Regiões Demarcadas reconhecidas Internacionalmente. 
A costa oferece mariscos e peixes frescos que se apresentam em caldeiradas e ensopados, 
pratos que pode preparar também com peixes dos muitos rios e lagos.
Das serras, pode provar as receitas de cabra, como a chanfana, o cabrito assado ou a vitela.
Os enchidos típicos vêm do Interior mas encontra-os um pouco por todo o país: maranhos, 
morcelas de arroz, chouriços, farinheira, o negrito ou uma alheira.
Há queijos certi�cados e para todos os gostos. Secos, frescos, amanteigados, de sabor 
suave ou intenso mas todos excelentes.
Doces únicos, com raízes nos muitos conventos onde eram preparados ou um simples 
peixe grelhado, sempre fresquíssimo, tal como o marisco que abunda em todo o litoral.
Em pratos de carne é o celebrado cozido à portuguesa que mistura vários tipos de carnes 
com enchidos típicos, acompanhados por uma rica panóplia de legumes, cozidos de 
forma suculenta. 
No centro de Portugal, onde �orestas verdes e alguns dos mais antigos vestígios 
histórico-arqueológicos do país sugerem óptimos itinerários, aqui a gastronomia tem 
raízes profundas e é um saboroso motivo de viagem!

Mar

Desde que foi possível “caminhar” sobre os mares que Portugal buscou e levou muito 
daquilo que é e também daquilo que se tornou o mundo tal como o conhecemos hoje. 
Pela costa portuguesa a Europa conheceu as especiarias, o ouro, a seda, e através desta o 
mundo conheceu a cultura, as tradições e a tecnologia deste que é o mais histórico 
continente do mundo.
É o mar que imprime algumas das características mais marcantes da cultura, da tradição, 
da natureza, dos desportos ou da culinária portuguesa.
Com sol a maior parte do ano e as suas praias de areia �na, a costa Portuguesa é das mais 
apetecíveis da Europa para a prática de desportos náuticos, de surf ou simplesmente para 
quem quer apanhar banhos de sol.
Duzentas milhas náuticas de riqueza costeira, o equivalente a 1.7 milhões de quilómetros 
quadrados, ou seja, quase 19 vezes a área de terra �rme. É esta a imensidão do mar 
português, considerado como Zona Económica Exclusiva, que representa um enorme 
potencial económico a explorar.

Natureza

Do alto das serras, às inúmeras planícies, do calor das praias ao verde luxuriante das 
�orestas, Portugal é um conjunto de maravilhosos recantos e encantos a explorar. 
A extensa costa marítima banhada pelo Atlântico, falésias e promontórios altivos, 
enseadas tranquilas, caprichos da natureza, como a Ria Formosa, as Ilhas Berlengas ou a 
Albufeira de Castelo de Bode, dão lugar a áreas protegidas de paisagens e espécies da �ora 
e da fauna únicas no mundo.
A frescura do verde domina o país e espalhado por todo o território, encontra pequenos 
paraísos, onde pode desfrutar da natureza no seu estado mais puro, onde o silêncio 
apenas é quebrado por aves de rapina.
Dos muitos parques naturais e áreas protegidas existentes em Portugal, observe águias, 
raposas, espécies únicas de aves e até o quase extinto lince ibérico.
Um jardim do tamanho do país onde cada região se distingue por características tão 
próprias como singulares. 

Portugal é um destino turístico extremamente popular, com presença assídua no top dos 20 locais mais visitados no mundo. Se está a 
procura de um mercado com uma forte demanda e sustentável, cheio de fundamentos imprescindíveis na tomada de uma decisão de 
compra, de investimento, aqui estão as razões para comprar ou investir em PORTUGAL.

Turismo de Golfe - Em termos globais, o turismo de golfe está a crescer, até quatro vezes mais do que qualquer outra forma de turismo. Os 
turistas de golfe gastam muito mais do que qualquer outro tipo de turista e é já um facto que Portugal é o destino numero um da Europa 
para os praticantes deste desporto. Com uma média anual de 200.000 jogadores a visitar.
Portugal, estes têm contribuído substancialmente para a economia local e representam uma base rica e crescente sobre a qual um investidor 
deve fundamentar a sua decisão na altura de investir, neste caso em Portugal.

Com uma forte procura e um turismo sustentável como a�rmado anteriormente, Portugal está entre os 20 destinos mais visitados do 
mundo e é incrivelmente popular, particularmente para os alemães, irlandeses, britânicos, holandeses mas não só. Por ano mais de 11 
milhões de turistas viajaram para Portugal e de acordo com a Organização Mundial de Turismo, este número está a crescer a uma razão de 
pelo menos 3% ao ano, prevendo-se que o mesmo venha a crescer ainda mais pelo menos até 2017. Resultado: aqueles que compram 
imóveis em Portugal, terão uma forte e rápida rentabilização do investimento.

Os preços dos imóveis continuam favoráveis. Se compararmos Portugal a Espanha, por exemplo, podemos ver que as propriedades 
Portuguesas têm, na relação qualidade/preço, um valor muito mais ajustado à realidade que as Espanholas. Enquanto em Espanha os preços 
duplicaram desde 2001, em Portugal no mesmo período de tempo aumentaram apenas cerca de 20%. Em Portugal os preços crescem de 
forma constante e sustentável sendo que ao produto que hoje é suportável, muito provavelmente se irá veri�car um crescimento equilibrado 
de capital a médio prazo.

Portugal é um pais encantador e de fácil acesso onde as principais companhias aéreas operam. Existem voos regulares e baratos, 
provenientes de todos os grandes centros da Europa, para Portugal. Uma vez adquirida a propriedade é também com toda a tranquilidade 
e conforto que os novos proprietários conseguem, dentro do país, chegar rapidamente ao seu destino.

Portugal é politicamente estável – Desde 1974 que a Democracia assumiu o poder politico do país e desde então todos os partidos eleitos 
tem trabalhando arduamente para trazer reformas para o país, garantido sempre os direitos fundamentais em qualquer regime democrático. 
Foram feitos esforços concertados para melhorar a economia e também para melhorar as condições gerais para a população em suma, 
Portugal tem sofrido um notável desenvolvimento sustentável. As Politicas tomadas são bem aceites internacionalmente e Portugal é hoje 
reconhecido internacionalmente como uma força política forte e inteligente. A conjuntura política existente e as relações pací�cas com o 
exterior são uma mais-valia para qualquer investidor imobiliário e para todos aqueles que ponderam compra de imóveis em Portugal.

Atractivo para o Investimento Directo Estrangeiro (FDI) - Portugal é um dos países mais aprazíveis para o investimento estrangeiro 
directo em todo o mundo. Pelas razões já enumeradas mas também porque tem os impostos mais baixos, sobre o património, na Europa 
Ocidental e pelas políticas internas adoptadas para atrair o investimento directo estrangeiro para o país. Financiamento com taxas atractivas, 
subsídios existentes para apoio a investimentos estrangeiros e incentivos �scais adicionais são alguns dos incentivos dados pelo governo 
Português, que como resultado dessas politicas recebeu, no ano passado, mais de US $ 7 bilhões em FDI.

Com um enorme investimento em Projectos de Infra-estrutura, o governo português tem gasto bilhões de euros no desenvolvimento das 
redes viárias, de ligações ferroviárias internacionais e dos principais aeroportos do país. Tudo isto para tornar o país ainda mais atractivo e de 
fácil acesso para os milhões de turistas que recebe o que é uma boa notícia para quem pensa investir no negócio do turismo em Portugal.

Adquirir uma propriedade em Portugal continua a ser uma aposta segura e interessante para compradores/investidores estrangeiros. 
Portugal é uma região que permanece como primeira opção na hora de fazer um investimento seguro e de retorno garantido, quer seja 
como segunda habitação ou habitação permanente.

 -- Citação Imprensa Internacional --

“Estocolmo, 12 mar (Lusa) -- O interesse dos reformados da Suécia em viver em Portugal aumentou 200 por cento em dois anos, de acordo com o 
jornal sueco AftonBladet, que dá como principal razão para esta tendência a �scalidade favorável portuguesa face à sueca. 
O jornal diz que os reformados suecos podem ganhar "centenas de milhar de coroas [dezenas de milhar de euros] em cada ano" caso se mudem 
para Portugal, e diz que as praias, o calor e, sobretudo, a �scalidade permitem a Portugal fazer concorrência aos tradicionais destinos para os 
reformados suecos passarem parte do ano. 
"França, Espanha e Tailândia têm atraído a maioria dos suecos nos últimos anos, mas agora Portugal é o país que mais interessados capta", diz o 
jornal, que considera o país "a escolha mais 'quente'.”
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Parâmetros Urbanísticos

Área da propriedade:
Área de implantação:

Área bruta de construção:
Nº de unidades de alojamento:

Nº de camas:
Nº de lugares de estacionamento:

- Áreas impermeabilizadas - 
Unidades de Alojamento:

Comércio e Serviços de apoio:
Apoio ás áreas de desporto e lazer:

Rede viária de passeios:
Percursos pedonais a criar:

- Áreas permeáveis - 
Áreas verdes de uso privativo:

Áreas verdes de desporto e lazer:
Áreas verdes de enquadramento:

Percursos pedonais a criar:

 96un.
14.400,00m2
17.280,00m2
19.200,00m2

384un.

18un.
1.795,00m2
2.155,00m2

2.340,00m2
54un.

79un.
3.500,00m2
4.200,00m2
6.600,00m2

198un.

2un.
1.250,00m2
1.500,00m2
1.750,00m2

3un.
150,00m2

1.650,00m2
150,00m2 

         
Unidades de Moradia Isolada:

Área max. de implantação:
Área max. de impermeabilização:

Área máxima de construção:
Número máximo de camas:

Unidades de Moradia em banda:
Área max. de implantação:

Área max. de impermeabilização:
Área máxima de construção:

Número máximo de camas:

Unidades de Apartamentos:
Área max. de implantação:

Área max. de impermeabilização:
Área máxima de construção:

Número máximo de camas:

Unidades de comércio e serviços:
Área max. de implantação:

Área max. de impermeabilização:
Área máxima de construção:

Unidades de lazer:
Área max. de implantação:

Área max. de impermeabilização:
Área máxima de construção:

Unidades de Execução

 Aldeamento turístico - Categoria mínima 4**
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Detalhes ProjectoUnidades de Apartamentos

Unidade UA-1

Número de alojamentos: 49un.
Área de implantação: 2.000m2
Área de construção: 4.000m2

A - Tipologia T0/T1
B - Tipologia T0

C - Área de Lazer

Unidade UA-2

Número de alojamentos: 30un.
Área de implantação: 1.500m2
Área de construção: 2.600m2

A - Tipologia T0/T1
B - Tipologia T0/T1
C - Área de Lazer

Unidades Moradias Banda

Unidade UB-1

Número de alojamentos: 9un.
Área de implantação: 920m2
Área de construção: 1170m2

Tipologia T2

Unidade UB-2

Número de alojamentos: 9un.
Área de implantação: 875m2
Área de construção: 1170m2

Tipologia T2

Moradias Isoladas

Unidade UI-1 a Ui-96

Número de alojamentos: 96un.
Área de implantação: 150m2 / un.
Área de construção: 200m2 / un.

Tipologia T3 / T4

Área de implantação total: 14400m2
Área de construção total: 19200m2

Comércio & Serviços

Unidade CS-1

Recepção, Manutenção, 
Serviços e Comércio

Número de parcelas: 1un.
Área de implantação: 1000m2
Área de construção: 1500m2

Unidades de Lazer

Áreas de Lazer, Piscinas, Apoios,
Parque infantil e Campo de jogos 

Unidade UL-1
Área de implantação: 50m2 / un.

Área de impermeabilização: 550m2

Unidade UL-2
Área de implantação: 50m2 / un.

Área de impermeabilização: 550m2

Unidade UL-3
Área de implantação: 50m2 / un.

Área de impermeabilização: 550m2

Marina & Serviços

Unidade M-1

Marina para embarcações de recreio

Número de parcelas: 1un.
Lotação: 250 embarcações

Unidade C-1

Edifício de Apoio às actividades do 
Porto de Recreio

Restaurante / Snack-bar e Loja

Número de parcelas: 1un.
Área de implantação: 250m2
Área de construção: 250m2



Localização

PORTUGAL

ESPANHA

Estradas de acesso

A propriedade, Vale Paraíso – Eco Resort está localizada nas margens da Albufeira de Castelo do Bode, Tomar.
Bem no centro de Portugal, Vale Paraíso é servida por uma rede viária rica, que garante acessos rápidos e seguros a 
todos os pontos do país. 
Partindo dos principais aeroportos de Portugal ou de Espanha, poderá chegar a Vale Paraíso – Eco Resort numa 
viagem rápida e confortável, 90% do trajecto por auto-estrada ou vias rápidas. 
Após a conclusão da nova via IC9, prevista para 2012, o Vale Paraíso – Eco Resort terá uma ligação directa à costa 
Oeste �cando a propriedade apenas a 40 minutos das praias.

Propriedade Vale-Paraíso
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