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A Localização
No coração do Algarve, o
concelho de São Brás de
Alportel é uma porta que se
abre para as montanhas e
uma discreta janela para o
oceano entre as colinas.
O ar sereno e saudável, as
montanhas e o aroma das
flores silvestres atravessam
os vales.....
Localizado entre o campo e o mar, para além dos
benefícios da isenção de impostos muito interessantes
oferecidos por Portugal, poderá ainda desfrutar de um
clima ameno e vantajoso durante todo o ano, de uma
serenidade na vida quotidiana e de uma possibilidade
de compra multiplicada. Uma infinidade de vantagens a
poucas horas do resto da Europa...
Com uma área de 153 km2, conta com 10 693
habitantes, uma grande variedade de atividades, lojas
comerciais, locais turísticos e celebrações de diversas
festas do concelho.
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À Descoberta de São Brás de Alportel
 GASTRONOMIA
 O PERCURSO “ROTA DA CORTIÇA”
As terras da região de Alportel preservam uma
cozinha mediterrânea, rica em sabores, uma
dieta saudável dominada por produtos agrícolas
locais.
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À Descoberta de
São Brás de Alportel
 A NATUREZA
 OS DESPORTOS E AVENTURA
 O PATRIMÓNIO
São Brás de Alportel conserva um
importante património natural, ligado à
beleza da paisagem, mas também à riqueza
geográfica e à diversidade de ambientes,
características naturais e climáticas, a que
lhe atribuíram o nome de uma terra de
bom ar.
Um paraíso para caminhantes, ciclistas,
cavaleiros e todos os amantes da natureza.
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O Meio Ambiente
Localizadas apenas a 2 minutos do centro de
São Brás de Alportel, as nossas moradias
situam-se entre a Serra (montanha média) e
a Vila.

O terreno encontra-se arborizado com
oliveiras, tendo uma vista para o místico
Parque Natural do Sobreiro.
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Perto de São Brás de Alportel
A 20 minutas das praias, de Faro, Olhão, Tavira o
mesmo de Vilamoura, todas as praias mais bonitas
próximas ….

O Algarve nomeada, pela Associação Internacional de
Organizadores de Campos de Golfe (IAGTO) "o melhor
destino de golfe do mundo de 2020", uma distinção que o
presidente do Turismo do Algarve atribui pela qualidade
dos 40 campos da região .
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Planta
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Planos
Arquitetos
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Disposição de Terreno das 2 Moradias A e B
Lote 1
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Plano
Arquiteto
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Moradias A e B do Lote 1

Plano – R/C

Moradias A e B do Lote 1
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Plano Arquiteto – Primeiro Andar

Moradias A e B
do Lote 1
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Visualização
do Exterior
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Visualização
do Exterior
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Visualização
do Exterior
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Visualização do
Interior
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A Descrição
Moradia de tipologia passiva em construção contemporânea, com uma área de 135,6m2, de 2
andares, composta no rés-do-chão, por uma sala de estar, uma espaçosa sala de jantar, uma
cozinha equipada (modelos a escolher), um WC independente e um quarto em suíte com WC ao
estilo italiano.
No andar de cima, encontram-se 2 quartos, um escritório/quarto e uma casa de banho.
Uma moradia muito luminosa, composta por 3 grandes janelas de correr com vista para o jardim
e para a sua pérgula de madeira, e para um espaço de estar adicional.
Uma garagem com 24,4m2 está equipada com um portão automático de um lado e uma janela de
três persianas que se abrem completamente do outro lado, libertando espaço para as refeições
com sua família ou para outros propósitos.
Um terreno de 587m2 plantado com árvores centenárias como (sobreiros, oliveiras).
Moradia de baixo consumo com blocos isolantes de cofragem Euromac2/Muroblok, permitindo
um excecional isolamento térmico e acústico, com uma temperatura constante durante todo o
dia. A construção da casa foi concebida com uma abordagem ambiental de baixo consumo
energético para o conforto térmico tanto no Verão como no Inverno e uma redução considerável
das faturas de energia.
✓ Systema solar térmico para aquecimento de água sanitárias;
✓ VMC (Ventilação mecânica controlada), Aquecimento e arrefecimento alimentado por uma bomba
de calor ;
✓ Iluminação LED, Saneamento Coletivo;
✓ Portas e janelas de correr com persianas elétricas incorporadas;
✓ Vidro duplo 24mm, 4-16-4 Gás de Argónio;
✓ Acessível para pessoas com mobilidade reduzida;
✓ Intercomunicador, portão automático e jardim vedado
✓ Piscina opcional
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Detalhes das superfícies da Moradia em m2
Fracçöes A e B

Área de superfície em m

2

2

Quarto 1

14,78m

Casa de Banho

5,50m

2

WC

1,95m

2

Sala de Estar

35,73m

2

Sala / Cozinha

30,48m

2

Total R/C

88,44m

2

Quarto 2

11,81m

2

Quarto 3

15,63m

2

Quarto 4

10,80m

2

Corredor de Distribuição

3,32m

2

Casa de Banho

5,58m

2

Total 1º Andar

47,14m

Área Habitável

135,6 m

Garagem

24,40m

2

2

2
2

Total de Área Útil

160,00 m

Total Área Bruta

212,00m2
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Casa passiva
Definição de casa passiva
Uma casa passiva é uma casa que gasta muito pouca energia, e recicla a que produz. Graças ao
desempenho do seu isolamento térmico, à sua ventilação, às contribuições da energia solar, mantém uma
temperatura ambiente suave ao longo do ano. Por exemplo, numa casa passiva, o calor exterior (sol) e o do
interior (residentes e máquinas) são usados para aquecer a habitação. Um edifício movimentado e bem
isolado produz calor suficiente para o conforto diário dos seus ocupantes.
Os critérios desenvolvidos pelo Passivhaus Institute for the Certification of Passive Homes vão além dos do
Edifício de Baixo Consumo (BBC):
· aquecimento precisa de menos de 15 kWh/m2/ano,
· a estanquidade n50 - 0,6/h,

Vantagens da habitação passiva
Ecologia na vida quotidiana
A ecologia e a proteção ambiental são o grande desafio deste século; só os edifícios são responsáveis por mais de 40% do aquecimento global!
Aponte para consumo zero, graças à casa passiva! Ao construir a sua nova casa com os materiais isolantes MUROBLOK-EUROMAC 2, você faz parte
de uma abordagem ecológica e socialmente responsável. No sector da construção civil, a casa passiva é a que gera menos emissões de gases com
efeito de estufa! Permite uma redução considerável na produção de CO² e no consumo de energia e uma atmosfera saudável sem umidade.
« Seja um ator na transição energética, construa passivamente! »
Eliminação de pontes térmicas
Para si, é a garantia de viver numa casa mais agradável, de ter um bem-estar interior com uma temperatura média constante em todas as
estações do ano.
Faturas energéticas reduzidas
Graças à casa passiva, é possível realizar economias de energia significativas. Economiza consideravelmente na sua conta de aquecimento no
Inverno e nos custos de ar condicionado no Verão. Estima-se que o gasto médio de energia de uma casa passiva que utiliza os nossos materiais de
construção é de 1 euro/m² por ano. A utilização de soluções simples de aquecimento e ventilação, sem sistemas complexos para manter ou
substituir, reduz ainda mais os custos de funcionamento de uma casa passiva.
« A energia mais barata é a aquela que não se consome! »

https://www.euromac2.com/ https://muroblok.com/
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Classe energética

Classe
energética
Classe energética A+
(o Projeto passive
house)

Apartamento ou Moradia

Edifício altamente eficiente do ponto de vista
energético
Consumo < 15 kWh/m² e por ano
Edifício eficiente do ponto de vista energético

Classe
energética A

Consumo < 50 kWh/m² e por ano

Classe
energética B

Edifício energeticamente eficiente

VERÃO

INVERNO

o calor é
rejeitado

o frio fica
fora
O Calor
fica por
dentro

a
frescura
fica por
dentro

Classe
energética C

Consumo de 51 a 90 kWh/m² por ano
Edifício razoavelmente eficiente do ponto de vista
energético
Consumo de 91 a 150 kWh/m² por ano

Classe
energética D

Edifício com consumo intensivo de energia

Classe
energética E

Edifício com consumo intensivo de energia

Classe
energética F

Edifício com consumo intensivo de energia

Classe
energética G

Edifício com consumo intensivo de energia

Consumo de 151 a 230 kWh/m² por ano
Consumo de 231 a 330 kWh/m² por ano
Consumo de 331 a 450 kWh/m² por ano
Consumo de 451 kWh/m² por ano ou superior
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Custo

Modelo da Moradia e Localização

Certificado
Energético

Terren
o m2

Construção
m2

Números
de Peças

Peço/Área
de
Superfície
m2

Novas Moradias em Banda
€390 000

Moradia em Banda, pequeno jardim, terraço, garagem, centro da cidade

A

250m2

270m2

4ch. 3 sdb

1 444,44

€425 000

Moradia em Banda bem equipada, terraço e jardim, estacionamento, a 3 km da
cidade, ETICs

N/C

660m2

213m2

4 ch. 3 sdb

1 995,31

€585 000

Moradia em Banda bem equipada, terraço e jardim, piscina, estacionamento para 3
carros

N/C

826m2

151m2

3 ch. 3 sdb

3 874,17

Novas Moradias Individuais
€340 000

Moradia em um andar, jardim e piscina 4x2,3m, estacionamento, 4km da cidade,
casa de banho com piso radiante elétrico.

N/C

304m2

130m2

3 ch. 3 sdb

2 615,38

€375 000

Moradia FARROBO de Lote A

A+

587m2

160m2

4 ch.
2sdb

2 343,75

€425 000

Moradia Individual, renovação 2019, piscina, rede de drenagem, jardim, vista
sobre o campo, perto da cidade, piso radiante (elétrico), piscina 3x8m

B-

448m2

81m2

2 ch. 2 sdb

5 246,91

€430 000

Moradia Individual, jardim, piscina, 1,5 km fora da cidade, construção tradicional

N/C

652m2

175m2

3 ch. 3 sdb

2 457,14

€450 000

Moradia geminada, em construção, fora da cidade

N/C

750m2

160m2

3 ch. 4sdb

2 812,50

€485 000

Moradia Individual, fora da cidade, garagem 97m2, cave, piscina

A

440m2

176m2

2 ch. 3 sdb

2 755,68

Moradias individuais - média chave-na-mão €/m2
LEMBRETE - Moradias com mais de 10 anos - média €/m2

3 071
2 395
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Moradia com mais de 10 anos
Custo

Modelo da Moradia e Localização

€379 000

Individual, centro da cidade, jardim, obras isolamento consistente a ser fornecido

€389 000

Certificado
Energético

Terreno
m2

Construção
m2

Números
de Peças

Preço/Áre
a de
Superfície
m2

C

1 185m2

176m2

4 ch.3 sdb

2 153,40

Linda casa isolada de 1997, grande jardim, plantação madura, vários terraços,
vista sobre o campo, piscina, perfuração, ar condicionado, lareira, a 4 km da cidade,
trabalhos de isolamento significativos a realizar

N/ C

2 800m2

101m2

3 ch. 2 sdb

3 851,49

€390 000

Individual, jardim, terraço, piscina, piscina, vista bonita sobre a cidade, parcialmente
renovado, trabalho isolamento consistente a ser fornecido

N/C

731m2

205m2

5 ch. 3 sdb

1 902,44

€390 000

Individual, jardim, centro da cidade, varandas e terraço, tanque usado em piscina,
garagem, ruína no chão, estufa, casa para trabalhos de modernização e isolamento
consequencialmente expectável

C

7 335m2

254m2

4 ch. 3 sdb

1 535,43

€395 000

Individual, jardim, terraço, tanque de retenção de água utilizada em piscinas,
grandes caves/garagens, trabalhos de isolamento resultantes de prever

C

2 260m2

178m2

6 ch. 3 sdb

2 219,10

€395 000

Individual bonita de 1988, jardim, piscina, nos arredores, janelas em PVC, ar
condicionado cada uma sala, lareira, sem garagem, renovado, trabalhos de
isolamento significativos a realizar

E

2 014m2

216m2

4 ch. 3 sdb

1 828,70

€395 000

Individual de 1991, terraço, piscina, piscina, vista sobre mar, perto de Santa Bárbara
de Nexe, ar condicionado, lareira, todos os interiores são modernizado, mas o
trabalho de isolamento consequencialmente expectável.

E

2 500m2

111m2

2 ch. 2 sdb

3 558,56

€465 000

Individual, jardim, terraço, terreno, piscina, garagem, 2 km fora da cidade

B

1 930m2

130m2
(200m2
Área)

5 ch. 4 sdb

2 325,00

€470 000

Individual, jardim, terraço, terreno, piscina, garagem, 2 km fora da cidade

N/C

480m2

213m2

4 ch. 3 sdb

2 206,57

€470 000

Individual de 1997, jardim, fossa séptica, A 4km da cidade, piscina, ar condicionado,
lareira, trabalhos de isolamento significativos a realizar

C

1 800m2

200m2

3 ch. 2 sdb

2 350,00

€470 000

Individual a partir de 2008, pátio, terreno de cascalho ou pavimentado, drenagem da
rede, cave grande cave jogos e garagem 3 lugares, vidros triplos, ar condicionado na
sala de estar, piscina aquecida 8x3,bela vista sobre as alturas acima da cidade

B

342m2

213m2

4 ch. 4 sdb

2 206,57

Moradias com mais de 10 anos em média €/m2 2,395
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Estado do Mercado Imobiliário Português

O Mercado

18%

 O ano de 2014 foi de grande reviravolta com uma
taxa de vendas equivalente de um ano, referente a
cinco anos de atividade. Os primeiros a chegar
foram os primeiros a serem servidos e, sobretudo,
em 2013 e 2014, este tipo de cliente muitas vezes
de elevado rendimento, constituído por
empresários executivos, seniores e outros
profissionais, invadiu o mercado imobiliário
português.

10%
10%
Orçament
-150000€
o 150/200000€
200/250000€
250/350000€
350/500000€
500/1000000€

12%

14%

36%

Estudo Laforêt em relação aos compradores
franceses em Portugal 2018

 Os preços em Portugal registaram um
aumento de 12,9% em 2017, ou seja, mais de
30% em 3 anos. E este aumento é impulsionado
pelo Algarve, Lisboa e Porto! O mercado evoluiu
bem desde 2017 e o cliente Francês é cada vez
mais numeroso, com um orçamento mais
modesto. Por outro lado, a oferta imobiliária
diminuiu, com as vendas sucessivas desde 2013,
este desequilíbrio explica o consequente aumento
dos preços.
 O Algarve é uma das regiões mais dinâmicas do
mercado imobiliário Português, na verdade, se
Portugal tem assistido recentemente a um
aumento dos seus preços residenciais, este devese em grande parte à elevada atratividade do
Algarve.
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Oportunidades
de Investimento em Portugal
 Um terreno em que possa construir;
 Uma ruína para construir fora das grandes cidades, um edifício em ruínas que precisa de
ser completamente reconstruído;

 Uma habitação que necessita de ser renovada, um edifício que requer importantes
renovações e de reconstrução parcial;
 Uma habitação mais recente (-5 anos);
 Uma moradia que nunca foi habitada, entrega de chave na mão.

De acordo com as estimativas dos especialistas no setor imobiliário em Portugal, a
percentagem de investidores estrangeiros poderá aumentar em mais de 5% a 10% no
próximo ano. Espera-se que os preços sigam também com um aumento de 12% a 20%.
(artigo de 26/02/2019 negócio BFM).
Parece que a gestão do Covid-19 em Portugal não alterou estas estimativas, pelo contrário, um
estudo recente de Laforêt mostra um interesse crescente por parte dos franceses.
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A Equipa por ordem de intervenção no tratamento de
um registo Imobiliário
Criámos um centro de trabalho que reúne profissionais independentes e experientes nos seus respectivos
sectores de atividade, multiplicando assim as interligações relacionais através do seu conhecimento do
contexto social e económico local. Essas habilidades e experiência combinadas representam um benefício
importante nas diferentes fases da vida de um processo.

Os Intervenientes na concepção do nosso registo Imobiliário:
Juliet Benzoni - Promotora Imobiliária “Rumor da Serra LDA”
Mário Lopes - Engenheiro de Construção Civil, Coordenador de Projetos ”Muroblok System LDA”
Nuno Brito - ”Cabinete de Arquitetura e Empresa de Construção” - Nuno Brito
Pierre Baltazar - Encarregado de Obras “Muroblok System LDA”
Bráulio Jesus - Topógrafo
Paulo Botelho - Designer de Marketing “Bdesign”
Margarida Rosa da Rocha Trindade- Advogada
Karine Tadei - Agência Imobiliária Laforêt São Brás de Alportel, Portugal
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Os nossos Parceiros
Nuno Brito Engenheiro de Construção Civil: Tecnologia, Arquitetura e Construção
http://engenhariacivil.weebly.com/
Nuno Brito é o arquiteto e designer da Villa Farrobo. Com mais de 15 anos de experiência, a
principal atividade da empresa centra-se no desenvolvimento de planos de engenharia
arquitetónica e civil, bem como na gestão técnica e inspeção de estaleiros de construção. Nuno Brito
e a sua equipa serão responsáveis por toda esta parte técnica e cobrirão todo o projeto. Como
apêndice, todos os projetos realizados pela sua empresa.
Muroblok/Euromac2 em Portugal
O EUROMAC 2 é líder europeu em materiais pesados para a construção passiva. Há mais de 40 anos
que a empresa realiza 20.000 projetos e participa em cerca de 1.000 projetos por ano. Euromac 2 é a
solução de construção que oferece o melhor desempenho energético e térmico, bem como técnicas
de construção simplificadas em tempos de construção otimizados.
A Euromac2 será o nosso principal fornecedor de equipamentos para construção fora de água e offair através do Sistema Muroblok em Portugal, os especialistas em construção de blocos isolantes.
Agência Laforêt Portugal De Alportel
http://www.laforet.com/
Há mais de 27 anos que a Laforêt oferece apoio aos seus clientes ao longo dos seus projetos
imobiliários, quer se trate de comprar, arrendar, vender ou gerir um imóvel.
Laforêt é a rede de confiança número um desde 2010 em França e pelo segundo ano consecutivo, foi
eleita "Melhor Agência Imobiliária".
Com 700 agências franchisadas espalhadas por toda a França, Bélgica e Luxemburgo com uma
elevada visibilidade local.
Laforêt França em parceria com laforêt Portugal
Profissionais bilingues para um apoio completo ao seu projeto.
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Contactos

Contactos Karine Tadei +351 926 676 602
Agência Imobiliária Laforêt Portugal
São Brás de Alportel
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Nuno Brito
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