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APRESENTAÇÃO 

QUINTA DOS AVÓS 

EDIFÍCIO HOTEL – APARTAMENTOS SAÚDE & LAZER 

S. BRÁS DE ALPORTEL – ALGARVE 

 

1. Introdução 

Este estudo de mercado pretende avaliar o valor de mercado de um terreno localizado em 

S. Brás de Alportel, o qual se insere numa zona de interesse turístico. 

Dispõe de projecto em fase final de apreciação pela Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, o qual poderá sofrer ligeiras alterações e está vocacionado para o ramo da 

hotelaria, saúde e lazer. 

É um produto que não existe em S. Brás de Alportel, sendo raro em toda a região do 

Algarve, pelo que dificulta os critérios de comparação com empreendimentos semelhantes. 

É um projecto idêntico a outros já existentes no nosso país tais como: José de Mello 

Residências e Serviços, Espírito Santo Saúde ou Residências Montepio.   

O estudo irá avaliar apenas o Núcleo Principal, identificado como “Núcleo I” e basear-se-á 

nos valores de terreno existentes em geral na zona, e numa segunda fase, tendo como 

comparação os empreendimentos semelhantes existentes em exploração referidos 

anteriormente e vocacionados sobretudo para o turismo Sénior. 

 

2. Localização 

O projecto localiza-se no Algarve, concelho de S. Brás de Alportel.  

Enquadra-se no centro da vila junto à Câmara Municipal e Igreja Matriz, numa zona de 

diversidade de contrastes paisagísticos e amplas vistas para Sul, apresentando-se deste 

modo como uma zona turística por excelência.  
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Em termos técnicos o empreendimento insere-se no Regulamento do Plano de 

Urbanização de S. Brás de Alportel, nomeadamente Zona Turística – artigo 36º. 

A apenas 15 minutos da capital do Algarve (Faro), do aeroporto, das melhores praias do 

Algarve e dos campos de golfe de referência na região (concelho de Loulé), localiza-se 

junto à Via do Infante o que lhe confere fácies e rápidas acessibilidades situando-se no 

coração da região algarvia. 

 

3. Objectivos do Empreendimento 

O projecto pretende desenvolver um conceito de apartamentos / alojamentos com todos os 

serviços, residências com a tranquilidade da serra mas a proximidade do mar, espaço para 

quem quer morar numa espécie de hotel virado para a terceira idade, enfim, as hipóteses 

são variadas para este novo mercado e conceito vocacionado sobretudo para os idosos 

com elevado poder de compra. 

O empreendimento poderá pôr ao serviço dos seus clientes: alimentação, limpeza e 

arrumação, tratamento de roupa, acompanhamento profissional, ateliers, serviços de 

saúde, excursões, actividades diversas entre outros. 

 

4. Principais características 

O empreendimento é constituído por 80 alojamentos / apartamentos, áreas de comércio, 

serviços, restauração, clínica médica, spa, estacionamentos e zonas de lazer. 

Trata-se de um edifício com três pisos, designados por núcleo I. Os alojamentos / 

apartamentos são distribuídos pelas seguintes tipologias: 2T2, 3T1, 54T0 e 21 quartos, 

com uma capacidade total de 164 utentes, em 82 camas duplas. 

Os edifícios contemplam serviços principais de uso comum e privado do hotel, uma clínica 

independente, SPA. Restaurante panorâmico, cafetaria, bar, salas de conferências e 

formação, bem como estacionamentos, arrecadações e zonas técnicas em cave e 

estacionamentos e zonas de lazer no exterior. 

Os principais parâmetros urbanísticos do projecto são: 

▪ Área total do terreno:        8.779,90 m2 

▪ Área total de construção efectiva (núcleo principal)                       10.627,80 m2 

▪ Área total de construção para efeitos de licenciamento:   6.276,50 m2 

▪ Área total de comércio e / ou serviços (clínica e SPA):   1.835,00 m2 

▪ Área total do estabelecimento hoteleiro / apartamentos:    2.064,20 m2 
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▪ Número total de alojamentos:         80  (21 Quartos,  54 T0,  3 T1 e  2 T2)  

▪ Número total de utentes:         164 

▪ Número total de estacionamentos:        160 

▪ Número total de pisos:                 5 

▪ Cércea:                    15,00 m  

 

5. Organização funcional 

Em termos gerais o empreendimento é composto por um núcleo central que se divide em 

três corpos unidos entre si, nomeadamente: central, nascente e poente. Funcionam como 

ponto de partida para a definição do objecto arquitectónico a desenvolver com funções 

definidas. Incluem-se os serviços principais de uso comum e privados do hotel, unidades 

de alojamentos e uma clínica independente.  

O Corpo Central é onde se situa a entrada principal do hotel e incluem-se áreas 

independentes de uso comum e privado.  

Os vários pisos do empreendimento são constituídos por: 

▪ No piso - 2  

- Estacionamento subterrâneo; 

- Zonas de arrumos; 

- Cisterna; 

- Central de bombagem; 

▪ No piso - 1 

- Zonas técnicas para funcionamento do empreendimento 

- Centro de vigilância; 

- Lavandaria; 

- Refeitório; 

- Balneários; 

- SPA: composto por: recepção, área de apoio, vestiários, bar, sauna, área de 

repouso, fonte de gelo, zona de pedras odoríferas, lago decorativo, piscina 

“Thalasso”, hidro-banho a 37º, tanque frio a 12º, duche “Vichy”, banho turco, 

tepidarium, cinco banhos de pés, dois duches, quatro áreas VIP privadas 

(massagem, piscina Spa e duche), espaço de hidromassagem, espaço de 

massagem, balneários. espaço exterior para relaxamento e exercícios de 
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aeróbica com jardim de pedras, cascata e espelho de água e acesso ao espaço 

de bem-estar exterior. 

▪ No piso 0 

- Átrio de entrada do hotel no Corpo Central; 

- Recepção do hotel no Corpo Central;  

- Áreas de serviço; 

- Alojamentos (16 T0, 1 T1 e 7 quartos duplos) distribuídos ao longo de uma 

galeria; 

- Clínica médica com entrada independente do hotel e inclui: entrada, instalações 

sanitárias, sala de atendimento, sala de espera, escritório, instalação sanitária 

para os funcionários, sete salas de consulta, sala de descanso e terraço exterior; 

- Zona de lazer exterior com piscina principal, piscina para crianças, bar de apoio, 

esplanada, acesso reservado ao Spa, acesso à zona técnica para hóspedes. 

▪ No piso 1 

- Restaurante panorâmico; 

- Sala de pequenos almoços; 

- Áreas de serviço; 

- Alojamentos (19 T0, 1 T1, 1 T2 e 7 quartos duplos) distribuídos ao longo de uma 

galeria. 

▪ No piso 2 

- Área de administração do hotel; 

- Sala polivalente (multi-usos); 

- Bar de apoio à realização de eventos. 

- Alojamentos (19 T0, 1 T1, 1 T2 e 7 quartos duplos) distribuídos ao longo de uma 

galeria. 

▪ No piso de cobertura 

- Área técnica para central AVAC, painéis solares e equipamentos; 

- Uma zona de estar exterior com  solário, esplanada e jardim panorâmico. 
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6.  Conclusões 

O empreendimento em análise pretendem inserir-se num mercado praticamente 

inexistente no Algarve, o que por um lado cria uma vontade de encorajamento especial 

mas por outro lado origina carências de avaliação e análise pelo facto de não existirem 

todos os parâmetros de comparação de mercado necessários. 

É um produto que julgamos pretender atingir uma franja de mercado carenciada neste tipo 

de solução e muitas vezes com possibilidade financeira, não só para os portugueses mas 

também para todos aqueles que residem no nosso pais. 

Um empreendimento vocacionado para uma faixa etária mais velha, num país e região em 

que as projecções prevêem que no futuro em cada 3 pessoas uma terá mais do que 65 

anos faz encarar este como um projecto ambicioso e de risco ponderado. 

Trata-se de um investimento de futuro que deverá ser encarado a médio longo prazo e cuja 

rentabilidade se prevê venha a ser garantida, apesar das constantes incertezas financeiras 

e económicas e de contenção que o mundo nos apresenta. 

 

 

 


