




PRIME HERITAGE PROJECTS



“A simplicidade é o último 
  grau da sofisticação.”

  LEONARDO DA VINCI



Lisboa tem  
uma aparência 
formidável. E é 
muito diferente das 
outras cidades que 
eu conheço.
Com suas colinas 
e pequenas ruas 
inclinadas, torna-se 
muito teatral.
Não é uma cidade.
É uma obra-prima!” 

PHILIPPE STARCK

“



Bem-Vindos !

PRIME HERITAGE PROJECTS

A Investaureum é um grupo de 

investimento imobiliário português. 

Somos especializados em projetos 

auditados e patrimoniais, que dão aos 

nossos investidores acesso ao Global 

Residence Program e ao cobiçado 

Golden Visa de Portugal.

Prestamos consultoria profissional 

especializada, mediação de negócios e 

consultoria de investimento a indivíduos 

e empresas que desejem investir em 

Portugal.



A Nossa Missão
Adquirimos e reabilitamos patrimónios 

históricos e auditados em Portugal. 

Celebramos a história, cultura e 

autenticidade. A junção do conhecimento 

e experiência da nossa equipa permite-nos 

criar os melhores edifícios de uso misto 

possíveis que acrescentem valor máximo 

aos nossos investidores.

O Nosso Lema
Nós extraímos as gemas imobiliárias mais 

atraentes de Portugal, alcançáveis apenas 

por um grupo restrito, e transformamo-

las em jóias de propriedades, sustentáveis,   

ideais e lucrativas.



Carlos Gomes
CEO
Formado em administração 
de empresas e marketing pela 
Universidade de Oxford; gerente 
executivo e membro do conselho de 
empresas nacionais e internacionais

Gonçalo Carrington
Hotéis e Hospitalidade
Executivo de negócios com 
reconhecida sabedoria e experiência 
em gestão e contratação de operadores 
de hotéis em todo o mundo

Nicolas Salerno
Residência e Cidadania 
Dezassete anos de experiência no setor 
de investimentos de migração em todo 
o mundo; um dos pioneiros em vários 
programas líderes

Jorge Forte
Imobiliária
Líder e empresário do setor, com 25 
anos de experiência no setor imobiliário, 
gestão e desenvolvimento imobiliário

Tiago Gali Macedo
Presidente
Sócio fundador do escritório 
de advocacia Gali Macedo 
e Associados e gerente 
de diversas empresas em 
diversos ramos de atividade, 
incluindo o mercado 
imobiliário

Administração
A Investaureum é um grupo de especialistas em várias 

disciplinas que se uniram para criar um novo conceito de 

valor, serviço e parceria. Juntos, fornecemos consultoria 

jurídica e tributária, pesquisa e aquisição de propriedades, 

serviços de arquitetura e engenharia, gestão de propriedades 

e orientação sobre residência e cidadania.



A Nossa Equipa

Bruno Brandão
Diretor Financeiro

Bruno Brandão is a CPA and an 
experienced CFO with a track 
record working in different 
geographies, such as Portugal, 
Brazil, Tunisia, Luxembourg and 
the Netherlands. He is also a real 
estate valuator recognized by 
the Portuguese security market 
commission

César Costa
Gestão de Projeto

César Costa é Licenciado em Arquitetura pela 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto (FAUP) e possui um estudo avançado 
em reabilitação de centros históricos de 
cidades pela Universidade de Santiago 
Compostela. Desde 2010 atua na área de 
gerenciamento de projetos em diversas 
empresas, com destaque para hotéis e 
resorts.

Sandra Faria
Conformidade & DD

Sandra Faria é licenciada em Gestão de 
Empresas pela Universidade Católica do Porto, 
tendo iniciado a sua atividade profissional 
em Auditoria na Deloitte & Touche. Desde 
2005 atua na área de consultoria, auditoria 
e revisão legal de contas, bem como na 
gestão administrativa e financeira de diversas 
empresas, incluindo uma na área imobiliária 
que ela cofundou em 2008.

Nuno M. Pinto
Marketing 

Nuno Pinto é Licenciado em Design pela 
Universidade Lusíada do Porto e pós-graduado 
em gestão de marketing pelo IESF Porto. Tendo 
iniciado a sua atividade profissional como assessor 
de comunicação do Grupo Heliantia desenvolveu 
a estratégia para várias marcas nacionais. Um dos 
pioneiros em Portugal em tecnologias de imersão 
acredita que a inovação é a chave do sucesso para 
criar uma memória com o cliente.

Frederico Seixas
Director de Vendas & Marketing

Frederico Seixas é Licenciado em Gestão de Empresas com 
especialização em Negócios Internacionais e Marketing 
Estratégico com vasta experiência no sector de Residência 
e Cidadania Global, tendo trabalhado em empresas líderes 
Mundiais como Henley & Partners, Latitude World, e CBRE - 
CB Richard Ellis, com mais de 30 anos de experiência (Europa, 
América Latina e EUA) na área específica de Gestão de 
Vendas e Marketing Imobiliário. Membro do IMC (Investment 
Migration Council) desde a sua fundação.



Major
Stakeholders



Porquê
Portugal?

Largamente considerado o melhor país 
para se viver, Portugal é admirado pela sua 
qualidade de vida, segurança, sistemas 
excecionais de saúde e educação pública, 
estabilidade social e política, bem como 
crescente setor turístico e imobiliário.

Situado na ponta sudoeste da Europa, 
Portugal é membro da União Europeia 
desde 1986 (quando a UE ainda era a 
Comunidade Económica Europeia). 
O país é membro da área Schengen desde 
1995 e membro da área do euro desde que 
a moeda foi adotada em 1999.

Portugal ficou classificado em segundo 
lugar no Índice Global de Programas de 
Residência 2018-2019, que considera o 
programa de residência de Golden Visa 
português um dos melhores do mundo. 
Portugal oferece regimes de imposto 
de rendimentos de pessoas singulares e 
coletivas baixos e muito aliciantes, tempo 
de processamento rápido para pedidos do 
Golden Visa, conformidade segura e taxas 
mínimas de processamento.



Em 2019, Portugal ganhou umas 
incríveis 39 honras no World Travel 
Awards. Foi nomeado líder de 
destinos na Europa em 2017, 2018 e 
2019.

Em 2018, o turismo cresceu 8,1%.     
Dados do Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo mostraram que 
o setor português de viagens e 
turismo cresceu 4,2% em 2019.

Classificado em 2º no Índice de 
Programas de Residência Global 
2018-2019.

A Henley & Partners colocou 
Portugal na 5ª posição no ranking 
do Índice de Passaportes de 2019.

O Poder 
de Portugal



Prevê-se um investimento de até 
3,7%, principalmente no setor de 
construção.

A Standard & Poor’s, a Moody’s e a 
Fitch classificam Portugal no nível 
de investimento de qualidade.

Os investidores procuram ativos 
no setor da hotelaria devido à sua 
alta rentabilidade.

Os preços em Lisboa 
aumentaram, colocando assim
outras regiões na mira dos 
investidores.



Social
Embora a estabilidade de Portugal seja 

uma das principais razões pelas quais as 

pessoas querem lá investir, a qualidade de 

vida cotidiana também a torna apelativa. 

A autenticidade do país, a cultura, o clima 

ameno, as belas e variadas paisagens, as praias 

deslumbrantes, os pontos de surf privilegiados, 

os campos de golfe e a excelente culinária 

fazem deste um destino fascinante para 

residentes, turistas e investidores.

Segurança
Portugal ficou em terceiro lugar no Índice Global de Paz 2020 dos 

países mais seguros da terra. É claramente um dos países mais pacíficos 

do mundo, com alta estabilidade social e política e a menor taxa de 

criminalidade da União Europeia.



Educação 
O sistema educacional em Portugal é de alta qualidade. As famílias 

podem escolher entre escolas públicas, privadas e internacionais em todo 

o país. Portugal também possui várias universidades de nível mundial. 

Os Rankings Universitários Mundiais QS 2020 e o Ranking de Notícias e 

Relatórios Mundiais 2019 dos EUA incluem sete universidades portuguesas 

e o Times Higher Education Ranking 2019 lista doze. Juntamente com uma 

excelente educação, estudar em Portugal também oferece à sua família a 

oportunidade de aprender a terceira língua europeia mais falada no mundo..  

Saúde
O Serviço Nacional de Saúde 

português é uma rede com mais de 

1.500 hospitais públicos e centros 

de saúde, composta por 120.000 

profissionais de saúde em todo o país. 

Desde a sua criação em 1979, o SNS 

oferece acesso gratuito e universal 

a todos os residentes. Se mora em 

Portugal, pode usar este serviço sem 

problemas.



Clima
Portugal tem o melhor clima da 

Europa e um dos melhores do 

mundo. Há mais de 200 dias de 

sol por ano e uma temperatura 

máxima média de 17 graus 

durante todo o ano. As pessoas 

disfrutam de atividades ao ar 

livre nas quatro estações do ano.



Economia 
e Impostos
A União Europeia destacou a economia 

portuguesa por ter alcançado um 

crescimento de 2,7% no PIB em 2017. 

No entanto, continua sendo um país em 

que o custo de vida é menor do que em 

muitos dos seus vizinhos europeus.

Portugal possui um regime tributário 

especial destinado a atrair residentes 

não habituais com profissões de alto 

valor acrescentado e beneficiários de 

pensões recebidas no exterior. 

As pessoas que possuam autorização de 

residência poderão beneficiar, sob certas 

condições e por um período máximo de 

dez anos, de uma taxa fixa de 20% sobre 

os rendimentos auferidos em Portugal.



O programa Golden Visa de Portugal 

é uma das escolhas mais rápidas e 

confiáveis para investidores estrangeiros e 

nacionais de países terceiros que desejam 

obter um título de residência, através 

de atividades de investimento pessoal 

ou corporativo, realizadas no território. O 

programa oferece uma ampla variedade 

de opções de investimento, um processo 

de aplicação rápido e não burocrático, 

bem como um requisito mínimo para 

residência. Por esse motivo, o Golden Visa 

de Portugal é o programa de imigração de 

investimento que mais cresce na Europa.7 

Steps to the Golden 7 7 Passos para o 

O Golden 
Visa de 
Portugal
 

Válido em 169
países.

5o
 

passaporte 
mais
importante
a nível global.

1. Visitar uma embaixada portuguesa 
para confirmar a lista de documentos 
necessários ou viajar para Portugal para 
fazer isso localmente 

2. Transferir o valor do investimento, toda 
a diligência e taxas aplicáveis

3. Enviar documentos relacionados com o 
investimento e pagamento para o pedido 
do Golden Visa (feito por um escritório de 
advocacia com uma procuração)

4. Viajar para Portugal por dois dias úteis 
para fornecer dados biométricos

5. Receber a aprovação e efetuar o 
pagamento de uma autorização de 
residência temporária (feita por um 
escritório de advocacia por meio de uma 
procuração)

6. Solicitar 
residência 
permanente 
após completar 
cinco anos 
como residente 
temporário

7. Solicitar 
a cidadania 
portuguesa, se 
assim desejar, 
depois de 
cumprir todos 
os requisitos

Golden Visa

A Investaureum orienta os seus clientes nas etapas simples 

de submeter um requerimento. Essas etapas devem ser:

FASE I
Antes da 
partida

MÊS 1

FASE III
Residência
Permanente
& Cidadania

ANO 6

FASE II 
Residência
Temporária

MESES 4-6





Investaureum
o os Nossos

Projetos
A Investaureum encontra e apresenta excecionais 

projetos de desenvolvimento imobiliário em Lisboa, 

Porto, Vale do Douro, Alentejo e, cada vez mais, 

em regiões mais selvagens e remotas com beleza 

natural deslumbrante. Trabalhamos para atrair capital 

estrangeiro através do programa Golden Visa e garantir 

o maior retorno e rendimento possível para os 

nossos investidores.

Somos uma equipa multinacional de profissionais 

imobiliários e jurídicos com mais de 20 anos de 

experiência internacional combinada em migração 

de investimento. O nosso conhecimento específico 

permite-nos elaborar projetos que garantam grandes 

benefícios para nossos clientes. E como que um 

balcão único com serviços que incluem consultoria de 

investimento, diligência prévia e gestão de aplicativos, 

somos especializados em adaptar e criar soluções 

personalizadas para nossos clientes.

Além disso, garantimos todas as orientações 

necessárias para apoiar o requerimento do Golden Visa 

e da residência portuguesa.

PRIME HERITAGE PROJECTS



Palácio de Canaveses
Hotel Resort &
Clínica Termal
Marco de Canaveses

Acredita-se que a região de fontes termais de Marco de 
Canaveses tenha entrado em uso mesmo antes da fundação 
de Portugal. Os romanos antigos banhavam-se nessas águas 
medicinais que surgiram entre as rochas a partir do ano 110 d.C.

Em 1143, a família real portuguesa começou a frequentar a área. 
Dona Mafalda de Sabóia, a primeira rainha de Portugal, ordenou 
a construção de uma pequena residência para poder tratar 
uma doença de pele, além de uma ponte, uma igreja e outras 
estruturas importantes. O trabalho da rainha Mafalda continua 
sendo extremamente significativo na presença e prosperidade 
deste local e dessas águas.

Dona Mafalda 
de Sabóia, 
a primeira rainha
de Portugal

Fotografias do Palácio de Canaveses, inicio do Séc. XIX

Operação a cargo de:



O Palácio de Canaveses é um boutique hotel e 
spa termal totalmente remodelado no norte de 
Portugal, a 40 minutos de carro do aeroporto do 
Porto.

O projeto consiste de um hotel de 5 de estrelas 
(53 quartos), 26 villas luxuosas com piscinas 
naturais à beira do rio, uma clínica termal/spa e 
um restaurante.

Está localizado num incrível lote de terra ao lado 
do rio Tâmega.

O investimento total estimado é de 
20 milhões de euros.

Palácio de Canaveses
Hotel Resort & Clínica Termal
Marco de Canaveses



A bela Vila Viçosa é há muito 
considerada uma jóia do Alentejo 
e assim uma parte frequente dos 
dotes e doações reais. Embora 
exista muita beleza construída no 
município, é fácil concluir que a 
beleza natural continua a inspirar 
as pessoas a serem criativas. 
A rica herança cultural da área 
foi ampliada e melhorada ao 
longo dos séculos. No entanto, 
a natureza ainda é uma força 
motriz por trás da economia local, 
centrada no mármore.

Uma hora e meia a leste de 
Lisboa e perto da fronteira com 
a Espanha, Vila Viçosa atenderá 
aos requisitos dos visitantes mais 
refinados. Intrigas históricas 
abundam nas igrejas, conventos e 
palácios, enquanto javalis e veados 
correm livres nas áreas de caça 
reais. A cozinha tradicional do 
Alentejo atinge o seu auge aqui.

Vila Viçosa
Royal
São Paulo
Vila Viçosa

Operação a cargo de:Operated by



Vila Viçosa
Royal
São Paulo
Vila  Viçosa

Um resort de luxo num edifício 
icónico que foi construído 
como mosteiro em 1590 e 
posteriormente convertido numa 
fábrica de cerâmica no Alentejo 
- uma região conhecida como a 
nova Toscana.

O hotel de 5 estrelas é composto 
por mais de 60 suítes, 16 
apartamentos de luxo com 4 
piscinas, um spa, um restaurante, 
duas piscinas externas e uma 
piscina interna.

O investimento total estimado é 
de 31 milhões de euros.



Alegria
Porto

Embora as raízes antigas da segunda cidade 
de Portugal tenham sido orgulhosamente 
preservadas, ela é também moderna e 
animada. A importância tradicional do Porto 
como centro industrial não significa que lhe 
falte charme e caráter.

Alguns dos pequenos bairros coloridos da 
cidade parecem não ter mudado desde 
os tempos medievais. Mas se olhar mais 
de perto, verá que eles foram restaurados 
recentemente e incluem muitos 
restaurantes e bares da moda.

O Porto tem muitas atrações, monumentos 
e museus, além de uma excelente 
gastronomia e uma agenda cultural em 
constante aprimoramento. É também o 
ponto de partida para uma incrível viagem 
de exploração do vale do Douro.



O Alegria é um projeto com 16 
apartamentos duplex exclusivos, 
totalmente equipados e mobilados, no 
coração da segunda cidade de Portugal.

O empreendimento ocupa um edifício 
reabilitado do século XIX, numa 

Alegria Porto

localização central conhecida pela 
sua autenticidade e charme. Fica a 10 
minutos a pé das principais boutiques, 
atrações, restaurantes e da praça 
principal da cidade.

O investimento total é de 6,5 € milhões



Principal destino de férias da região de 
Lisboa, Cascais é uma vila piscatória 
tradicional e encantadora portuguesa que 
se transformou responsavelmente numa 
cidade turística de luxo. Historicamente, 
foi um retiro de veraneio para a nobreza 
portuguesa, e hoje mantém essa herança 
ilustre, atendendo a todas as expectativas 
do turista moderno.
 
Nas ruas de calçada do centro histórico, 
encontram-se moradias luxuosas, 

uma fortaleza imponente, museus 
fascinantes e um ambiente agitado 
de férias. As praias são gloriosas, desde 
as praias ver-e-ser-visto da Riviera 
Portuguesa até à natureza selvagem e 
às excelentes praias de surf em direção 
à costa da Serra de Sintra. Mas Cascais 
é mais do que apenas uma cidade 
de praia. Fica a uma curta viagem de 
carro do centro vibrante de Lisboa 
ou dos palácios caprichosos e colinas 
refrescantes de Sintra.

Cascais 
1889
Lux Boutique
Hotel Cascais



Um boutique hotel localizado 
numa casa de prestígio 
do século XIX restaurada, 
num dos lugares mais 
surpreendentes
da Europa.

O projeto consiste de 20 suítes 
de luxo, um spa, uma piscina 
interior e um restaurante 
elegante.

A localização é privilegiada, 
mesmo em frente à fortaleza 
de Cascais e de frente para a 
marina.

O investimento total estimado 
é de 8 milhões de euros.

Cascais 1889
Lux Boutique Hotel



Uma jóia do Algarve, Silves prova que 
a região é muito mais do que diversão 
ociosa ao sol. Silves era originalmente 
a antiga capital da região, durante o 
período em que esteve sob o domínio 
mourisco do século IX ao XII. Com a sua 
localização no interior e na margem do 
rio, era uma grande fortaleza defensiva 
e um importante centro de comércio.

Agora Silves tem o ritmo de uma típica 
vila portuguesa, sem pressa e sem ser 
incomodada pela agitação do turismo 
de massa. Mas, ainda assim, há sinais 
do passado ilustre em todo o município: 
o impressionante castelo de tijolos 
vermelhos, as fortes muralhas da cidade, 
a catedral gótica, muitos cafés ao ar livre, 
ruas de calçada e um ritmo descontraído.

Silves também tem uma localização 
privilegiada, nas margens pitorescas do 
rio Arade, que flui lentamente. As praias 
da região estão a uma curta distância 
de carro.

Fábrica 
do Inglês 
Silves



Um projeto de 5 estrelas moderno, 
integrado e multiuso de senior living 
num autêntico resort de vila, com 
apartamentos sénior, lojas, restaurantes, 
piscina, spa, ginásio e um museu, no 
interior do Algarve, a apenas 10 minutos 
do oceano.

O empreendimento ocupa uma área 
de 13.400 m2 e a área edificável é de 
aproximadamente 16.400 m2.

O investimento total estimado é de 
50 milhões de euros.

Fábrica 
do Inglês Silves



Borba é uma daquelas cidades do interior de 
Portugal que seria fácil de desconsiderar se não 
fosse o seu passado magnífico.

O Real Convento das Servas é um alicerce 
do passado que mereceu a esta região um 
lugar na história. Construída numa ermida do 
século XV, gerida pela irmandade das Servas de 
Nossa Senhora, a estrutura foi legada à Ordem 
Franciscana da Província dos Algarves no início 
dos anos 1600. Logo se tornou num dos edifícios 
mais importantes de Portugal. As suas decorações 
retratam a transição do barroco para o rococó.

Com a extinção das ordens religiosas no século 
19, a igreja caiu em ruínas. No entanto, manteve 
a sua integridade estrutural, tornando-a madura 
para o renascimento. Agora é um lugar para se 
ligar e celebrar a história.

Real Convento das Servas
Hotel Spa Borba
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Real Convento 
das Servas Borba

Um boutique hotel de serviço completo numa 
propriedade histórica em Borba. O empreendimento é 
uma reabilitação completa de um antigo convento com 
um dos claustros mais preciosos do sul de Portugal. Trará 
a experiência do vinho de Borba a um hotel de 4 estrelas, 
com uma forte ligação às vinhas, um elemento-chave da 
região.

Foi projetado como um boutique hotel de 70 quartos, 
25 villas exclusivas com piscinas de lazer, spa, piscina 
externa, restaurante, bar e espaço para eventos indoor e 
outdoor.

O investimento total estimado é de 40 milhões de euros.



Douro Heritage
 Hotel Vilas and SPA

VALE DO DOURO

Localizado a leste do Porto, o dramático 
Vale do Douro é frequentemente 
procurado por viajantes que procuram 
uma introdução aos vinhos e vinícolas 
portugueses. Aqui poderão encontrar 
também belezas naturais deslumbrantes 
e uma profunda história cultural que 
o torna um Património Mundial da 
UNESCO e um dos lugares de que os 
portugueses mais se orgulham.



Um projeto multiuso construído entre os terraços de vinhas do 
deslumbrante vale do Douro, com 11 hectares com vista para o rio 
Douro e com uma frente de rio de aproximadamente 500 metros.

O projeto consiste de um hotel 5 de estrelas, com 80 suítes, 
60 moradias de luxo com piscina, um spa, um restaurante 
panorâmico, uma marina, um campo de ténis e padel, um minigolfe, 
vinhas e uma estação de comboio particular.

O investimento total estimado é de 135 milhões de euros.

Douro Heritage
Hotel Vilas and SPA Vale do Douro 

Os limites foram determinados 
para as vinhas do Vale do Douro em 
1756, tornando-a a região vinícola 
demarcada mais antiga do mundo. 
De fato, a produção de vinho remonta 
a 2.000 anos. Os campos em terraços 

de ambos os lados do rio Douro são de 
tirar o fôlego e exclusivos desta região. 
Num país repleto de belezas naturais, 
o Vale do Douro é considerado uma 
das jóias da coroa.



Portugal
Está à 
espera de si
Para saber mais sobre como investir 

em Portugal, sobre a Investaureum e 

porque somos a escolha certa para si, 

visite investaureum.com
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