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No EXPOgroup 
contamos com os melhores 
e mais preparados, consultores

Mensagem do Board

Bem-vindo(a) à primeira edição da 
nossa revista Passion For Homes! 

Estamos entusiasmados por tê-lo(a) como parte 

de nossa casa e partilhar consigo todo o con-

teúdo emocionante, uma gama diversificada de 

perspectivas, entrevistas exclusivas, informa-

ções e insights sobre tópicos que são importan-

tes para a sua carreira!

Entendemos que o seu tempo é valioso e estamos 

comprometidos em fornecer conteúdo de alta qua-

lidade que seja um apoio e que se sinta mais que 

um(a) agente imobiliário(a). O nosso objetivo é 

inspirar, envolver e estarmos mais próximos de si!

Sente-se, relaxe e aproveite esta edição, a número 1! 

Somos gratos pelo seu apoio e estamos ansio-

sos para continuar a trazer-lhe o melhor conteú-

do nos próximos meses e anos.

Somos EXPOgroup!

Editorial
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O EXPOgroup
tem as melhores
ferramentas para
oferecer o melhor
serviço aos seus

consultores
 imobiliários

10 anos de compromisso 
com foco nas pessoas
Ao longo da última década, a aliança 

EXPOgroup alcançou um tremendo su-

cesso e crescimento, presenteando um 

excelente desempenho aos seus cola-

boradores, clientes e parceiros. Com 

um foco forte na satisfação do cliente 

e soluções inovadoras, o EXPOgroup 

tem consistentemente excedido as 

expectativas e estabelecido novos pa-

drões para o mercado imobiliário.

A experiência desta companhia de 

bandeira nacional, combinada com 

uma profunda compreensão das ne-

cessidades dos seus colaboradores, 

permitiu-lhe fornecer serviços de alta 

qualidade e entregar resultados ex-

cepcionais. Quer se trate de ajudar os 

clientes a comprar, vender ou arrendar 

propriedades, o EXPOgroup tem de-

monstrado incessantemente um com-

promisso com a excelência, oferecen-

do valor e serviço incomparáveis.

O seu portfólio cresceu ao longo 

dos anos, mostrando a capacidade  

da companhia obter e gerir uma gama 

diversificada de ativos, desde casas 

de luxo e espaços comerciais até 

apartamentos. Permitiu assim que o 

EXPOgroup, variasse as suas ofertas 

e atendesse às necessidades de uma 

ampla gama de clientes, de compra-

dores individuais a grandes empresas, 

passando por investidores nacionais e 

internacionais.

Além de seus serviços imobiliários, a 

empresa também fez investimentos 

significativos nas suas pessoas. Sim, 

nas pessoas, novos colaboradores, lí-

deres de equipas pois sem este ativo 

humano não seria possível garantir 

que o EXPOgroup permanecesse quer 

na vanguarda da inovação no setor, 

quer no recrutamento de profissionais 

de sucesso. 

Temos pessoas mais inteligíveis e pessoas 
igualmente felizes, com acompanhamento e 
evolução dentro do EXPOgroup, sendo estas 
algumas das principais mais-valias identificadas 
nos valores desta aliança.

10 anos EXPOgroup
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Os últimos 10 anos foram um período de incrível cresci-

mento e sucesso para o EXPOgroup e tudo aconteceu em 

2014, quando este projeto pioneiro viu a luz do dia. Um 

sistema desenhado para consultores que não sentiam pro-

gressão na sua carreira imobiliária que cumprisse as suas 

ambições. Viajou por Miami, Cabo Verde, Tunísia, Disney, 

Cuba, viagens estas oferecidas aos consultores que alça-

ram os seus objetivos ano, após ano. Chegou inclusive a 

receber a distinção “Melhores Brokers do Mundo” em Las 

Vegas, distinção que se juntou a muitos outros prémios, 

como o de “Melhor Agência da Europa”. 

Fazem assim “All-in-One” com lojas a nível nacional passando 

além-fronteiras, para Itália e Espanha, em busca de tornar 

cada consultor numa grande empresa.

Com um foco incansável na satisfação do cliente, soluções 

inovadoras e um compromisso diferenciador, o EXPOgroup 

estabelece-se como um dos líderes na indústria imobiliária 

que continua a ter paixão pelo compromisso dos seus con-

sultores imobiliários!Com ferramentas e plataformas de ponta, a companhia 

é capaz de agilizar as suas operações, aprimorar as suas 

ofertas e proporcionar ainda mais valor aos seus clientes.

Apesar dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, 

a empresa continuou a prosperar, adaptando-se às condi-

ções de mercado em mudança, entregando excelentes re-

sultados aos seus colaboradores e clientes. 

Tudo foi e é possível! Cresceu, ultrapassou e viveu um tes-

temunho de resiliência, determinação e compromisso ina-

balável como grupo imobiliário de distinção.

“ Fazem assim “All-in-One” 
com lojas a nível nacional 
passando além-fronteiras, 
para Itália e Espanha, 
em busca de tornar cada 
consultor numa grande 
empresa.”

EXPOgroup é a sua tribo,
é a sua cara!

EXPOgroup
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Tendências

Arquitetura 
– Tendências
para 2023 e 2024

A importância e consideração pela sustentabilidade surge por meio de 
grandes preocupações como as alterações climáticas, a eficiência energética 
e o baixo consumo de recursos, que por si só acabam também por ser motivos 
mais que válidos para direcionar o caminho da arquitetura em 2023 e 2024. 

“Apostar nos recursos locais é também 
uma maneira de rentabilizar os custos 
de transporte e os tempos de espera”

O ano 2022 foi marcado por novas tendências em várias 

áreas, e na arquitetura não é exceção. Nesta era pós pandé-

mica, muitas questões se levantaram e muitos problemas 

se propuseram a resolver. Há muitas tendências novas que 

ditam isto mesmo, mas devemos destacar a sustentabili-

dade e, consequentemente, a utilização responsável dos 

materiais. 

A sustentabilidade é cada vez mais pensada e repensada 

e, por isso, há todo um uso de materiais naturais e casti-

ços, cada vez mais iminente. Refletindo sobre a utilização 

responsável dos materiais, apostar nos recursos locais é 

também uma maneira de rentabilizar os custos de trans-

porte e os tempos de espera. A importância e consideração 

pela sustentabilidade surge por meio de grandes preocupa-

ções como as alterações climáticas, a eficiência energéti-

ca e o baixo consumo de recursos, que por si só acabam 

também por ser motivos mais que válidos para direcionar 

o caminho da arquitetura em 2023 e 2024. Ora, com todas 

as preocupações em torno do ambiente, a construção de 

edifícios mais verdes com implementação de sistemas de 

reciclagem de água e uma utilização mais inteligente da ilu-

minação natural, isolamentos térmicos, aparelhos de baixo 

consumo, sistemas de poupança de águas, com a introdu-

ção de vãos de maior dimensão – que permitem a entrada 

de luz natural – também se tornaram tendência. Em termos 

mais estéticos, a combinação diversificada de texturas e o 

uso de cores em tons terra e de revestimentos de madeira e 

pedras naturais, também marcam a arquitetura para o ano 

presente. 

Com a pandemia tudo mudou, a começar pelos locais de 

trabalho. A iminência de criar espaços multifuncionais e 

polivalentes, os chamados espaços híbridos - uma sala ou 

um quarto podem ser um escritório também – trouxe de-

safios à arquitetura e à construção. Neste sentido e, para 

melhorar a eficiência dos espaços, foram vindas a ser de-

senvolvidas soluções de isolamentos acústicos e térmicos, 

por exemplo. Também o conceito de “casa inteligente” ga-

nhou ainda mais força com equipamentos de sistema de 
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Inteligência Artificial cada vez mais sofisticados, capazes 

de ajustar o aquecimento de uma sala consoante o número 

de pessoas que se encontram nela, e entre tantas outras 

funções variadas.

Estes temas têm vindo a ser os mais considerados e des-

tacados no mundo da arquitetura, por todos os envolvidos. 

Desde arquitetos, empreiteiros, engenheiros, a clientes, as 

preocupações passam todas muito por rentabilizar, reno-

var e, claro está, inovar. Para além da adaptação ao mundo 

e aos problemas ambientais, falando de sustentabilidade, 

também em 2022, o acompanhamento à evolução tecnoló-

gica e aos grandes avanços tecnológicos, era uma conside-

ração essencial.

A tecnologia entra precisamente no cruzamento entre a qua-

lidade, sustentabilidade, segurança e conforto dos edifícios. 

Na procura de novas técnicas e métodos para proteger sem-

pre estes quatro pináculos da construção, surge também o 

BIM – Building Information Modeling. Trata-se de uma me-

todologia para a criação e gestão de um projeto de cons-

trução, unificando a informação num modelo digital, com o 

propósito de tornar a execução mais eficaz. Também a inte-

gração da impressão em 3D na construção, ganhou maior 

relevância. É um método apontado mais para a construção 

mais artística, mesmo nas instalações onde as condições 

climatéricas são mais variáveis. 

Uma nota importante também na arquitetura meditada para 

2023, é a reabilitação. Com as medidas do governo e algum 

apoio da União Europeia, e questões como a economia cir-

cular, a reabilitação de alguns edifícios e habitações vai ser 

possível. Será mesmo este ano que o setor irá arrancar, já 

com algum balanço de anos anteriores em que medidas 

semelhantes já haviam sido tomadas, e seguindo também 

as pisadas de outros países mais avançados. A adaptação 

de todo o processo irá ser feita de acordo as soluções e 

realidade climática e cultural. Também existem perspetivas 

para alguma mudança nas fachadas exteriores. Aponta-se 

para que estas sejam personalizáveis por completo, com 

opções de cerâmicas de várias cores e superfícies, de pe-

dra natural, de vidro com tonalidades e tratamentos diferen-

tes, entre tantas mais outras.

Não menos relevante, novos modelos construtivos, como 

por exemplo, modelos industrializados, com base na fabri-

cação e projetos automatizados de elementos estruturais e 

não estruturais de uma construção ou reabilitação, irão tra-

zer várias vantagens a nível social, ambiental e económico. 

Os tempos de produção serão rentabilizados e otimizados 

até 50% e, consequentemente, o impacto ambiental será 

menor e os empregos mais especializados, inclusivos e 

seguros, cativando mais talentos e uma diversidade maior 

sobre o aproveitamento de skills entre colaboradores. 

“ Também a integração da impressão em 3D 
na construção, ganhou maior relevância.”

Surge toda uma 
panóplia de novidades.

Com a pandemia, também as gerações mais no-

vas, e por sinal de futuros adultos, sofreram consi-

deravelmente no seu estilo de vida. Agora, mais do 

que nunca, dá-se mais importância ao ambiente 

em volta, seja para trabalhar ou viver, ou ambos. 

Com o regresso ao trabalho nos escritórios, dei-

xando para trás o conforto do teletrabalho, a apos-

ta maior está nos open space partilhados, como 

cafetarias, zonas de descanso, salas de reunião. 

Quanto às residências, a aposta está então na 

multifuncionalidade e versatilidade, também de 

espaços abertos, por exemplo e este bastante 

tendencioso para agora, a sala de estar partilhada 

com a cozinha. 

O setor da construção e arquitetura deram um 

mega salto com a pandemia e sofreram uma 

transformação significativa. Agora, nesta era pós 

pandémica, surge toda uma panóplia de novida-

des, como começámos por dizer. O importante, 

e como em qualquer tendência a implementar, é 

adaptar e considerar sempre as necessidades pri-

mordiais das pessoas e ao que estarão dispostas 

a adotar como uma nova realidade. Segue assim e 

por meios inovadores e mais sustentáveis, o rumo 

da arquitetura no ano de 2023 e 2024.

EXPOgroup
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A comunicação é fundamental nos dias de hoje. Chegamos onde quisermos se soubermos comunicar bem. E o que é isto de comunicar 
bem? A nosso ver passa muito pelas palavras, desde que sejam as certas. As chamadas “power words”, que são as capazes de transmitir 
as emoções e impressões desejadas. Deixamos-lhe com uma lista de 10 das palavras que o(a) podem impressionar. 

que mais vendem

Rua da Cova Velha, Nr. 1, Ed. Montiqueijo | 2670-742 Lousa Loures

� �W: www.montiqueijo.pt SIGA-NOST: (+351) 219 758 740

A Montiqueijo é uma fábrica de queijos portuguesa que controla o seu produto desde a origem. 

Um circuito que começa na produção de cereal que alimenta as vacas, passando pelo cuidado animal, 

recolha e tratamento do leite, produção de queijos e que termina no embalamento.

Experimente e sinta a diferença e o sabor dos no�os queijos
feitos c	 muito amor, desde a origem!

Comunicar bem  As 10 palavras 

EXPOgroup
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1 – Imaginar/ Imaginação 
Através da imaginação, consegue levar as pessoas a ima-
gens mentais e à criação de todo um cenário da sua cabeça, 
onde a sua mensagem ganha a importância que quer trans-
mitir. É este o poder da mente e da imaginação.
“Existe algo mais importante que a lógica: a imaginação. Se a 
ideia é boa, mande a lógica pela janela.” – Alfred Hitchcock

2 – Fácil
Mais é menos e menos é mais. Fácil, na ótica de quem rece-
be a mensagem que quer transmitir, significa simplicidade, 
resposta rápida e iminente. 
“Sempre foi fácil odiar e destruir. Construir e estimar é muito mais 
difícil.” – Rainha Elizabeth II

3 – Segredo
A ideia de algo secreto transmite exclusividade, e por con-
sequente, proximidade. Aquilo que passa a contar à pessoa 
que quer que o oiça, e que é um segredo ou é secreto, é 
algo que não está ao alcance de todos, logo esse alguém é 
exclusivo para si. 
“O segredo do sucesso é fazer as coisas comuns incomumente 
bem.” – John D. Rockefeller Jr.

4 – Oportunidade
Em vez de se desenvolver um problema, o melhor é sempre 
ter foco na sua solução. Neste sentido oferecer ou mencio-
nar uma “oportunidade” é sempre uma mais valia. É impor-
tante haver oportunidades. 
“Eu errei mais de 9.000 lançamentos na minha carreira. Perdi quase 
300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o 
lançamento da vitória e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes 
na minha vida. E é por isso que tenho sucesso.” – Michael Jordan 

5 – Mais 
A palavra é poderosa por si só. “Mais” implica benefício 
e vantagem em relação a outro qualquer. Enaltecer algo 
ou alguém, ganha logo muita força para o que quer que 
seja pretendido. 

“É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender 
com as lições do fracasso.” – Bill Gates

6 – Precisa/ Precisar
A mensagem que quer transmitir deve mostrar ao seu alvo 
que não só “precisa”, como também “merece”. Tornar uma 
necessidade em algo óbvio, é revelador para a posição 
que assume.  
“O mundo precisa de atitudes, não de opiniões. Opinião nenhuma 
mata fome ou cura doença.” – Angelina Jolie

7 – Simples
A simplicidade funciona em qualquer situação ou contexto. 
As pessoas gostam de aprender e apreender, mas é tudo 
sobre a simplicidade, com pouca complexidade. 
“A nossas dúvidas são traidoras e fazem-nos perder o que, com 
frequência, poderíamos ganhar, pelo simples medo de arriscar.” – 
William Shakespeare

8 – Novidade/ Nova/ Novo
Conteúdo e ideias frescas são melhor captadas do que o 
que já existe. O que é novo desperta interesse.  
“O perdão é um incentivo à criação do ambiente necessário para 
uma nova partida, para um reinício.” – Martin Luther King 

9 – Aprender 
Aprender é quase sugestivo. Ora a sugestão causa curiosi-
dade e leva a que as pessoas queiram saber mais sobre o 
assunto em questão. 
“Aprender a colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, nem or-
gulho. É amor próprio.” – Charlie Chaplin

10 – Prova/ Provado
Algo provado e que tem provas, é algo em que se possa con-
fiar, sobretudo com feedback ou testemunhos que as supor-
tem. 
“Está provado, quem espera nunca alcança.” – Chico Buarque



Conhecida por ter os jardins mais bonitos de 

Portugal, Braga é também uma perdição para os 

amantes da botânica. Desde os canteiros da Praça 

da República ao Jardim de Santa Bárbara, na Sé, 

junto à ala medieval do Paço Episcopal Bracaren-

se, há muita flor para apreciar.

Símbolo vivo de como a religião molda a cultura, 

são muitas as igrejas a explorar na cidade, consi-

derada o centro religioso de Portugal. Destaca-se, 

e não apenas pela localização, a capela do Bom 

Jesus do Monte, marcada por uma emblemática 

escadaria. Continua a ser um destino de peregri-

nação popular para os cristãos de todo o mundo, 

quer subam a custo pela escadaria, quer façam 

batota e usem o funicular.

Cidade Cool

Braga, uma 
das cidades mais 
jovens da Europa 
Braga é das mais antigas cidades 
portuguesas, mas o seu apelo cativa 
sobretudo os jovens. Conhecida pelos seus 
monumentos, destaca-se também pela 
vida cultural vibrante.

Cidade dinâmica e enérgica, considerada uma das urbes mais 

jovens da Europa, Braga é, no panorama nacional, um verda-

deiro oásis que contraria tanto a perda de população como o 

envelhecimento da mesma. Os dados do Censos 2021 não 

enganam, a população da Cidade dos Arcebispos cresceu nos 

últimos 10 anos 6,5 por cento e nos últimos 30, mais de 25 por 

cento. Muito do seu dinamismo é conferido pela presença da 

Universidade do Minho e o Campus de Gualtar, mas o que faz 

de Braga uma cidade tão atrativa, sobretudo para os jovens, 

é a qualidade de vida que proporciona, acima da média, su-

perada apenas pelas grandes cidades como Lisboa e Porto, 

o seu desenvolvimento económico, a sua posição geográfica 

estratégica, a meia centena de quilómetros do Porto, e claro, a 

sua oferta cultural vibrante. Animação noturna, cinemas, tea-

tro, exposições, museus e galerias de arte oferecem oportuni-

dades únicas de cultura e lazer. 

Com mais de dois mil anos de história, Braga é das mais an-

tigas cidades portuguesas e uma das cidades cristãs mais 

antigas do mundo. Fundada no tempo dos romanos como 

Bracara Augusta, o apelo dos seus monumentos também 

pode explicar porque tanta gente se apaixona por Braga, 

seja para viver, seja apenas para visitar.

A história e o prestígio da cidade de Braga deram origem a 

algumas expressões idiomáticas que todos usamos, mas 

nem todos sabemos explicar a sua proveniência. “Ver Braga 

por um canudo” e “És de Braga?” dizem-lhe alguma coisa? 

Reza a história que a primeira advém do monóculo coloca-

do no alto do Santuário de Bom Jesus do Monte. Apelidado 

de “canudo”, permitia ver os pormenores da cidade, sem es-

tar na cidade. Utiliza-se para referenciar algo que parece es-

tar perto, mas que não se consegue alcançar. Já a questão 

“És de Braga” tem várias explicações, sendo a mais plau-

sível a de que o Arco da Porta Nova, na muralha mandada 

construir no início do século XVI pelo arcebispo Diogo de 

Sousa, não tinha porta. Numa altura de paz e com a cida-

de a estender-se fora de muros, não foi colocada nenhuma 

porta naquele arco. Os bracarenses foram assim os pionei-

ros a deixar as portas das muralhas abertas e, a partir daí, 

ficaram conotados como aqueles que não fecham a porta.

Não feche também a porta a esta “cidade de enorme bele-

za e riqueza patrimonial, que alia a tradição à inovação, a 

memória à juventude, a criatividade ao conservadorismo”, 

como tão bem é descrita no site do município. 

EXPOgroup
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Do centro ao sul,
6 restaurantes que 
tem de experimentar

JNCQUOI ASIA

Avenida da Liberdade 144

1250-146 Lisboa

de Restaurantes

AMAZÓNIA VISEU

Estrada Nacional nº2, Vermum Campo

3510-512 Viseu

2 PASSOS

Praia do Ancão 3404

8125-905 Almancil

O PATEO

Rua Direita, nº 48-B 

3500-115 Viseu

FÁBRICA DO COSTA

Sítio da Fábrica

8900-019 Vila Nova de Cacela

BOTECO

Praça Luís de Camões 37

1200-243 Lisboa

De comer e chorar por mais!

Guia

 Guia  Viseu  Viseu 

 Algarve  Algarve 

EXPOgroup
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Opinião

Artigo de opinião de Pedro Fontainhas
- Diretor Executivo
Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts

Nos últimos dois anos, criaram-se novas formas de traba-

lhar, comunicar, conviver, aprender e ensinar. Instalaram-se 

novas práticas sanitárias, novas relações sociais e novos 

métodos laborais. As casas passaram a estar no centro de 

todos os minutos das nossas vidas e reforçaram-se os re-

quisitos de áreas mais amplas nos espaços de habitação, 

zonas de trabalho e lazer, varandas, jardim e proximidade 

do campo ou do mar para a prática de desportos ao ar livre.  

A rápida evolução tecnológica e a sua igualmente rápida 

adoção por pessoas e empresas vieram mostrar que viver 

fora do centro das cidades é uma excelente alternativa para 

muitos. Horários e locais de trabalho flexíveis são agora 

mais comuns, dilui-se o conceito de distância, e o conforto 

e a segurança estão acessíveis em qualquer local. Os pro-

jetos pessoais e a vida social presencial enriquecem com o 

alargamento a outros modelos em que longe da vista já não 

significa longe do coração. 

Estas novidades transformaram o racional da compra de 

imobiliário num resort. No paradigma tradicional, a casa 

num resort destinar-se-ia a fins-de-semana, férias ou seria 

um investimento com vista a um rendimento; uma segun-

da casa, um sítio para ir viver após a reforma. Mas seria 

também um empate de capital, um segundo crédito, uma 

despesa a somar à da residência permanente. Ao tornar-se 

possível aí habitar, o raciocínio passa a ser o de antecipar 

uma nova residência permanente no centro de um estilo de 

vida até agora apenas idealizado para daqui a muitos anos.

Isto é real? A procura mostra que sim e não apenas para 

clientes com elevada liquidez. As taxas de juro dos créditos 

à habitação continuam em mínimos históricos o que abre a 

muitos a porta da sua casa de sonho.

Numa campanha de marketing internacional coordenada 

pela Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Re-

sorts (APR) em 2021, o mercado nacional representou 26% 

dos 3.450 pedidos de informações. Os restantes inquéritos 

tiveram origem em 16 países. No entanto, quatro países, 

Reino Unido (24%), Irlanda (24%), Brasil (18%) e Canadá 

(17%) produziram 83% do total internacional. Globalmente, 

43% dos inquéritos incidem sobre a compra de uma nova 

residência principal, 31% sobre a compra de uma segunda 

residência, 14% exclusivamente para investimento e 12% 

“ Visite os resorts portugueses para um 
simples passeio, um almoço, uma partida 
de golfe, uma excursão a cavalo ou umas 
férias de campo e praia.”

por razões não especificadas. No mercado nacional, o nú-

mero de pessoas à procura de uma segunda residência 

iguala as que procuram uma casa principal, nos 35%.

Também um vasto estudo independente, comissionado 

pela APR e cofinanciado pelo COMPETE 2020, atribuiu a 

Portugal e aos resorts portugueses o primeiro lugar numa 

avaliação de 26 empreendimentos de turismo residencial 

em 9 países, segundo 54 critérios em 10 categorias.

Os critérios de avaliação foram agrupados em 3 categorias ao 

nível dos projetos e empreendimentos, e 7 categorias ao nível 

do país. A cada critério foi atribuída uma ponderação que re-

flete a importância que um comprador/investidor tipicamente 

lhe atribui. Nos critérios das categorias macro, Portugal ob-

tém o melhor desempenho nas categorias: (1) “Regime Fiscal 

e Incentivos” – especialmente no critério Custos de Aquisição 

de Propriedade; (2) “Governança Mundial” –incluindo critérios 

como Estabilidade Política, Qualidade Regulatória, ou Controlo 

da Corrupção; (3) “Facilidade de Negócios” – incluindo Inicia-

ção de Negócio, Licenças de Construção, Pagamento de Obri-

gações Fiscais, e Cumprimentos de Contratos. Ao nível dos 

empreendimentos, o produto nacional de turismo residencial 

destaca-se nas categorias: (1) “Oferta” – que inclui Caracte-

rísticas, Serviços, número e qualidade de Campos de Golfe, e 

Estado de Desenvolvimento; (2) “Procura” – especialmente os 

preços de venda apelativos e a variedade de nacionalidades 

dos compradores; (3) “Acessibilidade e Popularidade” – que 

inclui critérios como proximidade do mar, distância de aero-

portos e de centros urbanos.

Os dicionários ainda definem a palavra resort como local 

formado por uma unidade hoteleira e por um conjunto de 

equipamentos e espaços para lazer e entretenimento; uma 

estância turística. E ainda é muito comum associar um re-

sort à ideia de um sítio para passar férias.

Já alguma vez pensou viver num resort? Pode ser uma op-

ção mais feliz e mais racional do que julga. A vertente lúdica 

destes espaços é real, notória e diferenciadora. Nos resorts 

portugueses constroem-se, compram-se e vendem-se casas 

de grande qualidade para todas as finalidades: investimento, 

segunda habitação, exploração turística e residência princi-

pal permanente. É um vasto parque habitacional que atrai in-

vestimento fora dos centros urbanos, fixa novos residentes 

e que, por ser profissionalmente protegido e mantido, se vê 

menos sujeito a degradação e desvalorização. Aqui, a quali-

dade de construção e da vida dos seus moradores é frequen-

temente mais acessível do que nas cidades. 

Visite os resorts portugueses para um simples passeio, um 

almoço, uma partida de golfe, uma excursão a cavalo ou 

umas férias de campo e praia. Enquanto lá estiver, compro-

ve a qualidade de vida, a segurança e a razoabilidade de in-

vestir na sua nova habitação própria permanente ou numa 

segunda habitação, podendo ou não optar pela respetiva 

exploração turística. No final, verá que os dicionários estão 

a precisar de uma atualização.

Resort:
Atualizem
os Dicionários
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Pedro Almeida

Fale-nos um pouco de si, onde nasceu, 
cresceu, formação, até aos dias de hoje.

O meu nome completo é Pedro Nuno Lage Vital de Almeida 

Ferreira, tenho 42 anos, nasci em Winnipeg no Canadá. Vim 

para Portugal com 11 anos. Fiz toda a minha formação em 

Fátima. Segui Engenharia Química, tem tudo a ver com a 

área pela qual estamos a desenvolver a temática (risos). 

Tenho quatro crianças em casa. Neste momento dá-me 

muito trabalho, com prazer, naturalmente, estar com elas 

e cuidar delas no dia-a-dia. Acima de tudo sou uma pessoa 

sincera, afável e honesta, que gosta de ajudar os outros e 

de servir os outros. Essa será, penso eu, a minha principal 

missão neste mundo. Servir os outros, dar o melhor de 

mim, para que os outros também possam ser melhores.

Alguma vez pensou que este caminho 
ligado à RE/MAX, não seria o seu?

Entrei na RE/MAX por uma feliz coincidência. Tenho um 

amigo que trabalhou no ramo e desafiou-me porque re-

conheceu em mim alguma capacidade de influência para 

com os outros. Viu em mim também a capacidade de lide-

rança, assim como uma apetência comercial. Fui convida-

do a fazer parte do projeto em 1998/99. Um projeto que 

abracei com alguma curiosidade. Na verdade foi um bom 

processo que se desenvolveu. Um bichinho que se foi ali-

mentando. Foi muito positivo tudo aquilo que se construiu 

e que eu ajudei a construir. É algo que me apraz bastante.

Como é para si ser Broker no Mundo 
RE/MAX?

Entrei como comercial e fui crescendo nesta área. Em 2009 

abracei a função de Broker. Na verdade, penso que será o 

papel mais adequado para mim. Gosto muito de ajudar na 

parte comercial, gosto de ajudar as famílias a serem felizes 

e a realizarem os seus próprios sonhos, é algo que me aju-

dou a estar onde estou neste momento. 

Este é o seu maior foco profissional, ser 
Broker RE/MAX?

A minha grande vocação, a minha grande missão, o que mais 

me motiva no dia-a-dia é poder ajudar os outros, poder ser-

vi-los e fazê-los crescer profissional e pessoalmente. Esse é 

o grande legado que pretendo deixar. Sentir que acrescentei 

alguma coisa, que melhorei alguma coisa na vida das outras 

pessoas. Ser Broker é poder servir os outros. Servir os agen-

tes, servir as pessoas, servir o staff, servir os nossos sócios e 

estar pronto para ajudar sempre que alguém necessite.

O perfil de homem de família também 
passa para o lado profissional?

Invariavelmente as duas partes confundem-se. É difícil ser 

pai e ser homem, na vida pessoal, e representar um outro 

papel a partir do momento em que assumo a parte profis-

sional ou quando entro no escritório. Naturalmente acaba-

mos por imiscuir aquilo que somos como pessoa e como 

profissional. O que sou enquanto homem e ser humano, 

aquilo que faço para os meus filhos e para a minha mulher, 

tento claramente passar para as pessoas com quem tra-

balho. O objetivo é fazer sempre com que as suas próprias 

vidas possam ser melhores.

Como é para si fazer parte de uma 
aliança como o EXPOgroup? Qual o 
maior benefício?

É uma questão curiosa porque, como já afirmei, o que mais 

me motiva é poder ajudar os outros, poder acrescentar va-

lor aos outros. Dar, sem a necessidade de receber em troca, 

é algo gratificante. Quando se ajuda sem esperar nada em 

troca, só se pode recolher o melhor. Poder ajudar faz todo 

o sentido porque estamos cá para deixar um legado, uma 

marca, uma história. Acima de tudo estou muito grato pelas 

funções que exerço, pelo que sou, pelo que se construiu. 

Todos os que fizeram parte da minha vida, como os agen-

tes que já não trabalham connosco, deixaram uma marca. 

Por causa deles sou uma pessoa melhor.

Entrevista Exclusiva

Inside Broker

Pedro é originário do latim “Pedrus”, que significa “pedra, rocha”. Um nome 
muito comum em Portugal, Espanha, Brasil e México.
Dizem que o Pedro Almeida tem o “dom” da palavra, é acertivo, adora piadas, 
e comer, adora comer...é de bom prato! 

Adora praia, estar com a sua família e veste uma capa vermelha sem mesmo 
saber, a capa de um super-homem com super-poderes!
Espreite aqui, e saiba mais sobre o Pedro Almeida, um dos 5 sócios e 
administradores do EXPOgroup.
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“ Acordo com o prazer de enfrentar um novo dia, 
de levar os miúdos à escola, de vir trabalhar e 
estar com pessoas, de resolver problemas, de 
procurar soluções.”

Quais são os seus hobbies? Queremos 
saber mais de si...

Se cuidar das crianças poder ser considerado um hobby, é 

esse o principal neste momento (risos). O que mais gosto 

de fazer, para além de cuidar da minha família é poder ir ao 

ginásio, correr, usufruir da natureza, ler, ver televisão e estar 

com os amigos à conversa, sem ser de trabalho. São estes 

os maiores prazeres da minha vida.

Tem alguma alcunha? Como o tratam 
no EXPOgroup?

Aos 13 ou 14 anos chamavam-me “grande”. Mais tarde fi-

cou apenas “Almeida”. É o meu nome, não é uma alcunha. É 

como todos me tratam, com carinho, no EXPOgroup.

O que é que não gosta de fazer e tem 
que fazer todos os dias?

Boa pergunta. Neste momento estou numa posição da minha 

vida em que gosto de viver, gosto da minha vida. Trabalhei ar-

duamente para a conquistar e estou a usufruir dela. Acordo 

com o prazer de enfrentar um novo dia, de levar os miúdos 

à escola, de vir trabalhar e estar com pessoas, de resol-

ver problemas, de procurar soluções. Não há nada no meu 

dia-a-dia que possa apontar como algo que não gosto de 

fazer. A vida levou-me a gostar e ter prazer de usufruir dela 

com felicidade e com imensa gratidão.

 

Como é a relação com os outros sócios?

É boa. Claro que todos temos a nossa própria visão do ne-

gócio e a nossa perspetiva para o futuro do EXPOgroup, 

mas a convivência que tem existido na última década é 

ótima. Há sempre um desentendimento ou outro, mas isso 

faz-nos crescer e sair da zona de conforto. Fez-nos crescer 

e evoluir. Faz parte. No final de contas, quando tomamos 

determinada decisão, independentemente de gostarmos 

dela ou não, de ser nossa ou não, é uma decisão que tem o 

apoio da maioria. Todos nós assumimos isso na plenitude. 

É o que nos distingue de muitas sociedades, de muitos “ca-

samentos”. Há sempre respeito pelo outro e pela opinião 

do outro. No final ganha a democracia. Somos pessoas 

sensatas e de bom senso e temos em comum um ponto 

essencial: gostamos de ajudar e servir as pessoas. É o que 

nos tem conduzido ao sucesso do EXPOgroup. A frase que 

nos marca todos os dias é: “O que temos de fazer diferente 

para servir as nossas pessoas?”.

Onde se vê daqui a 10 anos?

Gosto de viver o dia-a-dia, o agora. Muitas vezes planeamos 

o futuro e tentamos delinear as estratégias da empresa. Na-

turalmente temos a nossa visão e queremos crescer. Claro 

que queremos ter mais agências dentro do EXPOgroup. 

Claro que queremos convidar parceiros a integrar o grupo. 

A nossa missão é também poder crescer em Espanha, em 

França, Itália e outros pontos da Europa, mas gostaria de 

focar-me no hoje. Por vezes face à pressão do dia-a-dia e à 

urgência de resultados acabamos por não viver a vida, não 

viver o presente. Acabamos por passar demasiado tempo 

a pensar no passado e a refletir no futuro e acabamos por 

não estar presentes no presente.

Há alguma mensagem que queira dei-
xar para as suas pessoas?

Gosto muito que as nossas pessoas possam viver as 

suas vidas com imensa felicidade e gratidão. Que pos-

sam estar connosco felizes, com sucesso, com ambi-

ção e, claro, com o máximo dinheiro que possam reali-

zar. Mas que acima de tudo possam viver as suas vidas 

com a maior felicidade possível. Estou convencido que 

quanto mais pessoas felizes tivermos na nossa estrutu-

ra, mais feliz ela será e mais ambição e pujança terá. O 

dinheiro será uma consequência de tudo isto. Vivam as 

vossas vidas e sejam felizes!
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Conceituada publicação dedica artigo ao bairro que apre-

senta como um exemplo de arquitetura moderna e um 

dos refúgios mais desejáveis da capital portuguesa.

A revista global sobre negócios, design, cultura e estilo de 

vida Monocle dedica um artigo da edição 150, ao bairro 

lisboeta do Restelo. Um bairro que apresenta como “cons-

truído segundo um plano modernista inspirado, exemplo 

de arquitetura suburbana”.

De acordo com a conceituada publicação, o Restelo é 

“um dos refúgios mais desejáveis da capital portugue-

sa”, fruto da sua posição geográfica privilegiada, rodea-

Monocle destaca
arquitetura 
moderna do bairro
lisboeta do Restelo

da pelo Parque Florestal de Monsanto, descrito como 

uma floresta urbana três vezes a dimensão do Central 

Park de Nova Iorque, com vista para o Tejo e a 15 mi-

nutos de carro do coração da cidade.  

Percorrendo um pouco da história da criação do bairro, 

a Monocle refere que o seu desenvolvimento foi o re-

sultado da visão de Duarte Pacheco que, enquanto mi-

nistro das Obras Públicas, em 1932, decidiu que Lisboa 

era “demasiado compacta e precisava de se espalhar 

pelos terrenos agrícolas circundantes para dar à cida-

de um sentido de monumentalidade adequado ao seu 

papel como Capital do Império Português”. 

Para tal, refere a publicação, “enviou um jovem arqui-

teto português, João Guilherme Faria da Costa, a Pa-

ris, para estudar planeamento urbano”. A intenção era 

que Faria da Costa, regressasse com a bagagem sufi-

ciente para planear um bairro “inovador” e “de classe 

mundial”, capaz de albergar 36 mil pessoas.

Faria da Costa aprendeu em Paris os princípios do 

movimento da “cidade-jardim” e desenhou um subúr-

bio que combinava a existência de moradias familia-

res com grandes jardins e uma rede de espaços públi-

cos verdejantes. Tirando partido do declive natural do 

terreno, fez do Tejo o “palco” para as ruas do Restelo 

que se desenhavam como uma espécie de anfiteatro.

A Monocle conversou com a arquiteta e investigadora do 

Instituto Universitário de Lisboa, Patrícia Bento d’Almeida, 

cujo avô, Joaquim Bento d’Almeida, foi responsável pelo 

desenho de meia centena de casas na zona. 

De acordo com a arquiteta, o conceito que “se vendeu a 

si próprio em finais dos anos 40”, continua a ser atual. 

É o de proporcionar às famílias um local aprazível para 

viverem, perto de Lisboa, mas rodeadas de ar fresco, 

com uma vista invejável e com jardins próprios. 

Ávidos de novidades a nível da arquitetura, os primei-

ros habitantes desta zona eram intelectuais, políticos, 

advogados e artistas, com recursos financeiros, que 

queriam explorar “o que uma casa moderna pode ser”. 

O resultado foi, segundo relata a arquiteta à Monocle, 

uma espécie de carta-branca dada aos arquitetos, na 

década de 1950, para colocarem em prática ideais 

modernistas: “linhas horizontais, telhados planos e 

uma estética limpa que embutia as casas na paisa-

gem, enquanto grandes janelas traziam vistas dramá-

ticas dos jardins e do rio para as casas”. O artesanato 

português também foi incorporado em muitos proje-

tos. Exemplo disso são os azulejos pintados à mão 

que ornamentam alguns dos edifícios.

Durante o final do século XX, início do século XXI, 

muitos dos edifícios, outrora residenciais, foram ocu-

pados com outros fins como escolas, embaixadas e 

consulados. Outros têm sido reabilitados ainda para 

uso habitacional e são um novo desafio aos arquite-

tos contemporâneos. António Costa Lima é um dos 

exemplos citados pela Monocle. “Sempre que tenho 

um projeto no Restelo, tento manter a sua imagem, 

enfatizando os jardins e refletindo o padrão das casas 

existentes na rua”.

Segundo a Monocle, o Restelo é “um lembrete do que 

um bom subúrbio pode e deve ser”, com “casas e jar-

dins ousados e de tirar o fôlego”.

Como se refere nos Cadernos do Arquivo Municipal 

[2ª Série Nº 12 (julho-dezembro 2019)], em pleno sé-

culo XXI, subsiste a necessidade de se intervir urba-

na e cirurgicamente no Restelo. “Este bairro lisboeta 

demonstra ser ainda um autêntico laboratório urbano 

que merece ser observado e continuamente analisa-

do para informar a arquitetura e o urbanismo da cida-

de de amanhã”.

Curiosidade
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Acessórios
Verniz vermelho

Os 7 essenciais na 
rotina de um(a) 
consultor(a). 
Estes acessórios 
vão ajudá-lo(a) 
a planear e a 
rentabilizar o seu 
tempo da melhor 
forma. São um 
fator chave para o 
sucesso!

de um consultor imobiliário

Tablet
SAMSUNG Tab S8

Acessórios
Óculos de Sol Ray Ban RB2180

Telemóvel com boa Câmera Fotográfica
Iphone 13 Pro Max APPLE (256GB)

Acessórios
Mocassins La Redoute

Must Have

 Must Have 

Relógio
Smartwach OPPO Free Preto

Acessórios
Pasta Lindsay Tous

uma consultora imobiliária
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Agra
Índia

Bali
Indonésia

Neste estado indiano encontra-se o mausoléu mais 

famoso do mundo, totalmente dedicado ao amor: 

o Taj Mahal. Dedique o seu tempo a passear com 

calma pelas ruas e pelos mercados para aprender 

como tudo pode ser ao mesmo tempo tão diferen-

te e tão bonito.

Bali é uma das cerca de 13.667 ilhas da Indonésia. 

A capital provincial é Dempassar. É um dos destinos 

de férias perfeito para umas férias de sonho. As on-

das atraem surfistas de todo o mundo. As danças 

típicas, os resorts rústicos, os spas, as galerias de 

arte, as plantações de arroz e as festas noturnas são 

um pequeno exemplo de tudo o que torna este des-

tino de férias tão especial. Em Bali, o termómetro é 

quente e húmido durante, praticamente, todo o ano. 

1

2

3

Travel

3 destinos para umas 
férias de sonho

Adicionar novos destinos ao passaporte parece sempre uma 

ótima ideia! Há excelentes opções de viagens em várias par-

tes do mundo. O difícil pode ser mesmo escolher o destino 

final. Estas são as nossas sugestões!

Ilha de Furanafushi 
Maldivas

Famosa pelas águas cristalinas e areal branco, 

a Ilha de Furanafushi está quase perdida nas 

paisagens paradisíacos das Maldivas. Este é o 

destino perfeito para atividades aquáticas, des-

de mergulho, snorkelling, canoagem e passeios 

de catamarã.
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