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Vanguard Properties e CUF projetam clínica de proximidade na Comporta 

 
Comporta, 21 de setembro de 2022 - A Vanguard Properties e a CUF acabam de celebrar um 

Memorando de Entendimento (MoU) com vista à abertura de uma clínica de proximidade no projeto 

“Terras da Comporta”. 

Esta nova unidade de saúde, que será construída no loteamento “Dunas”, no concelho de Grândola, 

freguesia do Carvalhal, ficará estrategicamente situada num espaço do empreendimento destinado 

a cultura, serviços, desporto, retalho e alimentação, por forma a garantir uma acessibilidade alargada 

a todos os que necessitem de procurar cuidados de saúde.  

  

Localizada próxima do Carvalhal, a clínica estará vocacionada para dar resposta às necessidades 

de saúde da população local e dos clientes do empreendimento, assegurando serviços de saúde de 

elevada qualidade, que caracterizam a prática clínica da CUF, contribuindo, deste modo, para o 

aumento da oferta de cuidados de saúde nesta região do país. 

 

A oferta disponibilizada pela clínica - com consultas médicas, serviços de telemedicina, cuidados de 

enfermagem e análises clínicas - acompanhará a evolução das necessidades e do crescimento do 

empreendimento, prevendo-se a abertura entre o final de 2023 e o primeiro semestre de 2024.  

 

Esta clínica de proximidade, que desenvolverá a sua atividade clínica em estreita articulação com a 

rede nacional de cuidados de saúde CUF de que faz parte, foi pensada para se adequar ao perfil da 

população residente na região e de quem visite o nosso país, garantirá um atendimento em português 

e inglês.   

   

Alinhada com a estratégia de sustentabilidade que caracteriza o projeto “Terras da Comporta”, a 

clínica será implementada num edifício NZEB – net zero emission building – inteiramente construído 

em madeira, garantindo, também, o máximo conforto para clientes e profissionais de saúde.  

  

Para José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, “o projeto ‘Terras da Comporta’ alicerça-

se na sustentabilidade e, dentro desta, na melhoria da qualidade de vida. Com esta Clínica, apoiamos 

as comunidades locais, garantindo que todos – residentes locais e dos empreendimentos, assim 

como turistas – tenham acesso a cuidados de saúde permanentes e de qualidade”. 

  

Para Rui Diniz, Presidente da Comissão Executiva da CUF, este projeto inserido na agenda de 

crescimento da marca líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade em Portugal, 

“representa mais um passo na consolidação da rede CUF a nível nacional e o reforço da sua 

proximidade com as populações. É, por isso, com muita satisfação que respondemos 

afirmativamente ao desafio lançado pela Vanguard”. 
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Sobre a Vanguard Properties: 

A Vanguard Properties, atualmente o maior promotor imobiliário a operar em Portugal, nasceu em 2017 resultado de uma sociedade estabelecida 

entre Claude Berda, investidor luso-suíço-israelita e José Cardoso Botelho, gestor com vasta experiência no setor imobiliário nacional. 

Desta associação resultou um grupo que se caracteriza por uma sólida condição financeira e invulgar capacidade de investimento como por um 

profundo conhecimento do mercado local e dos seus agentes. A experiência na promoção imobiliária aliada a um processo de tomada de decisão 

rápido e flexível são outros dos fatores que tornam a empresa numa das mais credíveis e dinâmicas do seu setor. 

Apostando na inovação e em elevados padrões de qualidade, a Vanguard Properties atua fundamentalmente nos segmentos residencial e de 

turismo, preconizando uma filosofia integrada de lifestyle em que todos os detalhes contam. Os projetos com assinatura Vanguard vão muito para 

além do expectável constituindo uma proposta de estilo de vida em que todas as vertentes, da arquitetura ao design de interiores passando pelas 

peças de arte presentes nas áreas comuns de todos os projetos, concorrem para o mesmo fim: proporcionar uma vivência única e simultaneamente 

valorizar o investimento dos compradores. 

De forma a garantir este posicionamento de grande exigência, a Vanguard Properties conta com uma equipa altamente qualificada, com cerca de 

52 quadros especializados, que atua em todas as fases do processo, desde a prospeção de oportunidades de investimento à comercialização dos 

imóveis. 

Presentemente, o grupo conta no seu portfolio com 22 projetos, urbanos e turísticos. Divididos por localizações privilegiadas em Lisboa, Oeiras, 

Algarve e Comporta, que somam uma área bruta de construção de cerca de mil milhões de m2 acima do solo, num investimento total a rondar os 

1.2 mil milhões de euros. 

 

Sobre a CUF 

Com 77 anos de experiência em saúde hospitalar, a CUF é líder na prestação privada de cuidados de saúde em Portugal e detém a marca de 

cuidados de saúde com maior notoriedade, confiança e satisfação dos clientes do mercado. A ampla rede de 19 hospitais e clínicas, implementados 

em 13 municípios no centro e no norte do país – Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. 

João da Madeira, Matosinhos – permite à CUF servir um milhão de clientes no país, através de mais de 11.000 profissionais de saúde e 

colaboradores. Em 2021, a CUF realizou mais de dois milhões de consultas, mais de um milhão de exames, mais de 280 mil urgências e 53 mil 

cirurgias.  

 

 

Mais Informações: 

António Vasconcelos Moreira – 919 626 977| avmoreira@jlma.pt  

José Pessanha – 917 302 146|jpessanha@jlma.pt 

Elisabeth Ferreira – 961 345 948|elisabeth.ferreira@cuf.pt 

 

 

 

 


