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Notícias

Portuguesa Promovalor lança hotel em Pernambuco
Grupo deverá revelar sexta-feira a bandeira internacional que irá gerir o hotel de cinco
estrelas na Reserva do Paiva
Brasília - A empresa portuguesa Promovalor, que
detém a promotora imobiliária Inland, irá lançar na
próxima sexta-feira a primeira pedra do primeiro
hotel de cinco estrelas do empreendimento Reserva
do Paiva, em Pernambuco.
A iniciativa contará, segundo a mídia brasileira, com o
governador pernambucano, Eduardo Campos, e a
Odebrecht Realizações Imobiliárias, e na ocasião será
conhecida a bandeira de padrão internacional que vai
gerir o hotel.
Esta primeira aposta do grupo Promovalor no Brasil,
em parceria com a Odebrecht Realizações
Imobiliárias (OR), consiste num investimento de cerca de 200 milhões de euros.
A Reserva do Paiva vai já na sua terceira fase. Lançada oficialmente a 27 de agosto,
terá mais de 150 mil metros quadrados de construção, situando-se numa "localização
estratégica", dada a sua proximidade com Recife, o Aeroporto e o Porto de Suape,
nota a Promovalor.
O projeto global da Promovalor inclui o complexo de escritórios "Novo Mundo
Empresarial", um centro de negócios multiusos, constituído por seis torres com 1.118
salas empresariais. Este espaço estará conectado ao hotel de cinco estrelas de
bandeira internacional com centro de convenções e a um centro comercial aberto com
40 lojas. O condomínio residencial Terraço Laguna terá 224 apartamentos distribuídos
por sete torres de oito pisos.
Segundo uma nota já divulgada pelo grupo português, prevê-se que o hotel esteja
concluído em março de 2014, a tempo de acolher a Copa do Mundo. O Condomínio
Terraço Laguna e o Novo Mundo Empresarial têm como data prevista de conclusão
Setembro de 2014.
Em Portugal, a empresa Inland, que foi integrada há cerca de um ano na "holding"
Promovalor, ao completar 10 anos de atividade, já desenvolveu vários edifícios de
habitação, assim como empreendimentos de escritórios e de hotelaria.
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