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AçorSonho

Futuros hotéis 			
e compromisso 			
com sustentabilidade
A próxima inauguração do grupo, prevista para “entre
final de 2019 e início de 2020”, chama-se Verde Mar e será
o segundo hotel de cinco estrelas do AçorSonho. Trata-se
de um ativo com 152 quartos a ser construído no coração
da cidade de Ribeira Grande e posicionado em frente à
praia que recebe os campeonatos de surf nos Açores.
Além deste, “temos outro projeto acima da praia de
Santa Bárbara, que já é mais desviado, e um outro também
na praia do Monte Verde. Mais para a frente estamos a
desenvolver um outro projeto, de índole rural, o qual está
ainda numa fase embrionária”, explica o responsável do
grupo.
Sem nenhum projeto previsto para fora dos Açores, o
grupo pretende diferenciar-se pela qualidade e preocupação ambiental. Exemplo disso é o aquecimento das águas
que, ao longo dos vários espaços que vão ampliando a
marca AçorSonho, é feito através da energia solar gerada
pelos cerca de 700 painéis fotovoltaicos detidos. A compostagem é uma das próximas medidas a adotar, assim como
o aproveitamento dos resíduos orgânicos para alimentar
os animais.

quer abrir um hotel
a cada dois anos
nos Açores

Vítor Câmara assume as rédeas do grupo
AçorSonho desde a sua criação, em 2004.
Foi pelas suas mãos que este negócio o
tornou hoje um dos maiores investidores
hoteleiros da ilha de S. Miguel, nos Açores. O
grupo tem origem numa oportunidade que o
empresário detetou naquela região que era a
escassez de apartamentos turísticos, mas não
tardou a saltar para a construção de hotéis,
exclusivamente na ilha de S. Miguel. Daí para
cá nunca mais parou.
Hotel Vale do Navio
Depois de ter assumido (e cumprido) a meta de
abrir um novo hotel de cinco em cinco anos, Vítor
Câmara, proprietário e sócio-gerente do grupo AçorSonho, anuncia agora que o objetivo para a próxima
década será “inaugurar unidades hoteleiras por intervalos de dois anos e seis meses”. Em entrevista
exclusiva à Portugal Inovador, o empresário explica
que o grupo açoriano pretende imprimir em todas as
suas unidades hoteleiras um selo de qualidade, de
compromisso com a sustentabilidade ambiental e de
envolvência com o oceano e, ao mesmo tempo, com
a natureza da ilha.

Apartamentos 		
turísticos 		
AçorSonho
A cinco minutos de Ponta Delgada estão os apartamentos com que o grupo se estreou no mercado,
aproveitando a escassez de oferta existente no mercado turístico açoriano. Direcionado para as famílias,
este empreendimento com 26 apartamentos, de quatro
estrelas, oferece toda a comodidade para quem quer
explorar a natureza da ilha sem abdicar do conforto de
casa. Ou ter ainda mais conforto, já que os visitantes
têm acesso a jacuzzi, piscina interior, buffet, campo de
minigolfe, entre outras atividades. Além disso, há um
padeiro que, de manhã, traz o pão para o pequeno-almoço dos hóspedes.

Com 75 quartos, o hotel Vale Do Navio foi o primeiro
hotel edificado pelo grupo AçorSonho. As suas portas
abriram em 2010. Situado junto à costa norte da ilha, a
oito minutos a pé de fabulosas piscinas naturais, este
espaço conta com um spa e um centro de bem-estar,
além de piscinas interior e exterior. “Oferecemos mais
natureza, menos confusão e um preço mais agradável
face à oferta de quatro estrelas existente em S. Miguel”,
dá conta Vítor Câmara. O restaurante do Hotel Vale do
Navio chama-se “Âncora” e serve comida tradicional
portuguesa, sobretudo regional, com um toque de requinte em cada prato.

Hotel Pedras do Mar
Resort & Spa
Inaugurado em 2016, o Pedras do Mar é o primeiro
hotel de cinco estrelas a surgir na ilha açoriana de S.
Miguel, depois do Hotel Baía Palace, aberto na década
de 1980. Com 125 quartos, que oferecem vistas quer
para o oceano quer para a montanha, o Pedras de Mar
é o “ex-libris” do grupo AçorSonho, tendo já vencido
alguns prémios pela sua qualidade.
“Este é um produto muito específico, completamente diferente e muito envolvido com a natureza,
o que o torna único aqui na região. A ideia passa
também por anexarmos uma quinta biológica, com
alguns animais, de forma a oferecer uma experiência
ao cliente. Por exemplo, atividades como mungir a
vaca ou estar em contato com animais domésticos.
Estamos a trabalhar nisso”, desvenda o líder.

www.acorsonho.com

