


QUEM SOMOS
O Grupo Garvetur | Enolagest oferece um modelo inédito de serviços em Portugal ao proporcionar 
sinergias entre as 41 empresas associadas, na prestação de consultoria e serviços a todo o parque 
imobiliário de investimento, mediação, compra, venda, construção, reabilitação, manutenção, 
reparação, decoração de interiores e espaço exterior, assim como a gestão de imóveis, aluguer de 
casas para férias e a área de seguros, bem como a de aluguer e venda de viaturas. O grupo 
diversificou ainda as suas atividades para as áreas de educação, formação e trabalho temporário.

Missão
Garantir através de uma oferta global de serviços, a satisfação de investidores, proprietários e 
clientes e contribuir para o desenvolvimento da economia regional e nacional.

Visão
Obter a liderança do setor de atividade através do reconhecimento pelos seus clientes, parceiros e 
fornecedores, dos serviços prestados e dos profissionais empenhados e qualificados.

Valores
Seriedade, compromisso e profissionalismo são as palavras-chave da nossa atividade.
Apostamos no trabalho em equipa, focado na satisfação do cliente, e procuramos melhorar 
continuamente a eficácia da organização e a inovação dos nossos serviços

Serviços que o Grupo presta:
A Enolagest coloca à disponibilidade dos seus clientes um vasto leque de serviços, tanto nos 
Departamentos especializados, como através das empresas participadas que abarcam todo o ciclo 
de atividades associadas ao Turismo e Imobiliária Turística.

No Centro de Negócios Vilamoura Jardim, encontra desde a área de Recursos Humanos 
(Treinamento de Equipas de Vendas), Salas de Formação e Reunião, aos Serviços de Alojamento 
empresarial (Escritório Virtual), passando pela Consultoria de Ativos Imobiliários e Serviços 
Jurídicos.

AS NOSSAS EMPRESAS

Garvetur Propriedades

A Garvetur oferece aos seus clientes desde 1983 a segurança de trabalhar com uma equipa de 
profissionais experientes no mercado imobiliário, que o irão ajudar na compra, venda e 
arrendamento do seu imóvel. Com um portfolio de mais de centenas de propriedades em todo o 
país, imóveis novos e usados nas melhores localizações. Os nossos clientes poderão sentir-se 
seguros e protegidos adquirindo imóveis através da Garvetur e beneficiando de um serviço 
personalizado e profissional.

Escritórios: Tavira, Faro, Loulé, Quarteira, Vilamoura, Albufeira, Portimão, Lagos, Lisboa, Beira Baixa
Áreas de atuação: Algarve, Lisboa, Centro, Porto e Brasil.

Garvetur Férias

Há 39 anos ao serviço do turismo, a experiência permite-nos garantir um serviço personalizado e de 
qualidade. Possibilitamos as melhores e mais diversas soluções na área da oferta turística, desde 
aluguer de apartamentos a moradias, quer no centro de grandes pólos turísticos, quer em zonas 
mais tranquilas, garantindo também excelentes condições no golfe. Através da gestão de 
apartamentos e moradias oferecendo possibilidade de rentabilização dos imóveis, obtendo mais 
valias e bons rendimentos.

Escritórios: Tavira, Faro, Loulé, Quarteira, Vilamoura, Albufeira, Portimão, Lagos, Lisboa, Beira Baixa
Áreas de atuação: Algarve, Lisboa, Costa de Prata, Douro, Minho e Brasil.

T. 00351 289 322 488
E. vendas@garvetur.pt
www.garveturproperties.com

T. 00351 289 381 551
E. reservas@garvetur.pt
www.garveturholidays.com



Visacar

Com uma frota superior a 500 viaturas, a Visacar possui delegações em Vilamoura, Albufeira, Lisboa 
e nos aeroportos de Faro e Lisboa a que se junta a de Seia, na Serra da Estrela.
Entre os serviços diferenciados da Visacar conta-se o aluguer com condutor e o serviço de Golfe 
Shutle. Estão disponíveis viaturas para venda.

Escritórios: Vilamoura, Albufeira, Portimão, Lisboa e Seia.
Áreas de atuação: Algarve , Lisboa, Óbidos, Seia e Porto.

Alvarsol

A empresa presta serviço de lavandaria para clientes individuais e industriais e possui
área de limpeza a seco, limpeza de carpetes e estofos, abarcando as áreas de: hotelaria, lavandaria, 
restauração, indústria alimentar, tratamentos de águas, indústria automóvel, agropecuária e 
tratamentos de resíduos. 
Instalações: Quarteira e Vilamoura.
Áreas de atuação: Algarve.

Casa Pronta

A manutenção das moradias e serviços de limpeza, manutenção de piscinas e jardins são a principal 
atividade da empresa.
Está disponível o serviço de apoio ao proprietário, designadamente em serviços de eficiência 
energética (ar condicionado quente e frio), instalação elétrica, etc.
 
Escritórios: Vilamoura.
Áreas de atuação: Algarve.

Bolsa dos Condomínios

Especializada na gestão de condomínios e na sua manutenção e das zonas envolventes, os serviços 
são garantidos por profissionais qualificados. Entre os serviços diferenciados está o piquete SOS e 
as auditorias preventivas, no sentido de garantir o bom funcionamento das infraestruturas. 

Escritórios: Vilamoura e Albufeira.
Áreas de atuação: Quarteira, Vilamoura, Albufeira e Portimão.

EG Mediação de Seguros

A empresa disponibiliza seguros de todos os ramos e promove a mediação com a maioria das 
seguradoras de prestígio.
Em 2018 alargou a sua atividade para a área de Serviços financeiros

Escritórios: Vilamoura , Loulé.
Áreas de atuação: Todo o país.

T. 00351 289 514 639
E. reservas@visacar.pt
www.visacar.pt

T. 00351 289 322 242
E. geral@alvarsol.pt
www.alvarsol.pt

T. 00351 289 315 031
E. geral@casapronta.com.pt
www.casapronta.com.pt

T. 00351 289 300 930
E. geral@bolsadoscondominios.pt
www.bolsadoscondominios.pt

T. 00351 289 300 937
E. geral@eg-seguros.pt
www.eg-seguros.pt



Visatempo

A formação de acordo com as necessidades dos seus clientes complementa a contratação de 
horários de trabalho, visando a adequação dos recursos humanos. A Visatempo contribui de forma 
significativa para o aumento do emprego, com milhares de horas de trabalho contratadas 
anualmente. 

Escritórios: Vilamoura  e Portimão.
Áreas de atuação: Todo o  país.

Arta Design

Vocacionada para a Comunicação Global, de acordo com os suportes pretendidos pelos seus 
clientes, a ARTA é especializada em Design gráfico, industrial e web design e ainda em Ilustração e 
Modelação 3D.

Escritórios: Vilamoura. 
Áreas de atuação: Todo o  país e Estrangeiro.

D&D - Design & Decor

Está disponível a consultoria de design de interiores, a criação de ambientes decorativos e o 
fornecimento de mobiliário, bem como peças decorativas e têxteis. Os orçamentos são gratuitos e a 
equipa de profissionais desloca-se à propriedade dos clientes. 
A empresa aposta num design intemporal, de acordo com o gosto e necessidades dos clientes.
 
Escritórios: Vilamoura.
Áreas de atuação: Todo o  país e Estrangeiro.

T. 00351 289 300 920
E. geral@visatempo.pt
www.visatempo.pt

T. 00351 289 315 078
E. info@arta-design.com
www.arta-design.com

T. 00351 289 328 981
E. info@ddinteriordesign.pt
www.ddinteriordesign.pt

É necessário investir cada vez mais na globalização de serviços prestados aos clientes, para a sua satisfação e êxito das 
instituições, e criação de investimento implica encontrar parceiros e, em conjunto, procurar atingir eficazmente os 
objetivos a que nos propomos.
A satisfação do cliente está implícita em toda a estrutura de empresas do grupo, que lhe apresentamos.

A sua satisfação é o nosso compromisso!

T. 00351 289 381 550
E. geral@enolagest.pt
www.enolagest.pt


