
Vital Capital Fund 

From Vision to Realty 



Vision 
 

To enhance the quality of life of families in developing nations and 
subsequently deliver returns to investors 

 

Strategy 

Seek investments that intentionally create both,  financial return and 
positive social impact that is actively measured Such as Urban 
communities development, food security support, improved healthcare 
services, essential utilities such as water and power. 



Housing – “Urban Community” 

A nossa visão:  

Proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas através de projectos 

de construção de habitação e de infra-estruturas urbanas. 



Conceito ‘’Comunidades Urbanas’’ 
 

• Uma Centralidade bem construída que apoia uma comunidade 

saudável, reforça as suas capacidades produtivas e cria um ambiente 

próspero e sustentável. 

 

•  Habitação de Qualidade a preços acessíveis com infra-estruturas 

urbanas modernas 

 

• Equipamentos Sociais de Educação e de Saúde.  

 

• Centros Comunitários, Desportivos, Áreas verdes, Áreas comerciais 

etc. 

 

 

 



Exemplos  

 Kora Angola – Uma parceria entre a Vital Capital Fund e o Governo 

de Angola:  

Planeamento, construção e comercialização de 15 novas 

Comunidades Urbanas em 6 províncias num total de 40.000 novas 

habitações. 

 Prabon Greenfield - Ghana 

 Kora-Mozambique 

 

 

 



Distribuição dos Projectos 



Kora: Pilares Fundamentais de Operação 

Coordenação 

Cadeia de Logística 

Sistema de Construção 

Planeamento Urbanístico  



                       “ VIVER É MAIS QUE MORAR “ 

 

• O Planeamento assegura a integração na cultura e ambiente 

local, tendo em consideração os aspectos económico, social e 

ambiental. 

 

 

       Princípios de Design: 

    Densidade, Diversidade, Sustentabilidade, Mobilidade, 

Identidade,  Convivência. 

 

 

 

 

 

Planeamento Urbanístico 



Plano Interior  



BCA (Betão Celular Autoclavado)  

Sistema de construção utilizado 

Inventado na Suécia nos anos vinte, a utilização deste material tecnicamente 

avançado e extremamente adaptável tem crescido em todo o mundo 



Cadeia Logística 

Logística 

Produção 

Cordenação 

6.5 Milhões 

de Kilometros 

em ano tipico 



Algumas Fotos dos Projectos 



Visita 

 

 

UIGE2.mp4


















Equipamentos Sociais e Saúde 

Jardim Infantil 

Escola Secundária Posto\centro de 

Saúde 



Saúde 



Infra-estruturas Externas  

Captação, Tratamento (ETA) e Distribuição de 

Água Potável 

Estação de Tratamento de Águas Residuais   Produção e Distribuição de 

Energia Eléctrica 



Interior de Habitação:  
Adicionar valor para o cliente 



ADAMA 

Aldeia Nova - Adama.mp4


ADAMA 

• ADAMA funde a produção agrícola com a prestação de serviços 

estabelecendo e operando centros  logísticos agro-industriais.  

 
• O objectivo é estabelecer uma comunidade agro-industrial auto-

suficiente, auxiliando os agricultores na produção, 

processamento , distribuição e marketing dos seus produtos. 
 

  

Fábrica de Ração 

Incubadora 

•Matadouro 

•Processamento de Lacticínios Agricultura – Inputs e assistência na produção 

Pré/pós-colheita 



Building a Bridge 

Ponte Governador Nobre de Carvalho 



VITAL MACAU 

The BRIDGE for 
• Economic and Trade  

cooperation and reciprocation 

• Service platform:  

banking, insurance, trading 

• Personnel professional training 

For Macau enterprises and mainland SMEs and enterprises 
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Vital Capital 
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