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Dos relógios suíços
aos vinhos de luxo
Carlos Dias, milionário português que fez fortuna na relojoaria ao vender a Roger Dubuis ao grupo 
Richemond,  está a investir 120 milhões de euros, em Portugal / Texto Rosália Amorim / Foto Paulo Alexandrino

primeiro engarrafamento está a ser comer-
cializado, e o Royal Palmeira, engarrafado 
desde 2010. Ao que a Exame apurou, uma 
garrafa Eminência já terá chegado à mesa 
do Papa, oferecida por Carlos Dias. 

A distribuição dos vinhos IdealDrinks 
é feita pela Vinalda. Para a zona centro há 
um acordo com a Latina. Estes não são 
vinhos de massas. Posicionam-se na res-
tauração, onde se incluem os restauran-
tes da Rota das Estrelas Michelin, como 
o BelCanto, Pedro e o Lobo e Eleven; na 
hotelaria, garrafeiras e El Corte Inglês.Só 
o Colinas, da Bairrada, “está nas grandes 
superfícies. Em vez dos 18 a 20 euros que 
custa uma garrafa de Royal Palmeira ou 
Eminência, os Colinas rondam oito euros”.

Na quinta Colinas de São Lourenço   é 
produzido também o espumante Colinas, 
elaborado pelo entendido francês Pascal 
Chatonnet, referência em França, tendo já 
trabalhado na Moët & Chandon.  É nesta 
herdade que está a adega central do grupo, 
que recebe uvas de outras quintas, pois 
algumas têm apenas vinha, como  a da 
Quinta da Malandrona, Quinta da Curia 
e Quinta dos Milagres. 

Também a Quinta do Dão Bella só ti-
nha vinha até agora, mas há um novo pro-
jecto a caminho: “uma adega, para produ-
zir vinho do Dão. Creio que começamos a 
construir este ano”, revela João. 

cExigente e preciso como um relógio 
suíço, é assim Carlos Dias. Empreendedor, 
criador de marcas, atento aos pormenores, 
com gosto pelo desenho (literalmente) de 
relógios e garrafas, e apreciador de um 
bom copo de vinho. Por isso, decidiu apli-
car parte do que ganhou com a venda da 
marca de relojoaria suíça Roger Dubuis ao 
Richemond Group, em vinhas em Portu-
gal. Já investiu 120 milhões de euros cá, 
dos 850 milhões de euros (não confirma-
dos pelo empresário) que terá ganho com 
o negócio. Já comprou oito quintas. 

Quer fazer em Portugal alguns dos 
melhores vinhos do mundo, exibindo nas 
garrafas ‘Proudly Produced in Portugal’, 
designação já registada. Apesar de ter vi-
vido quase toda a sua vida no estrangeiro, 
orgulha-se da sua origem portuguesa (veja 
entrevista nas páginas seguintes). 

Os investimentos não se ficam pela 
agricultura, alargando-se às tecnologias e 
à saúde. Aliás, a saúde é o berço do grupo 
de Carlos Dias em Portugal (leia mais à 
frente). “O nome da holding, Ideal Tower 
tem origem aí, porque onde está hoje o 
hospital privado IdealMed, em Coimbra, 
existia a Ideal, firma de confecções”, ex-
plica João da Cunha Ferreira, braço direito 
de Carlos Dias, vice-presidente e adminis-
trador executivo da Ideal Tower, que nos 
recebeu no escritório da empresa na Ave-
nida da Liberdade, em Lisboa.

Em simultâneo com o arranque deste 
hospital privado, “hoje referência na saúde 
na zona centro, nasce a IdealDrinks e é 
adquirida a primeira quinta, a Colinas de 

São Lourenço, na Bairrada, e depois a Paço 
de Palmeira, em Braga”, conta. É esta que 
Carlos Dias usa como residência quando 
vem a Portugal, três meses por ano, já que 
a habitação permanente é no Mónaco. 

A Paço da Palmeira foi adquirida ao 
Millennium BCP e ali foram realizadas 
reuniões do conselho de administração 
do banco, quando o presidente  era Jardim 
Gonçalves. A quinta é a mais emblemática 
da IdealDrinks, não só pelo paço, mas pela 
colecção de obras de arte. Carlos  encan-
tou-se e quis fazer uma surpresa à mulher, 
que é da região, comprando-a. Destes 28 
hectares saem os vinhos Eminência, cujo 

( investimento )
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João da Cunha Ferreira 
é vice-presidente e administrador 
executivo da ideal tower, que investe 
em vinhos, saúde e tecnologias

A exame revelou em 2006 a história do 
empreendedor que virou milionário, ao criar 

um império na suíça. Agora investe em vinhos, 
saúde e tecnologias. Já comprou oito quintas 

em Portugal, tem um hospital privado em 
Coimbra e várias clinicas, além de firmas de 

software. volta a falar, em exclusivo à revista, 
sobre esta estratégia  nas páginas seguintes
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É na Quinta do Seminário, em Coim-
bra, que está a sede da holding Ideal To-
wer. Pertencia à família que detinha uma 
participação na marca Triunfo e data do 
seculo XVII. Já foi restaurada e murada ao 
longo dos 14 hectares, e tem um jardim 
botânico. Ali só não se faz vinho. À per-
gunta ‘se nascerá ali uma futura Quinta 
das Lágrimas, com hotel e jardins’, o gestor 
sorri e deixa escapar que “tem potencial 
para isso!”. Para já, o grupo está a conso-
lidar investimentos, afinal em três anos fez 
nascer às 30 empresas.

João da Cunha Ferreira cita Carlos Dias 
quando diz que ‘o vinho é um negócio 
de paixão com razão’, porque da paixão 
“também se espera retorno, diz este gestor 
ex-quadro do Banco Espírito Santo, mais 
habituado a resultados trimestrais do que 
a retornos a dez anos, 15 ou 20 anos. 

É o caso do investimento que foi feito 
numa destilaria de excelência na Quinta 
da Pedra, de 1 milhão de euros. “Quando 
compramos a quinta à Unicer encontrá-
mos um alambique fora de uso e, aprovei-
tando a licença de produção de destilados, 
fizemos o investimento na destilaria nova”, 
recorda João. Depois foi preciso encontrar 
no mercado a pessoa certa para o traba-
lhar. Foi achado em Itália, mas demorou 
um ano a ser seduzido por Carlos Dias. 
Trata-se de Gianni Capovilla, considerado 
um dos melhores destiladores do mundo. 
Foi conquistado pela “nova destilaria, uma 
obra de arte que parece um relógio suíço, 
feita de forma artesanal e proveniente da 
Alemanha. Há dois anos que estamos a fa-
zer destilados de vinho e de fruta. Ainda 
não estão a ser comercializados, porque 
têm o seu tempo de estágio. Queremos 
vender qualidade”, sublinha. O grupo, ao 
todo, tem cerca de 250 hectares. 

China, Brasil e Angola
A China é o principal mercado dos vi-
nhos Ideal Drinks, seguida do Brasil  e 
Angola. É nestes três mercados que têm 
sido vendidas as edições limitadas dos vi-
nhos Principal e Eminência, alguns deles 
comercializados em edições limitadas, 
embaladas em caixas de acrílico  seladas 
e numeradas, em 88 conjuntos. O oito é 
número preferido do accionista Carlos 
Dias, já na relojoaria marcava presençanas 
edições exclusivas de 28 exemplares, que 
criava para a Roger Dubuis. 

Na China tem como parceiro a MBL, 
importador e distribuidor em Hong Kong, 
com rede própria de lojas e várias parce-
rias, somando 80 estabelecimentos a ven-
der IdealDrinks. Ali, o vinho preferido é o 
tinto, sobretudo o Principal, da Bairrada.

No Brasil a estratégia foi diferente. 
Comprou uma pequena empresa e em 
Setembro  abriu a IdealDrinks&Gourmet. 
“É uma empresa que não vai viver só dos 
nossos vinhos e azeites (comercializados 
com a marca Principal), mas também im-
porta de outros produtores”, revela João. 
Hoje, há cinco comerciais em São Paulo e 
representantes em cada Estado. O grupo 
ainda não tem um ponto de venda próprio, 
mas “esse é um projecto a curto prazo, em 
São Paulo. Acreditamos muito no mercado 
do Brasil, há uma classe média emergente 
que começa agora a procurar vinhos do 
velho continente”. Quanto às elevadas 
taxas aduaneiras sobre vinhos importa-
dos, “ é uma realidade com que temos de 
conviver, como em Angola”.

Em Luanda, acaba de ser criada a 
IdealDrinks Angola. “Temos um parceiro 
local, um investidor angolano que  tem as  
infra-estruturas que vão permitir ter loja 
e show room em Luanda e no Lobito, é 
uma relação win-win”. João espera 

Investimentos diversificados A quinta Paço da 
Palmeira remonta ao século Xvii. Produz vinho 
da casta loureiro, e champagne, pelas mãos do 
francês Pascal Chatonnet
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P O atrai em Portugal como 
investidor?
R Apesar de não residir em 
Portugal à 40 anos, o motivo 
é o amor à minha pátria, que 
hoje precisa do contributo 
de todos e sobretudo dos 
portugueses. Inicialmente, 
foi um investimento mais 
emocional do que racional, 
mas neste momento só pode 
prevalecer o racional. Os 
meus investimentos não 
relevam qualquer apelo 
ou sentimento político-
partidário, expressam 
anonimamente a minha 
solidariedade para com os 
meus compatriotas. Espero 
contribuir, à minha escala, 
(mais que não seja, para dar 
o exemplo) para o resgate  
de uma situação difícil 
que o país atravessa, e os 
portugueses, e que desejo 
sinceramente seja o mais 
efémera possível. 

P Porquê a aposta nestas 
três áreas:  vinhos, saúde e 
tecnologia?
R São paixões com razões. 
Deve-se sobretudo à vontade 
de abraçar estas áreas, para 
me convencer que não sou 
refém de um “metier” e 
de revelar novos desafios. 
Investir em Portugal, não só 
é um desafio, como um risco. 
A diversificação serve ainda 
para minimizar riscos e criar 
sinergias. A área dos vinhos 
é algo que já há vários anos 
queria abraçar para satisfazer 
a minha vertente de enófilo.
Em Janeiro de 2008, estive na 
eminência de adquirir uma 
propriedade em Bordéus, 
um Château em Pauillac, 
Grand Cru Classé 1855, mas 
não se tendo concretizado, 
decidi pela compra, em Maio 
de 2009, de uma quinta na 
Bairrada, as Colinas de São 
Lourenço. Foi assim que 

nasceu na segunda metade 
desse mesmo ano o projecto 
Idealdrinks. 

P Qual o seu objectivo e 
retorno esperado?
R Espero sucesso e que 
o retorno financeiro 
aconteça no momento 
previsto. Pretendo criar 
valor acrescentado para 
o país e contribuir para 
a valorização do made in 
Portugal. Para esse efeito, 
criei um “label de qualidade” 
intitulado Proudly Produced 
in Portugal. Gostaria que 
os meus investimentos 
em Portugal merecessem, 
por parte das autoridades 
portuguesas, os mesmos 
princípios de equidade, que 
para com outros investidores, 
algo que até hoje ainda não 
vi manifestado, sendo que, 
por vezes não é fácil ser 
português investindo no 
seu país, ficando eu com a 
sensação, que para atrair 
investimento estrangeiro, 
significa falar para quem não 
tem passaporte português. 
A diáspora portuguesa, da 
qual me orgulho, não deve 
ser vista como investidores de 
segunda categoria, antes pelo 
contrário, pois são aqueles 
que sempre acarinham e 
nunca esquecem a sua pátria.

P depois da venda da Roger 
dubuis à Richemont que tipo 
de ligação mantém com a 
relojoaria?
R A de um atento observador. 
Consiste sobretudo em 
“contornar” de forma cordial 
alguns convites para criação 
de novas marcas, etc., sendo 
que neste momento não 
considero um objectivo 
prioritário, mas, never say 
never again!

P Que lições da alta relojoaria 
aplica agora ao mundo 

desta gestão lusitana e 
diversificada?
R Para mim representa 
uma parte importante da 
minha vida, onde penso ter 
escrito algumas páginas da 
sua história. Contudo a alta 
relojoaria suíça é vista por 
vezes como uma astúcia 
de marketing e a meu ver 
injustamente. Eu considero 
que consiste sobretudo na 
associação de um conjunto 
de factores que exprimem 
com precisão o imenso 
talento artístico e uma pureza 
estética suíça, onde o mestre 
relojoeiro é o detentor de 
um savoir faire ancestral e 
que restando fiel às tradições 
tem sabido acompanhar a 
inovação, desenvolvendo 
novas e sofisticadas 
tecnologias, para elevar 
ao expoente máximo um 
produto de luxo e beleza, que 
vai para além da sua simples 
ou complexa funcionalidade, 
ou do seu exclusivo design. 
Para obter esse resultado, 
é necessário exercer o seu 
trabalho com método, rigor 
e disciplina. É esta a “lição” 
que procuro incutir a todos 
os meus colaboradores, 
nomeadamente em Portugal, 
mas a Lusitânia ainda não é a 
Helvécia...

P Qual a combinação perfeita 
(um prato/um vinho), no  seu 
entender?
R O que me ocorre como 
sugestão para o prato de 
“resistência” da nossa 
boa cozinha portuguesa, 
é “paciência com todos” 
acompanhado de um vinho 
relativamente jovem, subtil 
e robusto, capaz de exprimir 
com elegância todas as 
suas qualidades e dar o 
seu melhor nos próximos 
vinte anos. É sem dúvida 
o Principal, Tinto Grande 
Reserva 2008. R.A.

A pAixão de criAr  
o empresário falou à exame sobre os motivos que  
o levam a  investir €120 milhões num país em crise

Carlos dias  Regressará um dia aos relógios? “Never say never again”, responde
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que dentro de dois meses a empresa 
comece a funcionar em Luanda e logo a 
seguir no Lobito.

A internacionalização para Angola tem 
um custo alto. “São precisos 1 milhão de 
dólares de capital, ao abrigo das regras da 
ANIP, Agência Nacional do Investimento 
Privado, e estamos a seguir esse proto-
colo”, declara. Moçambique e Timor po-
derão ser os mercados seguintes. 

50 milhões para tratar da saúde
O Hospital de Coimbra IdealMed é o princi-
pal investimento feito pelo grupo na área da 

Oito quintas, muitos vinhos  
A Quinta da Pedra tem 43 hectares  
e é a maior vinha contínua de alvarinho 
em Portugal, e fica entre monção e 
melgaço. Dali sai o vinho com o mesmo 
nome. Quanto ao eminência, já chegou 
à mesa do Papa

1
milhão de euros

Investidos na nova 
destilaria  na Quinta da 

Pedra, em Monção, que 
está a produzir  destilados 

das castas alvarinho e 
loureiro e de frutas e 
é dirigida pelo expert 
internacional Gianni 

Capovilla

saúde. “As outras cinco unidades que temos 
são policlínicas que adquirimos, em zona 
circundante à cidade de Coimbra como 
Pombal, Figueira de Foz, Cantanhede, e 
em Leiria temos um acordo de gestão com o 
Hospital Manuel de Aguiar, da Misericórdia, 
e todas, de algum modo, servem a unidade 
hospitalar de Coimbra”, explica o gestor. 

Para já, o foco está na consolidação do 
investimento já realizado. “Queremos ser 
a unidade privada de referência na zona 
centro em termos de cuidados de saúde e 
penso que até já o somos, pelo crescimento 
e receptividade, pelas equipas médicas e 
investimento no equipamento diferen-
ciado”, considera. Só no hospital foram 
investidos perto  de 50 milhões de euros.

Lá fora, na área da saúde tem havido 
aproximações a Angola. “Um grupo local 
angolano abordou-nos numa conversa 
preliminar para estudarmos eventual par-
ceria, mas está tudo em aberto”. Também 
na China tem sido feita uma prospecção.

Atração pelas tecnologias 
É a terceira área de investimento. O grupo 
detém a Cibertbit que produz software 
hospitalar. A ICS- Ideal Clinical Software 
é outra aposta. Já tem uma parceria com  a 
Critical Software para “a criação de um sis-
tema de ensaios clínicos, área de negócio 
altamente interessante. Hoje esse software 
está presente na IdealMed e interessa a ou-
tras unidades. Já fizemos a apresentação 
no Brasil e Estados Unidos e a Universi-
dade de Harvard tem a intenção de instalar 
o software na universidade”, revela João. 

O grupo gere ainda a WSBP, start up 
de eficiência energética, que monitoriza  
edifícios através de um software que de-
senvolveu, que visa alterar o dia a dia dos 
edifícios para reduzir a factura energética. 
“Um dos nossos primeiros clientes foi a 
Parque Escolar, o World Trade Center em 
São Paulo, no Brasil, e a ANA, em Portu-
gal. É nossa pretensão exportar a WSBP 
e o acreditamos que o Brasil tem elevado 
potencial para esta empresa”, afirma.

Em termos de serviços partilhados, foi 
criada a Ideal Services que faz contabili-
dade para dentro e fora do grupo; e a In-
victa Concept, sediada no Porto, que trata 
da imagem e comunicação para dentro e 
para fora, tendo clientes externos. Desta 
forma, o grupo é autónomo e ainda cria 
novas unidades de negócio. E
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