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EdifícioNEOPARK 
Ref. Neopark

Edifício de Escritórios 
Carnaxide – Oeiras

Área: 9.271m2

• Edifício de Escritórios composto por um total de 7

pisos, 5 dos quais acima do solo e 2 em

subterrâneo.

• 28 fracções e 286 estacionamentos.

• Ocupação atual: 63%

• Localizado em Carnaxide – Oeiras

• Área de 9.271m2
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Inserido na zona 6 – Corredor Oeste, em Oeiras.

O edificio Neopark dispõe de excelentes acessos à A5 e IC19 e

com bons acessos de transportes públicos, sobretudo autocarros.

Zona envolvente bastante comercial e empresarial, tornando-se

um pólo de edificios de escritorios.

1 Parque Suécia

2 Soauto Carnaxide

3 McDonald’s Carnaxide
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4 Nestlé Portugal

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, 
retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as 
condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou 
instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.

EdifícioNEOPARK

Área: 9.271m2
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Arquiparque VII
Ref. 5980

Edifício de Escritórios
Miraflores - Lisboa

Área Bruta Privativa: 6.829m2

Edifício de Escritórios com 11 pisos: 9 pisos acima do solo,

distribuidos por:

• 8 Pisos de Espaços de Escritório.

• 2 Pisos subterráneos de estacionamentos e arrecadações.

• Área Bruta Privativa de 6.829m2
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Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, 
retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as 
condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou 
instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.

• Localizada em Miraflores, Oeiras - na zona oeste de Lisboa.

• Caracterizado pela existência de edificios de escritórios, sobretudo de

marcas internacionais.

• Inserido no complexo Arquiparque, totalizando uma área de 36.000m2.

• Dada a proximidade da cidade de Lisboa, é uma das zonas de

escritórios mais procuradas.

• Em termos de acessbilidade, tem uma localização excelente, pois

encontra-se muito próximo da A5, IC15, CRIL, Marginal N6 e IC17.

Também a nível de transportes, é bastante bem fornecido.

1 Torre de Monsanto 2
Victoria; KPMG; Grupo 
Brodheim

3 Edifício Arquiparque II
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Arquiparque VII

Área Bruta Privativa: 6.829m2
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Edifício BI-SIDE
Ref. 5934

Edifício de Escritórios e Retalho
Coimbra

Área Bruta Locável: 5.184 m2

Edífício de 5 andares em regime de propriedade horizontal

com 7 frações para escritórios e 7 frações para retalho.

Tipo ABL m2 Ocupação

Escritórios 3.680 49%

Retalho 1.504 32%

Total 5.184 44%
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• O edifício localiza-se na zona Norte de Coimbra, caracterizada por

habitação plurifamiliar, comércio, serviços e armazéns. O imóvel

beneficia de bons acessos, nomeadamente ao centro da Cidade e às

autoestradas A31 (a 1 km) e A1 (a 5 km). A oferta de transportes

públicos é diversa, destacando-se a proximidade à estação de

comboios Coimbra-B a 400 m.

• O edifício é multi tenant com afetação a comércio e serviços, com 39

lugares de estacionamento. O piso térreo tem acesso a partir da

Estrada de Eiras e o piso superior tem acesso direto a partir da Rua

Manuel de Almeida e Sousa.

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, 
retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as 
condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou 
instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.

Edifício BI-SIDE

Área Bruta Locável: 5.184 m2
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Centro Empresarial da 
Madeira
Ref. 5991

Edifício de escritórios, retalho e armazéns 

Cancela - Madeira

O edifício é composto por 68 fracções, distribuídos por 5

andares acima do solo e 3 em subterrâneo.

As tipologias presentes são de escritórios, retalho e armazéns.
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Tipologias Área (m2)

Retalho 2.391

Escritórios 2.485

Armazéns 1.227

Área: 6.103 m2



• Localizado na freguesia do Caniço, o “Business Center de Cancela” é um dos

maiores e mais movimentados parques industriais da ilha da Madeira, devido à

sua proximidade ao Funchal e às acessibilidades rodoviárias.

• A propriedade fica perto da Via Expressa Caniçal-Ribeira Brava e da Via

Expressa Cancela-Camacha, tornando-a uma boa localização no contexto da

ilha.

• Além da área de negócios, há também vários edifícios residenciais de 2/3

andares nas proximidades, algumas casas unifamiliares de 1/2 andares e

terrenos. Em relação às infraestruturas complementares nas proximidades, é

possível encontrar restaurantes, supermercados e hotéis.

• A mobilidade interna no município é assegurada pelos serviços prestados pelo

SAM. Existem algumas paragens de autocarro nas proximidades da

propriedade.

• O Aeroporto Internacional da Madeira fica a 10 minutos do Centro Empresarial

de Cancela, bem como do centro do Funchal.

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, 
retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições 
de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em 
funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.

Centro Empresarial da 
Madeira
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Área: 6.103 m2
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