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Zona Centro

Armazém V.F. De Xira

Edifício Campeirinha

Conjunto Armazéns Ciepla 17 - Polónia

Zona Sul

Outros mercados

Armazém Oiã Norte

Armazém Eloy



• 1 Fração arrendada para Logística.

• 1 Fração de um Edifício de Logística ou armazenagem

moderno com espaço para armazém e escritórios.

Tipo Piso ABC m2 Ocupação

Armazém 1 603 100%

Armazém 0 3.612 100%

Total 4.215 100%

Armazém V.F. de Xira
Ref. 6115 

Armazém
Vila Franca de Xira

Área Bruta de Construção: 4.215 m2
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Localiza-se no Parque Industrial Solvay, na freguesia de Póvoa de

Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira. O terreno situa-se

nas proximidades da Fábrica da Solvay, entre a E.N. 10 e o Rio

Tejo.

Usufrui de excelentes acessos, contando com a E.N. 10, IC 2 e A1

e situa-se a cerca de 3 km da Plataforma Logística da Bobadela, a

cerca de 13km do Terminal Portuário de Lisboa e a cerca de 9 km

do Aeroporto de Lisboa.

O ativo diz respeito a uma fração de um edifício de

logística/armazenagem moderno de construção mista

(betão/metálica) e altura interior útil de 9m. Tem 4.215 m2 de

área bruta de construção, 3.231 m2 de área útil de armazém e

332 m2 de área útil de escritórios.

1 STEF Portugal

2 Adicional Logistics - Sede

3 ETCP

4 FedEx Station mrd

Solvay Portugal - Produtos 
Quimicos S.A.

5

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.
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Área Bruta de Construção: 4.215 m2

Armazém V.F. de Xira1



Edifício Campeirinha
Ref. 5979

Edifício de Retalho e Serviços 
Carregado

• Ano de construção: 2004

• Tipo: Retail Park

• Área do terreno: 30.320 m2

• Área coberta: 12.290 m2

Tipo ABC m2 / # Ocupação

Retalho/Escritórios 12.290 Devoluto

Estacionamentos em 
logradouro

529 lugares Devoluto

Área Bruta de Construção: 12.290 m2

Edifício de piso térreo em propriedade total destinado a retalho e

serviços em construção tipo Industrial.

2



ESTRADA NACIONAL 3, QUINTA DO PEIXOTO

1 Campera Outlet 2 Luis Simões Logística Integrada, S.A.

Localiza-se no Carregado, uma freguesia do concelho de

Alenquer, em frente ao Campera Outlet e à sede da empresa da

transportadora Luís Simões. A sua envolvente é caracterizada

por edifícios industriais e logística. Em termos de

acessibilidades, beneficia de uma boa rede rodoviária

encontrando-se na Estrada Nacional 3 e a cerca de 3 minutos do

acesso à A1.

O edifício tem uma nave central, 6 espaços amplos e 4

instalações sanitárias. O logradouro é totalmente pavimentado,

ajardinado e com rede de iluminação, com 529 lugares de

estacionamento devidamente demarcados.

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.
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Área Bruta de Construção: 12.290 m2

Edifício Campeirinha2



Armazém Oiã Norte
Ref. 6365

Armazém
Oliveira do Bairro - Aveiro

Armazém de atividade industrial distribuído em 2 pisos:

Piso 0 composto por área de produção (2 naves), balneários

e I.S., área administrativa, hall e 3 gabinetes.

Piso 1 composto por 6/7 gabinetes (área administrativa).

• Área Terreno: 5 300 m2

• Área armazém: 3.140 m2

• Área administrativa: 420 m2

Área do terreno: 5 300 m2

Vendido com o Contrato de Arrendamento associado (yield
6,26%)
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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.

O armazém situa-se próximo na Zona Industrial de Oiã (lado

norte) a 500m da EN235, a 2km do acesso à A1 e centro de Oiã.

Zona razoavelmente equipada de serviços públicos e privados

com estação de caminhos-de-ferro, e a cerca de 8km do Centro

de Oliveira do Bairro.

A envolvente urbana caracteriza-se por edifícios de cércea

semelhante e destinados a armazém ou atividades industriais.

A1

Área do terreno: 5 300 m2

Armazém Oiã Norte3



Armazém Eloy
Ref. 2850

Armazém
Montijo

Armazém implantado em lote de 23.213m2 situado numa zona

essencialmente industrial.

• Área do Terreno: 23.213m2

• Área Bruta de Construção: 12.190m2

• Área de Armazém: 9.268m2

Área do Terreno: 23.213 m2
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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.

O imóvel localizado junto à EN 5, zona originalmente industrial,

composta por grandes unidades fabris e de armazenagem,

maioritariamente destinada à atividade corticeira. Com o

decorrer dos anos esta área tem vindo a sofrer uma alteração de

uso para serviços, destacando-se o Alegro Montijo.

Destaca-se a proximidade aos nós de acesso à A33, que

possibilita o acesso à Ponte Vasco da Gama e à A2.

Autoestrada A331

Alegro Montijo2

Staples3

LIDL4

Decathlon5

E. Leclerc6
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Montijo

Área do Terreno: 23.213 m2

Armazém Eloy4
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Conjunto de Armazéns 
Ciepla 17
Ref. 6708

4 Armazéns
Polónia

• Armazém 1 – Ciechanów – Área de 2.617m2 e 24.226m2 de Terreno.

• Armazém 2 – Jeziorna – Área de 3.757m2 e 8.197m2 de Terreno.

• Armazém 3 – Lowicz – Área de 2.180m2 e 10.931m2 de Terreno.

• Armazém 4 – Lomza – Área de 2.118m2 e 5.867m2 de Terreno.

Área: 49.221 m2
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• Armazém 1 – Ciechanów – Localizado no centro noroeste da

Polónia. Cidade com pequenas actividades logísticas e industriais.

A cerca de 70kms do aeroporto de Bydgoszcz.

• Armazém 2 – Jeziorna – Localizado no norte da Polónia. Cidade

com pequenas actividades logísticas e industriais. A cerca de

70kms do aeroporto de Bydgoszcz.

• Armazém 3 – Lowicz – Localizado no centro da Polónia. Cidade

com pequenas actividades logísticas e industriais. A cerca de

87kms do aeroporto Chopin Warsaw.

• Armazém 4 – Lomza – Localizado perto do rio Narewda Polónia.

Cidade com residencial com alguma actividade logística. A cerca

de 120kms do aeroporto Chopin Warsaw.

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.

Área: 49.221 m2

Conjunto de Armazéns 
Ciepla 17
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