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Zona Norte

Terreno Quinta Dos Moinhos

Ilhas
Terreno Carambancha

Zona Sul

Terreno Paim

Zona Centro

Terreno S. Martinho
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Terreno Quinta do Gaio
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Terreno Contumil
Ref. 993 

Terreno: Contumil - Porto

1

Construção possível com o PDM em vigor:

• PIP submetido na C.M. Porto.

• Projecto de constituição de 6 lotes de uso habitacional, com 4 pisos 
acima da cota de soleira e 2 pisos abaixo da cota de soleira.

• Projecto com área de construção total de 12.671,20 m2, distribuídos do
seguinte modo:

• Área de Edificação acima da cota soleira = 7.294,40 m2

• Habitação = 5.621,2 m2 (T1, T2 e T3, 56 fogos previstos no total)
• Comércio = 1.673,2 m2

• Área de Edificação abaixo da cota soleira = 5.376,80 m2

Terreno com boas acessibilidade e proximidade a diversos
equipamentos e áreas comerciais importantes, bem como ao centro da
Cidade do Porto.

Área de construção total: 12.671,20m2



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.

Estádio do Dragão

Mercado Abastecedor

Área de construção total de 12.671,20m2

Terreno Contumil1

Terreno localizado em Contumil na Cidade do Porto.

O imóvel encontra-se situado em zona predominantemente

residencial.

Na zona envolvente encontram-se serviços e equipamentos 

comerciais de referência.

Servido por boas acessibilidades viárias e redes de transportes.



Terreno Carambancha
Ref. 6116

Terreno
Alenquer - Carregado

PDM de Alenquer:

• Índice de construção bruto máximo de 0,5.

• Índice de implantação máximo de 0,5.

• Volumetria máxima 4,5 m3/m2.

• Cércea máxima de 10 metros.

Área do terreno: 17.427 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 situa-se na Zona Industrial do Carregado, a cerca de

1,5 km da cidade, contíguo ao Continente e muito próximo do

Nó da A1/A10.

Trata-se de uma zona com excelentes acessos, sendo por muitos

considerada a zona prime para o segmento industrial / logística.

Em termos de transportes públicos a zona é razoavelmente

servida por autocarros, com paragem próximo do imóvel.

Continente

Área do terreno: 17.427 m2

Terreno Carambancha2



TerrenoQuinta do Gaio
Ref. 2848

Terreno 
Quinta do Gaio - Santarém

Construção possível com o PDM em vigor:

• Terreno inserido em matriz rústica, com área total de

142.580 m2.

• Terreno com PIP aprovado inserido no PDM sob a classe

de espaço Industrial.

• Implantação máxima aprovada de 20.018 m2.

• Área de construção máxima aprovada 20.568 m2.

• Número de pisos: 2.

• Coordenadas: 39º07’21.13, -8º48’22.93

Área total: 142.580 m2
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O terreno localiza-se na zona da Quinta do Gaio, no Cartaxo.

A parcela tem acesso direto pela Rua Santos Lima.

O enquadramento próximo caracteriza-se por um misto de

armazéns, terrenos devolutos e terrenos para extração mineral.

O PIP aprovado prevê uma ABC de 20.568m2.

Possibilidade de venda conjunta com o terreno do lado oposto da

estrada.

Área total: 142.580 m2

TerrenoQuinta do Gaio3

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.



Terreno Quinta dos 
Moinhos
Ref. 1643

Terreno Urbano e Rústico 
Palhais - Barreiro

Terreno composto por prédios rústicos e urbanos ocupado por

vegetação espontânea e algumas edificações.

Terreno localizado em zona de uso misto, próximo da zona

consolidada do Barreiro (2,5km), entre a Ribeira de Coina e o

Parque Industrial Quinta Rebelas.

Possui localização privilegiada, com vista de rio e beneficia de

todas as infraestruturas, nomeadamente as redes de águas,

saneamento, eletricidade e telecomunicações.

Terreno com 170.000 m2

Potencial construtivo com 20.421 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.

A envolvente caracteriza-se pelo uso industrial e pelo uso habitacional.

Próximo do imóvel o uso habitacional varia entre as moradias geminadas,

em banda e os edifícios multifamiliares. Também na envolvente próxima,

para além do Parque Industrial Quinta Rebelas existe a Zona Industrial de

Sete Portais, que se caracterizam por armazéns de média dimensão.

A nível de acessibilidades o imóvel fica próximo do acesso ao IC21/A39 e

do IC32 que permitem a ligação à A2 e consequentemente a Lisboa, que

fica a cerca de 25 Km. A nível de transportes públicos a estação da CP e o

cais fluvial ficam a cerca de 4,5 Km do imóvel.

Palhais

A39

Barreiro

Terreno com 170.000 m2

Potencial construtivo com 20.421 m2

Terreno Quinta dos 
Moinhos
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Terreno São Martinho
Ref. 2092 | 2095 | RAM131

Terreno 
Piornais - Funchal

Área total: 7.600 m2

Terreno inserido no Plano de Urbanização do Amparo, com a seguinte

distribuição:

Terreno Uso Área (m2)

1 Misto 1.800

2 Urbano 3.760

3 Misto 500

4 Misto 1.540

Total 7.600

Da análise do PDM, obtém-se as seguintes áreas de construção:

Terreno
Área Bruta 

Construção (m2)
Área Bruta 

Privativa (m2)
Fogos (Habitação + 

Comércio) (m2)

1 3,420 3,186   18   

2 6,392   4,528   46   

3 1,844   1,509   12   

4 5,670   4,308   39   

Total 17,326   13,531   115   
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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 trata-se de um prédio urbano, na freguesia de São

Martinho, Concelho do Funchal, com boa exposição solar, vista

panorâmica e boa qualidade ambiental.

Possui boas infraestruturas, nomeadamente saneamento, estrada

pavimentada rede elétrica, rede de águas e rede de transportes

públicos

Encontra-se a cerca de 12km do centro do Funchal, e a 1,8km do nó

de acesso à Via Rápida que faz a ligação aos restantes concelhos.

Estádio
Barreiros

Área total: 7.600 m2

Terreno São Martinho5



Terreno Paim 
Ref. 2371

Terreno Urbano Habitacional
Ponta Delgada

Terreno para construção localizado na zona de expansão 

de Ponta Delgada: 

• Área do terreno: 9.979 m2

• Área bruta de construção Habitação: 12.508 m2

• Área bruta de construção Comércio: 15.047 m2

• Área bruta de construção Estacionamentos: 17.294 m2

• Ocupação: Devoluta

Área Bruta de Construção Potencial: 44.849 m2
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Aeroporto João 
Paulo II 

Ponta Delgada

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.

Terreno localizado na zona de expansão de Ponta Delgada na

“Urbanização do Paim”, no centro da cidade numa área de recente

expansão e localizado a 1km do centro histórico. É uma zona com

bons acessos quer ao centro histórico quer às principais vias rápidas,

junto ao nó de acesso à ER1-1A que faz a ligação entre as várias

freguesias da cidade de Ponta Delgada, nomeadamente às cidades

da Ribeira Grande e Lagoa.

A envolvente caracteriza-se por edifícios em propriedade horizontal

destinados a habitação e comércio/serviços ao nível do rés-do-chão.

Próximo de escola secundária, escola básica, e hospital.

Área Bruta de Construção Potencial: 44.849 m2

Terreno Paim6
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