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QUINTA DA AMEIXOEIRA
Azambuja

TERRENO PARA PROMOÇÃO
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LOCALIZAÇÃO
QUINTA DA AMEIXOEIRA - Azambuja
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LOCALIZAÇÃO
QUINTA DA AMEIXOEIRA - Azambuja

ATIVO
Lote de terreno com uma área 
total de 251.910 m2 localizado na  
freguesia de Alcoentre, concelho da 
Azambuja. Conta com um potencial 
construtivo de 125.955 m2.

 
ACESSIBILIDADES
O terreno conta com excelentes 
acessibilidades rodoviárias. 
Localiza-se a aproximadamente 
6Km/5 min. do acesso à A1 (Auto-
estrada do Norte), 17 km/20 min. 
do centro da Azambuja, 22 Km/14 
min. do nó da A10 no Carregado 
e a cerca de 53km/32 min. da 
cidade de Lisboa. 

ENVOLVÊNCIA IMEDIATA
A zona na qual se insere o 
terreno é de ocupação mista, 
com especial predominância de 
ativos industriais e logísticos 
em convivência com habitações 
unifamiliares dispersas.
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ATIVO
QUINTA DA AMEIXOEIRA -Azambuja

Lote de terreno urbano com uma extensão total de 251.910 m2 e um 
potencial construtivo de 125.955 m2. Contou no passado com um projeto 
de loteamento aprovado que se encontra atualmente caducado. 

Extrato do atual PDM

*Acima e abaixo do solo

Área total de terreno

251.910 m2

Área bruta de construção (ABC)

125.955 m2

Preço

4.500.000€

AVEIRAS DE CIMA ÁREA DO TERRENO ABC*

Aveiras 1.1 251.910 m2 125.955 m2

11/07/2019
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NUNO RIBEIRO DOS SANTOS
(+351) 910 243 147
nuno.santos@cushwake.com

SÉRGIO NUNES
(+351) 914 912 646
sergio.nunes@cushwake.com

NOTA IMPORTANTE:

A Cushman & Wakefield informa, por parte dos proprietários por quem estão mandatados, e por eles próprios que os dados aqui apresentados 
são produzidos de boa fé, mas são apenas uma indicação geral do imóvel e não constituem qualquer parte de um contrato.  Nenhum agente 
tem qualquer autoridade para dar qualquer garantia em relação a este imóvel. A propriedade é oferecida sujeita a contrato. A informação aqui 
apresentada não garante que o imóvel está em boas condições, ou que quaisquer serviços ou instalações estão em condições de funcionamento. 
Salvo informação em contrário, nenhuma investigação foi feita sobre a poluição ou contaminação potencial do terreno, ar ou água. Os interessados 
estão aconselhados a realizar as suas próprias investigações, se assim o entenderem.

CONTACTOS



6

www.cushmanwakefield.pt


