
TERRENOS

VILLAFUNDO
Amadora, Lisboa



IDENTIFICAÇÃO 
DA OPORTUNIDADE
• O projeto Villafundo constitui uma oportunidade privilegiada 

de investimento imobiliário para promoção residencial de 

grande escala numa localização junto ao centro urbano da 

Amadora, uma das principais cidades da Área Metropolitana 

de Lisboa.

• Conjunto de terrenos autonomizados em 9 prédios com uma 

área total de 111ha 
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Valor da Oportunidade

• Localização de elevado interesse, ainda pouco explorada no mais recente ciclo de 

investimento e desenvolvimento imobiliário habitacional

• Possibilidade de financiamento por parte de um dos maiores bancos privados portugueses

• Projeto diversificado, englobando subunidades com diferentes características 

habitacionais (grande densidade, média densidade e moradias)

• Grande escala do projeto e grande densidade  populacional na envolvente permitem criar 

o melhor ambiente urbano da região, atrair os melhores residentes e desenvolver um polo 

comercial atrativo. 

• Projeto com potencial e características semelhantes a outros projetos suburbanos de 

grande sucesso e referência em Odivelas, Sacavém ou Alverca.

• Boa rede de transportes públicos com ligação direta ao centro de Lisboa e excelentes 

acessos rodoviários 

• Área de interesse estratégico Municipal 

IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE



Marcar pela diferença

• Exposição solar do terreno com pendente para Sul

• Paisagem desafogada sobre Lisboa e a Serra de Sintra

• Rodeado por núcleos habitacionais consolidados – Urbanização Serra das Brancas, Vila Chã e 

Venteira

• Excelente oferta de equipamentos escolares e serviços sociais nos empreendimentos vizinhos

• Património Cultural Arqueológico (Necrópole de Carenque), Monumento Nacional (Aqueduto 

das Águas Livres) e edificado (Moinhos)

• Envolvente com grandes áreas verdes e de recreio criarão um ambiente salubre ideal para as 

famílias portuguesas
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LOCALIZAÇÃO

PARQUE CENTRAL DA 
AMADORA

MONUMENTO NATURAL
DE CARENQUE

PUMP

CARENQUE

PEGO 
LONGO

PENDÃO

MOINHOS DA 
FUNCHEIRA

ALTO DOS 
MOINHOS

EB1/JI 
MANUEL HELENO

AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS CARDOSO LOPES

ACESSO FERROVIÁRIO
AMADORA

LIDL

Escolas

Pontos de Interesse

Parques Urbanos

Freguesia da Mina,
Concelho Amadora

ACESSO FERROVIÁRIO
QUELUZ - BELAS

PINGO DOCE

PINGO DOCE

MINIPREÇO

CENTRO COMERCIAL
BABILÓNIA

ILHA MÁGICA
DO LIDO

ESCOLA SECUNDÁRIA 
SEOMARA DA COSTA E PINTO

ESCOLA SUPERIOR 
DE TEATRO E CINEMA

LIDL

PARQUE DAS ARTES
E DO DESPORTO

ABRIR LOCALIZAÇÃO NO GOOGLE MAPS

https://goo.gl/maps/z4HGTPuMT6rxYUA1A
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LOCALIZAÇÃO

A9 / CREL

Acessibilidades

• Bons acessos rodoviários – IC16, IC19, CREL e CRIL

• Bons acessos ferroviários – Linha de Sintra e Azambuja

• Metro – Linha Azul (estação Reboleira)

ACESSO FERROVIÁRIO
AMADORA

ESTAÇÃO METRO
PONTINHA

ESTAÇÃO METRO
CARNIDEESTAÇÃO METRO

REBOLEIRA

ACESSO FERROVIÁRIO
QUELUZ

ESTAÇÃO METRO
AMADORA ESTE



Enquadramento dos terrenos

• Os 9 artigos que formam este conjunto foram alvo de várias intervenções, 

ocupações e destacamentos ao longo dos anos. De uma área original de 170ha, o 

BCP é hoje proprietário de  111 ha enquanto que a CM Amadora é proprietária de 

15 ha. (Encontra-se em processo de conclusão o reconhecimento das áreas de 

terreno resultantes de várias expropriações por parte de entidades públicas: 

EPAL, CM Amadora, EDP, SIMAS, REFER – ver anexo Levantamento Topográfico

• Parte dos terrenos detidos pelo banco encontram-se ao abrigo de um processo de 

Medidas Preventivas em vigor desde 8 de Dezembro de 2017. Este processo 

proíbe, até 8 de Dezembro de 2020, entre outros, “operações de loteamento e 

obras de urbanização (…)”.

• Neste momento o PDM encontra-se em revisão e deverá ser publicado, no limite, 

até 2024. O Banco está a trabalhar em conjunto com a Câmara para acordar a 

planta de ordenamento que deverá ficar finalizada nos próximos meses. 

• A componente de construção de habitação social será de 10% do total e será 

repartido equitativamente entre a CM Amadora e o proprietário. Esta poderá ser 

distribuída conforme acordo com o Município.

LOCALIZAÇÃO

Nº Imóvel Artigo

Área livre dos artigos (m²)

Propriedade BCP* Propriedade CMA*

60661 1 FF1/4592/4593/1461 799 369 0

90659 5018U 78 730 0

90651 18G 9 123 7 367

90650 20G 3 968 8 514

90652 22G 19 767 27 294

90658 24G/5I 5 207 4 432

90653 40G 161 884 62 693

90654 3425U 24 707 0

90660 17G/3I 6 604 39 936

TOTAL 1 109 359 150 236

1 259 595

*Representação aproximada, valores encontram-se em processo de revisão



Enquadramento Urbanístico
O PDM da Amadora encontra-se em revisão estando prevista a sua conclusão em 2024. Nesta conformidade importa 
fazer uma análise comparativa da capacidade destes terrenos à luz do Plano em vigor e do Plano em revisão

PDM em Vigor:

• Os terrenos situam-se em UOP1 e UOP2 – média e alta densidade respetivamente

• 38ha de terreno correspondem a área livre urbana e urbanizável dotada de edificabilidade

• Área bruta de construção acima do solo máxima 255,675m²

• Área bruta de construção acima do solo máxima para equipamentos 21,900m²

LOCALIZAÇÃO

Nº Imóvel Artigo

Classificação de solos (PDM94) em propriedade BCP

ABC máximo 
(m²)

Unidade 
Operativa

Espaço Urbano 
(m²)

Espaço Urbanizável 
(m²)

Índice de 
utilização

60661 1 FF1/4592/4593/1461 UOP1 31 030 188 674 0,6 131 822

90659 5018U UOP1 23 266 0,6 13 960

90651 18G UOP2 4 890 - 0,8 3 912

90650 20G UOP2 1 924 - 0,8 1 539

90652 22G UOP2 19 018 - 0,8 15 214

90658 24G/5I UOP2 5 206 - 0,8 4 165

90653 40G UOP2 13 533 86 191 0,8 79 779

90654 3425U UOP2 - - 0,8 -

90660 17G/3I UOP2 6 604 - 0,8 5 283

Total
82 205 298 131 255 675

380 336



Enquadramento Urbanístico
Foi apresentado um estudo urbanístico de iniciativa do BCP no âmbito do processo de revisão do PDM. Assim, com o pressuposto 
de poder dar um contributo significativo propuseram-se a constituição de 7 subunidades de execução com referência aos atuais 
parâmetros do PDM em vigor.

PDM em revisão:

• Deste exercício é definida uma área de solo com edificabilidade de 55,3ha

• Esta proposta informal contempla uma área bruta de construção acima do solo máxima de 298,469m², da qual parte será afeta ao 
proprietário (75%) e a restante à CMA (25%)

• 80% da capacidade construtiva deverá ser destinada a habitação e 20% para atividades económicas

• A CMA manifestou interesse em que a oferta residencial inclua uma parte dedicada à promoção de habitação a custos e rendas controladas, 
nos termos a definir pela Estratégia Local de Habitação em elaboração e em articulação com revisão do PDM. No PDM vigente, esta
componente pode ir até 10% da oferta residencial total.

LOCALIZAÇÃO

Sub-unidade Uso Área da parcela
Superfície de pavimento Área cedências Nº fogos

ABC Hab ABC Ter Sp total Equipamentos Verdes Total (estimado)

(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (un)

A Alto dos Moinhos / 
Funcheira

Baixa Densidade - Habitação 
Unifamiliar

111 245 33 786 0 33 786 2 143 5 727 7 870 135

B Carenque Baixa Densidade - Habitação 
Unifamiliar

25 476 4 154 0 4 154 522 519 1 041 17

C Ligação Nascente Média densidade - Habitação 
coletiva

87 405 41 064 0 41 064 7 700 18 665 26 365 342

D Serra das Brancas Média densidade - Habitação 
coletiva / terciário

79 616 24 596 25 657 50 253 13 854 28 979 42 833 251

E Encosta Sul - Estrada 
Militar

Média densidade - Habitação 
coletiva

86 069 70 868 0 70 868 10 007 43 144 53 151 591

F Encosta Sul - Oeste Média densidade - Habitação 
coletiva

71 736 36 245 0 36 245 5 871 21 313 27 184 302

G Encosta Sul - Centralidade Alta densidade (mista) - Hab. 
Coletiva / terciário

91 351 30 395 31 704 62 099 9 311 37 263 46 574 207

Total 552 898 241 108 57 361 298 469 25 189 101 720 126 909 1 845



A Cushman & Wakefield foi mandatada pelo vendedor em regime de exclusividade para conduzir um 

processo estruturado de venda da presente propriedade a potenciais interessados que considerem que a 

mesma se enquadra no seu perfil de investimento. A venda tem em conta os seguintes pressupostos:

• A transação será a venda/transmissão da propriedade nas condições em que se encontra

• A ofertas não vinculativas para esta propriedade deverão ser endereçadas à Cushman & Wakefield, 

via email, para os endereços da página seguinte.

As ofertas não vinculativas deverão ser assinadas pelo potencial interessado ou entidade ou seus 

representantes legais, e deverão conter os seguintes considerandos:

• Identificação do potencial comprador e seu histórico de atividade

• Identificação da equipa de aquisições do potencial comprador, consultores ou qualquer outra 

entidade interessada

• Confirmação de que todas as aprovações internas estão garantidas para a aquisição da propriedade

• Confirmação dos moldes em que será feita a transação e se a mesma será sujeita a financiamento

• Indicação de preço de aquisição e condições de pagamento

• Confirmação do tempo necessário para completar a transação (incluindo due diligence).

PROCESS LETTER



O presente documento foi preparado em conjunto com o Vendedor pela Cushman & Wakefield, o agente 

exclusivo para a venda. Contém informação confidencial sendo disponibilizada com o entendimento expresso 

de que esta será usada exclusivamente pelo destinatário pretendido ou os seus consultores para o fim 

específico a que este documento se destina. Qualquer pessoa na posse deste documento representando o 

destinatário deve estar familiarizado com os termos do acordo de confidencialidade. Este documento não pode 

ser publicado no seu todo ou em parte, o que inclui qualquer declaração, circular ou comunicação com terceiros, 

sem a prévia autorização por escrito sobre a forma e contexto em que possa aparecer. 

Este documento não pretende ser exaustivo ou conter toda a informação que um potencial investidor possa 

desejar, mas suficiente para poder expressar o seu interesse de forma informada e fundamentada. A informação 

constante neste documento foi produzida de boa-fé e é disponibilizada apenas como um guia geral e não 

constitui qualquer obrigação contratual. Não é dada qualquer garantia ou obrigação nem é assumida qualquer 

responsabilidade quanto à concretização ou fiabilidade de quaisquer futuras projeções, previsões ou 

declarações contidas ou referidas neste documento. Os potenciais compradores devem basear-se nas suas 

próprias investigações, análises da informação e avaliações.

A Cushman & Wakefield e o Vendedor reservam-se o direito de rejeitar quaisquer manifestações de interesse 

e/ou a terminar as negociações com qualquer parte a qualquer momento sem aviso prévio até à aceitação e 

entrega de um contrato formal. Nem a Cushman & Wakefield nem o Vendedor terão um compromisso legal ou 

obrigação com qualquer parte interessada examinando o documento, apresentando uma oferta de compra ou 

outra manifestação de interesse a menos que tal oferta e acordo escrito sejam aprovados pelo Vendedor. Em 

circunstância alguma o Vendedor deverá ser abordado diretamente. 

Quaisquer questões ou pedidos deverão ser dirigidos à Cushman & Wakefield.

AVISO LEGAL



ANA GOMES
Partner – Diretora Promoção e Reabilitação Urbana
(+351) 916 183 142
ana.gomes@cushwake.com

MANUEL MAGALHÃES
Consultor – Promoção e Reabilitação Urbana
(+351) 916 123 794
manuel.magalhaes@cushwake.com 

cushmanwakefield.pt

Avenida da Liberdade 131-5º, 
1250-140 Lisboa, Portugal

CONTACTOS
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