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Arcus Park

Descrição
Projeto localizado em Oeiras, o concelho nacional com maior poder de compra.
Ancorado por um hipermercado Auchan de última geração e pelas novas sedes da Auchan Retail e da Oney.
Constituído por 3 lotes com potencial para retalho.
Oportunidade de colmatar a escassez de oferta comercial de grande dimensão no centro do concelho Oeiras.
Sinergia com os parques empresariais na envolvente e com a oferta comercial existente no Oeiras Parque.

Áreas Disponíveis

Informações
O Oeiras Valley é um projeto apoiado pela Câmara Municipal de Oeiras que tem como
missão criar um ecossistema único para a inovação e desenvolvimento do concelho.
Agregando todo o município, o Oeiras Valley pretende atrair mais e novas empresas e
investimentos para o território, promover as empresas já instaladas, bem como, inovar
e projetar Oeiras no radar internacional da Inovação e da Ciência.
A ambição do Oeiras Valley é ser o ecossistema número um em Portugal na captação
de empresas tecnológicas e ser o primeiro município português da Ciência.
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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 declaração ou garantia alguma em
relação a este imóvel. A propriedade é oferecida sujeita a contrato. A informação aqui apresentado 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 são aconselhados a realizar as suas próprias investigações, se assim o entenderem.
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