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A Baía do Tejo é uma empresa de gestão 
territorial e parques empresariais que quer 
afirmar-se num mercado cada vez mais 
global. 

800 Hectares localizados nas áreas 
Metropolitanas de Lisboa e Porto, conjugam 
uma oferta ímpar permitindo oferecer ao 
mercado uma gama diversificada de pavilhões 
multiusos, armazenagem, terrenos industriais 
e escritórios, oferecendo um amplo conjunto 
de soluções versáteis com planeamento, 
apoio ao cliente e consultoria ao longo do 
processo. Nestes territórios localiza-se 
um dos melhores projetos imobiliários em 
Portugal.

A Baía do Tejo foi criada em 2009, e tem 
igualmente como missão promover o 
projeto Arco Ribeirinho Sul, requalificando 
os territórios ribeirinhos na margem sul do 
Rio Tejo, fortalecendo a atividade económica, 
criando novas áreas urbanas, melhorando as 
acessibilidades e a paisagem natural.

Baía do Tejo is a land and business parks 

management company which aims to make its mark 

in an increasingly global market.

800 Hectares of land, located in Lisbon’s and Porto’s 

Metropolitan Areas, allows a diverse range of multi-

purpose pavilions, warehousing, industrial land 

and offices, offering a large and versatile range of 

solutions with active planning, client support and 

consultancy every step of the way. In this territories 

is located on of the best real estate projects in 

Portugal

Baía do Tejo was created in 2009, and its mission 

is also to promote the project Lisbon South Bay 

strengthening economic activity, creating new urban 

areas, improving accessibility and natural landscape.

Valorizamos
investimentos

We add value to 
investments

www.baiadotejo.pt



LOCALIZAÇÃO
ESTRATÉGICA
Localizações de excelência no Grande Porto, 
em Estarreja, e no Arco Ribeirinho Sul, em 
Lisboa, garantem à Baía do Tejo um potencial 
único que nos destaca a nível global.

Os nossos territórios conjugam uma oferta 
ímpar: cais e via-férrea e proximidade 
às principais autoestradas e aeroportos, 
são algumas das características que nos 
distinguem.

Excellent locations in Porto’s Metropolitan 

Area, in Estarreja, and in Lisbon’s 

Metropolitan Area, Lisbon South Bay, 

ensure that Baía do Tejo has a unique 

potential that makes us stand out at a 

global level. 

Our territories combine a unique offer: 

seaport, railway and proximity to major 

highways and airports, are some of the 

characteristics that distinguish us.

STRATEGIC
LOCATION

Lisbon ARCO 
RIBEIRINHO 
SUL
Lisbon South Bay 

A empresa tem igualmente como missão 
a promoção do Projeto do Arco Ribeirinho 
Sul, no que concerne aos territórios 
localizados nos Concelhos do Barreiro, 
Seixal e Almada, garantindo a sua 
gestão integrada, no cumprimento das 
orientações definidas pelo resultado do 
plano estratégico, visando o reforço da 
competitividade da Área Metropolitana de 
Lisboa.

A Baía do Tejo procura o desenvolvimento 
sustentável, continuando o processo 
de eliminação dos passivos ambientais 
existentes e em simultâneo cria condições 
para a instalação de atividades económicas 
geradoras de emprego e desenvolvimento 
local e regional, requalificando os 
territórios e imóveis disponíveis, 
atribuindo-lhes funções e usos ajustados 
aos tempos atuais e perspetivas futuras. 

The company also has the mission of promoting 

the Lisbon South Bay Projet, in the properties 

within Barreiro, Seixal and Almada areas, 

ensuring its integrated management, in 

compliance with the guidelines in the strategic 

plan, aimed at strengthening the competitiveness 

of the Lisbon’s Metropolitan Area.

Baía do Tejo continues to search environmental 

sustainability thus seeking to eliminate the 

existing historical liabilities while creating the 

conditions for economic activities that will 

generate employment and local and regional 

development. Through the requalification of 

these properties, Baía do Tejo will be able to 

upgrade their functions and uses to current 

times reality and future possibilities. LISBOA

Almada

Seixal

Barreiro



Com instalações modulares e uma diversificada gama de áreas que 
podem ser ampliadas ou reduzidas de acordo com as necessidades 
dos clientes, em regime de arrendamento ou venda, o Parque 
Empresarial do Barreiro oferece também condições únicas de suporte 
empresarial, desenhadas para fortalecer o seu negócio. Terrenos para 
construção, edifícios multiusos e um moderno Business Center tornam 

o Parque Empresarial do Barreiro, o local certo para investir.
With modular facilities including a wide range of areas that can be enlarged or 

reduced according to customer needs, for lease or sale, Barreiro Business Park 

offers one-of-a-kind assistance and support systems, all that strengths your 

business. Buildable land, multipurpose buildings and a modern Business Center 

makes Barreiro Business Park, the right place to invest.

Principais Serviços
Main services

- Segurança  24h / Security 24/7

- PSP / Police

- Bombeiros / Fire department

- Auditório / Auditorium

- Correios / Post office

- Ginásio / Gym

- Museu / Museum

- Apoio ao Cliente 
/ Costumer Support

290 hectares / 290 hectares

Informação
Data

N.º de Clientes (Dez 2015): 189
Number of clients

Ligações: Ligação fluvial Barreiro- 
Lisboa (15min); Porto de Setúbal 
(30km); Aeroporto Internacional 
de Lisboa (45km)
Connections: Ferry Barreiro-
Lisbon (15m); Port of Setúbal 
(30km); Lisbon International
Airport (45km)

Plano de Urbanização da 
Quimiparque e Áreas Envolventes 
(em desenvolvimento): Reabilitação 
urbanística e ambiental dos 
territórios, reconversão de 
indústrias e edifícios existentes, a 
reestruturação e reforço da área de 
atividades económicas e criação de 
uma nova área multifuncional.
Urbanization Plan for Quimiparque 
and surrouding areas (in progress): 
Urban and Environmental renewal, 
conversion of industries and 
existing buildings, restructuring and 
strengthening the economic activities 
area and development  of a new 
multifunctional area.

Escritórios
Offices

Cais
Seaport

Via Férrea
Railway

Armazéns
Warehouses

Terrenos
Industrial Land

Proximidade
Proximity

Parque Empresarial
Business park

45 km
30 km
Setúbal

Lisboa 

Barreiro



Principais Serviços
Main services

- Segurança 24h / Security 24/7

- Auditório / Auditorium

- Ginásio / Gym

- Apoio ao Cliente / Costumer Support

Informação
Data

N.º de Clientes (Dez 2015): 16
Number of clients

Ligações: Ligação fluvial Barreiro- 
Lisboa (15min); Porto de Setúbal 
(35km); Aeroporto Internacional de 
Lisboa (30km)
Connections: Ferry Barreiro-
Lisbon (15m); Port of Setúbal 
(35km); Lisbon International
Airport (30km)

Plano de Estruturas e Projeto 
de Enquadramento Paisagístico 
da ex-Siderurgia Nacional (em 
desenvolvimento). 
Reabilitação urbanística e ambiental 
dos territórios. Consolidação da 
atividade industrial e criação de novas 
áreas de atividade económica.
Structural and environmental plan 
of former National Steel Industry (in 
progress).
Urban and environmental rehabilitation 
of territories. Consolidation of 
industrial activity and development of 
new areas for economic activity.

536 hectares / 536 hectares

O objetivo do Parque Empresarial do Seixal é oferecer uma grande 

variedade de espaços e terrenos industriais, para arrendamento ou 

venda, à medida da atividade de cada cliente, reforçando a componente 

industrial presente no território. O parque oferece ainda soluções 

interessantes para empresas e profissionais independentes através do 

seu centro de escritórios.

The purpose of the Seixal Business Park is to offer a wide variety of spaces and 

industrial land, for lease or sale, tailored to each customer’s business strengthening 

the existing industrial activity in the territory. The park also offers interesting 

solutions to companies and independent professionals through its condominium-style 

office center.

Parque Empresarial
Business park

30 km
35 km
Setúbal

Escritórios
Offices 

Via Férrea
Railway

Armazéns
Warehouses

Terrenos
Industrial Land

Proximidade
Proximity

Lisboa 

Seixal

Cais
Seaport



Principais Serviços
Main services

- Segurança 24h / Security 24/7

- Apoio ao Cliente / Costumer Support

Informação
Data

N.º de Clientes (Dez 2015): 67
Number of clients

Ligações: Autoestradas A1-A29 
(2km); Porto de Aveiro (25km); 
Aeroporto Internacional do Porto 
(60km) 
Connections: Highways A1-A29 
(2km); Port of Aveiro (25km); Porto 
International Airport (60km)

Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial da Quimiparque 
(aprovado). Instalação de novas 
empresas em espaços já edificados 
para armazenagem e infraestruturas 
de apoio à atividade industrial, 
logística, serviços, equipamentos e 
espaços verdes. 
The detailed plan of the Quimiparque 
trading estate is now underway, 
with new companies being installed 
in spaces built for warehousing and 
support infrastructures for industry, 
logistics, services, equipment and 
green spaces. 

54 hectares / 54 hectares

Com uma área de 54 hectares, o Parque Empresarial de Estarreja - 

Quimiparque apresenta variadas soluções e tipologias, possibilitando a 

flexibilidade do espaço alugado (aumento ou redução de área) consoante 

as necessidades do cliente, o que, associado ao usufruto de serviços, 

permite uma gestão empresarial simplificada. Uma estrutura empresarial 

reconhecida e consolidada a norte do país, tem disponíveis terrenos para 

construção e edifícios multiusos.

With an area of 54 hectares, the Estarreja Business Park – Quimiparque, 

has various solutions, allowing the flexibility of the leased space (increase 

or decrease in area) depending on customer needs, which, combined with 

multiple services, allows a simplified business management. A recognized 

business structure in the north of Portugal, have available buildable land and 

multipurpose buildings.

Parque Empresarial
Business park

60 km
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Porto
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A “Cidade da Água” é o melhor projeto de reabilitação 
urbana na Área Metropolitana de Lisboa.

Um novo centro urbano irá nascer com Lisboa como 
paisagem. 
Este projeto pretende criar uma nova área urbana ao 
longo de 2km na zona ribeirinha do Rio Tejo, combinando 
habitação, escritórios, comércio, turismo e lazer. 

Com uma localização única e excelentes condições 
ambientais. Localizado em Almada, é acessível pela 
A2, pela ligação fluvial Almada-Lisboa e fica a 18km do 
Aeroporto Internacional de Lisboa. 

O projeto prevê um terminal de transportes fluviais, 
que recebe cerca de 9 milhões de passageiros por ano, 
ficando a poucos minutos de Lisboa por ferry. 

A Cidade da Água tem uma área bruta de construção 
cerca de 630.000m2. Como equipamento âncora tem 
uma marina que servirá a procura nesta região, com 
cerca de 300.000 habitantes na Margem Sul do Tejo. 
Dispõe de 66.000 m² de plano de água e 400 postos de 
amarração com acesso direto, bem como 45 mil m2 de 
área concessionada e 6.000 m2 de edifícios para usos 
náuticos.
Os fatores de sucesso são a sua paisagem, com vistas 
deslumbrantes sobre Lisboa, excelentes condições 
naturais. 

53 hectares / 53 hectares

Habitação e 
Comércio

Housing and trading

Proximidade
Proximity

Informação
Data

Ligações: Ligação fluvial Almada- 
Lisboa (5min); Aeroporto Internacional 
de Lisboa (18km)
Connections: Ferry Almada-
Lisbon (5m); Lisbon International
Airport (18km)

Almada

18 km
Lisboa 

Cidade da Água  
Water City

Downtown 
2,5km

Hotéis e
Escritórios

Hotels and Offices

Terrenos 
Urbanos
Urban Land

Beaches 
5km



The Water City Project “Cidade da Água” is the most spectacular 
urban renewal project in Lisbon’s Metropolitan Area.

A new urban center will rise with Lisbon as landscape.
It creates a new 2km waterfront area, combining housing, 
offices, commerce, turism and leisure, with a unique location 
and excellent environmental conditions. The project is located in 
Almada, accessible by the A2 and by the Almada-Lisbon ferries 
and 18km from Lisbon International Airport. 

Centrally located in Lisbon Metropolitan Area, the project includes 
a River Multitransport Terminal, which receives around 9 million 
passengers a year, just a few minutes from Lisbon by ferry.

The Water City as 630.000m2 of construction area, and is 
developed around a Marina, equipment that will serve the 
demand in the South Bank of the River Tagus, an hinterland of 
300,000 inhabitants. The Marina has 66.000 sqm of on-water 
area and 400 mooring berths for boats with direct access to 
open sailing area, as well as 45.000 sqm of concession area 
and 6.000 sqm of buildings for nautical uses.

The success factors are landscape, with breath-taking views 
of Lisbon, excellent natural conditions (former shipyard, 
riverbed stability, sheltered from prevailing winds and waves, 
river depth), located on a high density populated area, space 
available for ship repair and maintenance, as well as for boat-
shows, demand for sailing school and Marinas on the Tagus 
south bank.

O Plano de Urbanização de Almada 
Nascente Cidade da Água (aprovado) 
– projetado pelo Arquiteto Richard 
Rogers: Revitalização Urbana de uma 
vasta área da cidade, privilegiando a 
criação de 2km de frente ribeirinha 
com uma nova visão: “Um lugar 
para trabalhar. Um lugar de relação 
com a água e um lugar para habitar; 
Um lugar de cultura; Um lugar de 
conhecimento.“

Almada Nascente Urbanization Plan 
(approved) - designed by Architect 
Richard Rogers: Urban renewal of 
wide area of the city, focusing in a 
2km waterfront, in order to create a 
new vision: “A place to work; A place 
with an unique relationship with the 
waters of Tagus River. A place to 
live; A place of culture and a place of 
knowledge.“

Almada
Cidade da Água  
Water City



geral@baiadotejo.pt
00351 212 067 600

Rua Industrial Alfredo da Silva, n.º12, 
CP 5001 2831-904 Barreiro - PORTUGAL

www.baiadotejo.pt


