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A Orange Park SA, empresa que faz parte da 
Ferreira SGPS é especialista na promoção e 
gestão de parques empresariais.

O seu objetivo é assegurar condições de atração de projetos de investi-
mento de empresas portuguesas e estrangeiras de modo a fixarem-se 
nos parques promovidos pela Orange Park em território nacional.

A Orange Park está em condições de oferecer apoio em todas as ver-
tentes do investimento no que respeita a logística, desde a escolha do 
local passando pela conceção e construção das instalações físicas.

EN

The Orange Park SA, a company that is part 
of Ferreira SGPS, specializes in the promoting 
and managing of business parks.

Its aim is to ensure attractive conditions for investment projects of Por-
tuguese and foreign companies so that they will settle at the parks pro-
moted by The Orange Park in Portugal. 

The Orange Park is prepared to provide support in all aspects of the 
investment with regard to logistics, from the choice of location through 
the conception and construction of the physical facilities. 
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O Lusopark é mais um Projeto da Orange Park e é um Parque 
empresarial que está localizado junto ao Europark em Santa Ma-
ria da Feira e que disponibiliza 380.000 m2 de área de lotes para 
implantação de empresas industriais e de serviços em condições 
altamente favoráveis e competitivas.

O Lusopark disponibiliza uma das maiores áreas de localização 
para unidades industriais e logísticas em Portugal. 

Envolvente socioeconómica

• Recursos humanos qualificados

• Próximo de centros urbanos com elevada densidade populacional

• Envolvimento da Câmara Municipal local e de outras entidades 

regionais e nacionais 

• Localizado em Concelho com forte vocação industrial em diver-

sas áreas

Infraestruturas de acesso

• Distância ao Porto de Aveiro de 50 km e do Porto de Leixões 
de 30 km

• Distância de 3,5 km do nó da Feira da autoestrada A1

• Distância de 6 km do nó da autoestrada A29

• Distância de 18 km até à estação ferroviária de Espinho

Condições de excelência

• Áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de 
serviços

• Maximização das áreas de ocupação do solo (até um limite de 
80%)

• Infraestruturas completas

• Topografia plana

• Isenção de taxas urbanísticas

EN

The Lusopark is yet another project of The Orange Park and con-
sists of a business park which is located next to the Europark in 
Santa Maria da Feira and has available an area of 380,000 m2 
of batches for implementation of industrial and service compa-
nies under highly favorable and competitive conditions. 

The Lusopark offers one of the largest areas of location for indus-
trial and logistics units in Portugal 

Socio-economic Surroundings

• Qualified Human Resources. 

• Close to urban centres with elevated density of population. 

• Involvement of the Local Municipality and other regional and 
national entities.

• Located in County with strong industrial vocation in various 
fields.

Access Infrastructure 

• Distance to the Harbour of Aveiro is 50 km and to the Harbour 
of Leixões 30 km.

• Distance of 3.5 km from the Feira A1 highway joint.

• Distance of 6 km from the A29 highway joint.

• Distance of 18 km to the Espinho railway station.

Excellent Conditions

• Areas aiming at industrial, logistic and service activities.

• Maximization of area occupation of the land (up to an 80% limit).

• Complete Infrastructure.

• Flat Topography.

• Urban Tax Exemptions.
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For more information visit our website 
www.orangepark.global OR go directly 
through the Our   QR CODE present in the 
brochure .

Planta
projeto

Onde estamos
Where we are

Legenda:

Principais Distâncias Rodoviárias
Main Distances Road

48 km Aveiro
30 km Porto
205 km Vilar Formoso
180 km Vigo
285 km Lisboa

Para mais informações consulte o nosso 
website www.orangepark.global ou aceda 
directamente através do nosso QR CODE 
presente na brochura.
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