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UM EDIFÍCIO HISTÓRICO PARA NEGÓCIOS

CANDAL PARK RECUPERA MAIS UM ANTIGO EDIFÍCIO DA EMPREZA ELECTROCERÂMICA PARA DAR VIDA A NOVOS NEGÓCIOS.
Em Junho, o Candal Park – Centro de Negócios e Empresas deu como concluída a obra
de recuperação e reconstrução de mais um dos edifícios da Empreza Electrocerâmica:
os antigos armazéns de matérias-primas dão agora lugar ao Edifício WA.
Comprometido em continuar a fazer das instalações da antiga eletrocerâmica um
parque com negócios de sucesso, o Candal Park, entidade que transformou o local em
centro empresarial, continua a fazer das raízes daquela que foi uma das maiores
empresas de cerâmica de Portugal, os alicerces para um futuro empresarial de êxito num
dos maiores centros de negócios e empresas da região norte.
O recente e inovador edifício WA conta com 6 escritórios contemporâneos,
com linhas modernas que respiram mais de 100 anos de história. Foi projetado pelo
arquiteto portuense Fausto Andrade, que afirma que “a intenção foi aproveitar as
características destes espaços e arquitetura do parque empresarial, para criar um local
onde os empresários e colaboradores entrem e se sintam em casa“.
Com uma configuração inovadora, entradas independentes, pátio, copa, WC
adaptado, mezanino e áreas entre os 100 e os 150 m2, as novas frações da Candal Park
respondem ao desafio de integrar empresas e negócios, num espaço com reconhecida
qualidade arquitetónica, tanto do ponto de vista funcional como estético, e que está
localizado num ponto estratégico e em grande expansão entre Porto e Vila Nova de Gaia.
O edificio WA é assim, até ao momento, uma das obras mais emblemáticas de todas
as realizadas no Candal Park que já conta com a presença de mais de 130 empresas,
nacionais e internacionais, residentes.

Sobre Candal Park Centro de Negócios e Empresas:
Encontra-se instalado na antiga fábrica Electrocerâmica. Com uma localização privilegiada está situado à entrada da
Ponte da Arrábida, com rápido acesso à Ponte do Freixo pela VL8 e acessos diretos às marginais e praias de cidade,
encontrando-se, assim, num local estratégico e em grande expansão entre Porto e Vila Nova de Gaia.
Constituída em 1919 como indústria de porcelanas elétricas, a atividade imobiliária apenas se desenvolveu a partir
de 1989. Vinte e seis anos depois, enquanto Parque Empresarial, contamos já com a existência de mais de 130
empresas residentes.
Atualmente, a Candal Park conta com uma oferta de 170 espaços com soluções flexíveis desde 15m2 a 500m2.
Disponibiliza ainda às empresas residentes infraestruturas de apoio, tais como: Vigilância 24/7, Multibanco, CTT,
Restaurante, Cafetaria, Sala Formação, Domiciliação de Empresas, entre outras.
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