




LOCALIZAÇÃO

Localizado na zona nobre do Seixal, o empreendimento 
RIVERVIEW debruça-se sobre a Baía, estabelecendo 
uma relação direta com a renovada frente ribeirinha.

Viver no Seixal possibilita uma grande qualidade de vida, 
a poucos minutos do centro de Lisboa.



ACESSOS

Esta nova centralidade na Margem 
Sul dispõe de um conjunto de 
acessos diversificado. Para além das 
redes de transporte público, conta 
ainda com a autoestrada A2, a Ponte 
25 de Abril e Ponte Vasco da Gama.

Esta oferta de soluções permite 
tempos de viagem muito reduzidos 
para o Centro de Lisboa, o 
Aeroporto da Portela e sobretudo 
para o novo Aeroporto do Montijo.
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RELAÇÃO COM LISBOA



LISBOA
AQUI TÃO PERTO...



ENVOLVENTE

A localização privilegiada do 
empreendimento RIVERVIEW é 
marcada em primeiro plano pela 
proximidade à Baía do Seixal e ao 
Passeio Ribeirinho. Os espaços 
verdes como jardins, parques 
infantis, circuitos de manutenção, 

asseguram uma grande qualidade 
de vida, longe do frenesim das 
grandes cidades. A proximidade 
de serviços e comércio, 
complementam as necessidades 
diárias dos seus residentes.





ZONAS COMUNS

Numa lógica contemporânea de Habitação, 
o RIVERVIEW destaca-se pelos detalhes. 
Nomeadamente, 
nos espaços comuns (interiores e exteriores) 
e circulações.
A escolha de materiais nobres como a pedra e ripados 

de madeira, definem o conceito arquitetónico. 
Juntamente com a criação de espaços verdes, 
como canteiros e terraços.
Os espaços comuns procuram ser uma continuidade 
do espaço privado e não apenas um espaço sobrante 
no projeto.







SERVIÇOS COMUNS

Cada edifício contará com um conjunto 
de espaços de uso comum:

Sala Fitness
Piscina
Sala de Polivalente
Rooftop Lounge



APARTAMENTOS

O conceito arquitetónico na origem do RIVERVIEW 
tem como premissa responder às necessidade de 
habitar da sociedade contemporânea, com o objetivo 
de potenciar uma excelente qualidade de vida.
Desta forma, procurou-se uma relação fluída entre os 
diferentes espaços dos apartamentos. A polivalência 
dos espaços, permite diferentes usos, de acordo com 
as necessidades.

As zonas de estar - sociais - são privilegiadas de modo 
a que sejam o núcleo da casa. O espaço exteriores, 
terraços e varandas, são concebidos como uma 
continuação dos espaços interiores. As vistas, a 
iluminação e ventilação naturais são promovidos de 
forma transversal em todos os espaços.







Piso 0
Hall de Entrada 
Espaços Comuns 
Habitação

Piso Tipo (1-5)
Habitação

Cobertura
Espaços Comuns

Piso -1
Estacionamento

Circulação / Áreas Comuns

Estacionamento

T1

T2

T3
Ventilação natural no estacionamento
Docks para carregamento de carros 
elétricos 
Arrecadações

Varandas e terraços como extensão do 
espaço interior das habitações

Otimização das tipologias de acordo com os 
paradigmas atuais da Habitação

Miradouro sobre a Baía do Seixal

Espaço lounge do condomínio

Aproveitamento da luz natural e ventilação 
cruzada

Hall de entrada contemporâneo

Espaços comuns dos condóminos: fitness, 
sala multiusos, terraços.

ISOMETRIA 
FUNCIONAL





TIPOLOGIA T3 - TIPO

PLANTA TIPO

Espaços Amplos e Iluminados
Janelas Panorâmicas
Acabamentos de Qualidade 
Terraços e Varandas com Pavimento em Deck e zona de Barbecue
Cozinha com Ilha 
Espaço para Tratamento de Roupa
Suite com Closet
Elevado Conforto Térmico e Acústico



Cozinhas : WHITE e WOOD

Geral:
-paredes pintadas a branco
-rodapés em MDF lacado a branco
-sancas de luz
-deck nas zonas exteriores
-portas lacadas a branco



ACABAMENTOS

Pavimento Salas e Quartos:
-pavimentos flutuantes de 
alta resistência

Revestimentos Casa de Banho:
-cerâmicos
-gessos cartonados

Áreas Comuns:
-ripados de madeira
-cerâmicos “pedra”





IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PASSIVAS DESDE FASE 
INICIAL DO PROJETO
 ILUMINAÇÃO LED
 
VENTILAÇÃO NATURAL
 
CAIXILHOS EFICIENTES, VIDRO DUPLO
 
REDUÇÃO DAS PONTES TÉRMICAS
 
SOMBREAMENTO DAS FACHADAS
 
OTIMIZAÇÃO DA LUZ NATURAL

ELEVADO DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO 

SUSTENTABILIDADE



SOFISTICAÇÃO

CONFORTO

ELEGÂNCIA

SMART LIVING






