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A Mercedes-Benz.io, o hub de inovação digital da multinacional alemã, vai instalar-se no
Hub Criativo do Beato e já escolheu a sua casa: o campus Factory - organização que gere
um dos maiores campus para startups e empresas tecnológicas da Europa e uma das
primeiras entidades parceiras anunciadas para o novo pólo criativo da cidade, criado pelo
Município de Lisboa e pela Startup Lisboa.
O anúncio, acompanhado de visita ao espaço já em obras e apresentação dos projetos
arquitectónicos, foi feito ontem, dia 12 de julho, pelos responsáveis das duas entidades Alexandre Vaz, CEO da Mercedes Benz IO, e Jeremy Bamberg, CEO da Factory Lisbon,
com as presenças do presidente e vice presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina, do vice-presidente, Duarte Cordeiro, e do diretor da Startup Lisboa, Miguel Fontes.
A Mercedes-Benz.io espera atrair mais de 200 talentos para o seu novo escritório, ocupando
cerca de 2.000 m2 do projeto de um total de 12.000 m2 pertencentes à Factory Lisbon e que
correspondem à Fábrica de Massas e da Bolacha, duas das unidades inseridas nos 18 edifícios
que compõem o complexo industrial da antiga Manutenção Militar.
Na ocasião, a Factory Lisbon revelou os planos para aquele que será um dos aspectos mais
distintivos do seu campus – onde estão previstos mais de 700 postos de tabalho
(maioritariamente de startups) -, a abertura ao público de um “miradouro-jardim na cobertura,
que com cerca de 2000 metros quadrados, uma distância quase do cumprimento de dois
campos de futebol, que permitirá a criação de áreas de estar, realização de eventos, lounge e
fitness”.
O objetivo da Factory para o parque, cuja abertura está prevista para o verão de 2019, é que
esteja aberto ao público “desde o amanhecer até o anoitecer”, e que seja simultaneamente,
indo ao encontro daqueles que são desde sempre os objetivos do projeto da autarquia e da
Startup Lisboa, uma “homenagem à vida industrial passada no local enquanto antiga fábrica
das massas e da bolacha das forças armadas portuguesas. Uma viagem pelo telhado permitirá
que todos os visitantes “mergulhem” na notável história do edifício, com silos de grãos,
sistemas de controle e outras máquinas industriais recuperadas, juntamente com uma
paisagem viva, composta principalmente de vegetação local.”
Os ateliês de arquitetura de Berlim de Julian Breinersdorfer e Loescher & Boeckmann, que
trabalharam em projetos anteriores da Factory, desenvolveram o conceito arquitetónico do
prédio juntamente com a José Baganha & Arquitectos Associados de Lisboa.

