


25 Julho de 2017

Bem - vindos





35 000 m2  
20 edifícios



Antiga Ala Sul da Manutenção Militar
Complexo fabril para produção de farinha, pão, massas, bolachas e bolos, etc., para as Forças Armadas. 
Século XX (apogeu Guerra Colonial).



Edifícios de diferentes épocas e em diferentes estados de conservação. Todos a necessitarem de grandes 
intervenções de reabilitação.



Funcionou até ao início do século XXI





O DESAFIO

Como transformar este espaço 
num novo pólo da cidade ao serviço da inovação, da 
criatividade e do empreendedorismo?



Como 
fizemos?









CONCEITO

Um hub que agregue players 
que posicionem Lisboa definitivamente 
como uma cidade aberta, empreendedora, inovadora e 
criativa



NO HUB CRIATIVO DO 
BEATO VAMOS

• Acrescentar valor à cidade 
• Atrair os mais inovadores
•Atrair novos players e não fazer a mera deslocalização 
dos já existentes
•Potenciar o ecossistema empreendedor da cidade 
sem esvaziar as dinâmicas já existentes 





NO HUB CRIATIVO DO 
BEATO VAMOS

• Um espaço aberto à comunidade, de acesso público 
e vivido ao ritmo da cidade
• Estar inseridos na comunidade e na malha urbana
• Promover a sustentabilidade ambiental
• Preservar o património arquitetónico e industrial





NO HUB CRIATIVO DO 
BEATO VAMOS

• Ter a melhor rede de wifi e internet da Europa
• Provocar a interação entre diferentes pessoas e indústrias
• Ter serviços diferenciados para a comunidade residente 
• Ser o best place to work







EIXOS 
ESTRATÉGICOS

• Empreendedorismo
• Indústrias criativas
• Inovação & Conhecimento
• Startups, Scaleups & Global Companies



EMPREENDORISMO

• Incubadoras
• Aceleradoras
• Coworks
• Co-living
• Fab Labs
• Investidores



INDUSTRIAS 
CRIATIVAS

• Cinema, Audiovisual e Multimédia
• Publicidade e Marketing Digital
• Música
• Moda
• Arquitectura e Design
• Arte Urbana



INOVAÇÃO E 
CONHECIMENTO

• Centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D)
• Espaços de Inovação Aberta 
• Centros de Competências



STARTUPS; SCALE UPS 
& GLOBAL COMPANIES 

• Captar startups nacionais e internacionais em processo de 
expansão

• Atrair grandes empresas de referência na área da inovação e 
da tecnologia



SERVIÇOS

Grand Hall Venue
Restaurante/Bar
Auditório 
Área de Exposição
Área Chill Out
Espaços de experimentação

Espaços comuns 
multiusos
Salas de reuniões
Eventos

Restauração
Restaurantes, Bares e
Street Food

Alojamento
Novos Conceitos (co-living)

Academia Desportiva

Creche

Lavandaria, mini-mercados, 
ATM, etc.





ZONAS EXTERIORES

• Zona livre de carros
• Espaço de vivência e não de mera circulação
• Espaços de chill out
• Espaço family friendly & pet friendly
• Espaços verdes
•Forte presença de arte urbana como elemento 
de ligação e de coerência estética entre os vários espaços  



ACESSIBILIDADES E 
ENVOLVENTE

•  Privilegiar as formas de mobilidade suave: 
Ligação à rede de ciclovias da cidade 
Integração no projeto bike sharing
Estação de Bicicletas

• Reforço e criação de novos transportes públicos: 
 Shuttles de ligação permanente a Santa Apolónia e à Gare do Oriente
Reforço das carreiras da Carris já existentes
Criação de novas paragens na Av. Infante D. Henrique

• Estacionamento 





MODELO DE 
EXECUÇÃO

• Dinâmico e incremental 
•A CML assegura as infra-estruturas dos espaços comuns exteriores 
(rede de águas e esgotos, electricidade, wifi, internet, arruamentos e 
arranjos exteriores, etc.)
•Os promotores e entidades são responsáveis pelo desenvolvimento 
e execução do projeto de reabilitação dos edifícios
•A Startup Lisboa é a responsável pela dinamização, programação e 
gestão do HCB



CAMINHO JÁ 
PERCORRIDO 

• Levantamento arquitetónico dos edifícios
• Caracterização do estado de conservação dos edifícios
•Identificação e caracterização do património industrial a 
preservar
•Levantamento do estado de conservação das redes de 
águas e esgotos, eletricidade e comunicações 







CAMINHO JÁ 
PERCORRIDO 

• Mais de 100 apresentações a entidades interessadas 
•Mais de 50 processos de negociação com entidades e 
promotores nacionais e internacionais 
• Mais de 20 manifestações de interesse já formalizadas
• Identificação de entidades e projetos de alto valor para o 

HCB





CAMINHO JÁ 
PERCORRIDO 

• Primeiras demolições de edificados sem valor patrimonial 
•Recuperação de um primeiro edifício para instalação da 
equipa de gestão do projeto do HCB







CAMINHO JÁ 
PERCORRIDO 

•Realização de diversos eventos que contribuíram para a 
divulgação e promoção do HCB (Road 2 Web Summit, Delta 
Mindlab, Sangue na Guelra, Startup Lisboa Demo Day & 
Arraial, Startup Voucher, entre outros)











PRÓXIMOS PASSOS
• Elaboração e conclusão dos:
Projeto de arquitetura dos espaços exteriores

Projeto de arquitetura paisagista e plantações

Projeto de rede viária

Projeto de trânsito 

Projeto de demolições, fundações e estruturas

Projetos de infraestrutura eléctricas

projeto de alteração e complemento da rede de iluminação urbana e ambiental; 

Projeto de alteração e complemento das redes de tubos e caixas de telecomunicações;

Projeto de alteração e complemento das redes de saneamento;

Projeto de alteração das redes de distribuição de água, rede de incêndio, rede de lavagem e de rega

• Execução dos projetos e obras por parte das várias entidades 
ocupantes do HCB



PRÓXIMOS PASSOS
•Dar continuidade às negociações já encetadas com diversos 
promotores 
•Atrair mais entidades e projetos internacionais de alto valor para o 
HCB
•Dar sequência aos memorandos de entendimento já celebrados 
com os primeiros futuros ocupantes do espaço
• Criação de um futuro espaço museológico sob gestão da EGEAC
•Criar um novo pólo de incubação da Startup Lisboa para startups 
e scaleups 



Tirar esta caixa

Mercedes Digital Hub
Factory
UNICER
Web Summit  




