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cidade, deixando para trás uma zona social
e economicamente desfavorecida.

O Hub Criativo do Beato (HCB) é o espaço
que está a nascer na antiga Manutenção
Militar (complexo fabril do Exército Português) e que vai acolher um dos maiores
polos de inovação e empreendedorismo da
Europa. Serão 18 edifícios, distribuídos por
cerca de 35 mil metros quadrados, de reconhecido valor industrial e arquitectónico,
que estão a ser reconvertidos para receber um conjunto de entidades nacionais
e internacionais nas áreas da tecnologia,
inovação e indústrias criativas que posicionam Lisboa como uma cidade aberta, empreendedora e de referência mundial.
Estrategicamente localizado entre o centro histórico da cidade e a moderna zona
do Parque das Nações, na primeira linha
de rio, a Câmara Municipal de Lisboa visionou o espaço de três hectares das antigas fábricas da Manutenção Militar no
Beato como uma oportunidade única para
acelerar o desenvolvimento e potenciar a
reabilitação urbana, económica e cultural
desta área da cidade, que durante o século
XX acolheu uma forte atividade industrial
que, ao longo das últimas décadas, saiu da

O conceito definido pela Startup Lisboa,
conhecedora e profundamente enraizada
no ecossistema empreendedor nacional,
pressupõe desde logo uma visão muito
concreta para o papel do HCB: potenciar
a cidade enquanto hub internacional de
empreendedorismo sem esvaziar as dinâmicas já existentes, funcionando como um
polo de atração e retenção de novo talento, novos projetos e novos players, para
acrescentar valor à comunidade e ao País.
O HCB está a ser construído para oferecer zonas de trabalho em comunhão com
áreas de lazer, serviços diferenciados e
programação cultural contínua. Alinhado
com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental e de preservação da sua
herança industrial, e inserido na malha ur-

bana e na comunidade, tem com objetivo
último provocar a interação entre diferentes tipos de pessoas e indústrias, criando
uma comunidade dinâmica, inovadora e
criativa.

O Hub Criativo do Beato está
a ser construído para oferecer
zonas de trabalho em comunhão
com áreas de lazer, serviços
diferenciados e programação
cultural contínua.
A primeira fase da escolha dos parceiros
mais adequados para a construção da missão do Hub Criativo do Beato já foi concluída e o espaço encontra-se agora numa
fase intensiva de trabalho de obra. Já confirmados como residentes do espaço estão
a Factory, a Super Bock Group e a Mercedes-Benz.

