PRAÇA É O NOVO PROJETO
QUE VAI INTEGRAR O HUB CRIATIVO DO BEATO
Chama-se Praça e é o projeto vencedor do concurso lançado pela Startup Lisboa para a exploração da área de comércio e serviços do Hub CriaOvo do Beato. Este primeiro mercado
alimentar dedicado à excelência dos produtos portugueses e dos seus produtores, vai abrir
portas em 2021.
Quando lançou o concurso em 2018 a Startup Lisboa estava à procura de novos e inovadores conceitos de restauração e comércio integrados num projeto global… e a Praça respondeu. Agora, 2 ediCcios do Hub CriaFvo do Beato com uma área de 1700m2: uma anFga
Fábrica de Carnes - onde no passado se encontrava o Matadouro, o Talho, a Salsicharia e o
Refeitório do pessoal civil da Manutenção Militar - e um anFgo EdiCcio AdministraFvo e Oﬁcina, vão dar lugar a uma nova e inovadora experiência de retalho alimentar e restauração focada nos produtos portugueses e nos produtores que os produzem.
A Praça será, nas palavradas da fundadora, “um espaço informal de convívio para
provar, comer, comprar e aprender ao mesmo tempo”. Neste mercado, que combina o melhor
da restauração sustentável e saudável com a venda do produto, não há fronteira entre o que se
come e o que se compra, o produto será o protagonista e o Produtor estará no centro da oferta. O conceito nasceu precisamente com o propósito de reforçar a idenFdade do que é nacional e levar os portugueses a consumir o que é português. Para isso foi feita uma seleção,
cuidada e rigorosa de produtos frescos, biológicos e artesanais, resultante de uma procura por
aquilo que de melhor produzem os pequenos e médios produtores nacionais. Estes produtos,
além de estarem disponíveis para compra serão também uFlizados nos vários espaços de
restauração que o mercado vai integrar, todos baseados numa cozinha de confeção simples,
genuína e regional. Com o propósito claro de voltar a ligar consumidores, produtores e produtos, a Praça assume-se também como um “espaço contador de histórias”: aqui conhece-se a
origem do produto e sobretudo a paixão de quem o produz e é com esta ligação direta e transparente que se pretendem criar relações tão sérias quanto saudáveis.
Dos vários serviços que vão integrar este projeto destacam-se um Refeitório, – uma
reconsFtuição do anFgo refeitório da Manutenção Militar com uma cozinha aberta dedicada
ao produto- um Talho de carnes autóctones portuguesas, uma Peixaria com grelha, um mercado de produtos frescos, um espaço vegetariano, uma Adega, um espaço dedicado ao Azeite,
uma Padaria e Pastelaria de produção local, uma Queijaria e Charcutaria artesanal e ainda uma

Mercearia onde o granel e a oferta biológica têm protagonismo. Do universo de serviços da
Praça constam ainda um Fórum, que funcionará como um ponto de encontro entre os produtores nacionais e o público, uma Escola - exatamente no mesmo ediCcio onde, em tempos da
Manutenção Militar também exisFu - dedicada à aprendizagem e parFlha de conhecimentos
de temas relacionados com a alimentação, sustentabilidade, cozinha portuguesa e ainda um
espaço dedicado a Startups portuguesas ligadas ao sector da gastronomia. Segundo Miguel
Fontes, Diretor ExecuFvo da Startup Lisboa, a enFdade responsável pelo projeto do Hub CriaFvo do Beato, “Sempre foi nossa intenção que os serviços esFvessem completamente alinhados
com o conceito global do HCB, nomeadamente, que pudéssemos vir a selecionar uma proposta
inovadora, diferenciada e capaz de servir os diferentes Fpos de perﬁs que coabitarão neste
espaço."
Compromisso e Sustentabilidade do Projeto
Além da oferta de produtos e serviços que faz da Praça um espaço de lazer e conveniência, o projeto nasce também com 3 fortes compromissos essenciais: sustentabilidade,
inovação e social. Na área da sustentabilidade, a Praça compromete-se a promover e apoiar
apenas os produtores que praFquem uma produção artesanal, sustentável e biológica, revelando assim o respeito pelos diferentes ciclos das estações e pela promoção de práFcas de
economia circular e minimização de desperdício. No campo do compromisso social, exisFrá
uma integração com a comunidade do Beato em conjunto com outras enFdades públicas e o
lançamento de uma Bolsa de Refeições Social para possibilitar o acesso a refeições por parte de
famílias carenciadas da região. Já no que se refere à Inovação, o espaço contará com várias
hortas urbanas que vão servir as diferentes cozinhas bem como os próprios clientes.
No que se refere ao projeto de reabilitação, este assinado pelo Gabinete de Arquitetura
Broadway Malyan Portugal, os dois ediCcios adjudicados à Praça vão manter a sua traça original e vão estar integrados num único espaço, criando uma dinâmica entre ambos e uma centralidade na sua passagem. Com um invesFmento que ronda os 3 milhões de euros, a Praça
esFma criar 100 postos de trabalho diretos e um impacto relevante ao nível das micro e pequenas empresas produtoras portuguesas.

Perﬁl do Promotor
Cláudia Almeida e Silva é a fundadora do conceito A Praça. Traz na bagagem mais de 15
anos de experiência na área do retalho e a convicção de que o setor do retalho alimentar deverá andar de mãos dadas com o da restauração. Para a fundadora, o consumidor atual procura
na sua experiência de compra mais do que simplesmente produtos em prateleiras. Por isso,
reforça a importância de “criar um espaço informal de convívio para provar, comer, comprar e

aprender ao mesmo tempo” no mesmo espaço onde simultaneamente “se reúnem produtos de
grande qualidade, sustentáveis e acessíveis a todos, mostrando a riqueza da nossa biodiversidade e dos nossos produtos desde o azeite, à charcutaria, ao queijo, vinho ou fruta”. A Praça é
então o espaço que materializa a sua visão e que funde o universo da restauração com a venda
do respeFvo produto para que o cliente possa antes de comprar, conhecer e experimentar, assumindo-se como “o primeiro Marketplace dedicado à excelência dos nossos produtos e do
saber das nossas gentes”, conclui.
Para dar vida à Praça, a equipa viajou por vários países para conhecer outros pontos de
venda. Já em Portugal, ﬁzeram uma viagem pelas diversas regiões para conhecer os pequenos
produtores, os seus métodos e sobretudo as suas histórias. Nesta redescoberta pelos produtos,
cheiros e sabores, constataram a importância de dar protagonismo ao ingrediente e ao produto e dar voz à paixão de quem os faz. Dessa pesquisa foram referenciados, numa primeira fase,
mais de 140 produtores e cerca de 700 produtos que estão agora disponíveis na Praça Digital.
A plataforma Praça Digital – que faz entregas a casa nos concelhos de Lisboa, Cascais, Sintra e
Setúbal -, surge antes da abertura do espaço e tem com o propósito urgente de reforçar a
idenOdade do que é nacional e levar os portugueses a consumir o que é português a um
preço acessível.
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PRAÇA IS THE NEW PROJECT
THAT WILL INTEGRATE THE HUB CRIATIVO DO BEATO
It is called Praça and is the winning project of the tender launched by Startup Lisboa for the
exploraOon of the commerce and services area of Hub CriaOvo do Beato. This ﬁrst food market dedicated to the excellence of Portuguese products and their producers, will open its
doors in 2021.
When Startup Lisboa launched the tender in 2018, it was looking for new and innovaFve concepts of restoraFon and commerce integrated into a global project… and Praça responded. Now, 2 buildings of the Hub CriaFvo do Beato with an area of 1700m2: an old Meat
Factory - where in the past the Slaughterhouse, the Butchery, the Sausage and the Refectory of
the civilian personnel of the Military Maintenance - and an old AdministraFve Building and
Workshop, will give birth to a new and innovaOve food retail and catering experience focused
on Portuguese products and the producers that produce them.
Praça will, in the words of the founder, “be an informal gathering place to taste, eat,
buy and learn at the same Fme”. In this market, which combines the best of sustainable and
healthy catering with the sale of the product, there is no boundary between what you eat and
what you buy, the product will be the protagonist and the Producer will be at the center of the
oﬀer. The concept was born precisely with the purpose of reinforcing the idenFty of what is
Portuguese and leading the Portuguese to consume what is Portuguese. For this, a careful, rigorous selecFon of fresh, organic and arFsanal products was made, resulFng from a search for
what the best small and medium-sized naFonal producers produce. These products, in addiFon
to being available for purchase, will also be used in the various catering spaces that the market
will integrate, all based on a simple, genuine and regional cooking cuisine. With the clear purpose of reconnecFng consumers, producers and products, Praça also assumes itself as a “storytelling space”: here the origin of the product is known and, above all, the passion of those who
produce it and it is with this connecFon direct and transparent that are intended to create relaFonships as serious as healthy.
Among the various services that will integrate this project, we highlight a Refectory, - a
reconstrucFon of the old Military Maintenance refectory with an open kitchen dedicated to the

product - a Portuguese naFve meat butcher, a ﬁshmonger with grill, a fresh market, vegetarian
space, a wine cellar, a space dedicated to olive oil, a bakery and pastry produced locally, a
cheese and delicatessen arFsanal and also a grocery store where bulk and organic oﬀerings are
prominent. The Praça services universe also includes a Forum, which will funcFon as a meeFng
point between naFonal producers and the public, a School - exactly in the same building
where, in Fmes of Military Maintenance it also existed - dedicated to learning and sharing
knowledge themes related to food, sustainability, Portuguese cuisine and a space dedicated to
Portuguese Startups linked to the gastronomy sector.
According to Miguel Fontes, ExecuFve Director of Startup Lisboa, the enFty responsible
for the Hub CriaFvo do Beato project, “It was always our intenFon that the services were completely aligned with the global concept of HCB, namely, that we could come to select an innovaFve proposal, diﬀerenFated and able to serve the diﬀerent types of proﬁles that will cohabit
in this space. "
Project Commitment and Sustainability
In addiFon to the oﬀer of products and services that make Praça a place for leisure and
convenience, the project was also born with 3 strong essenFal commitments: sustainability,
innovaOon and social. In the area of sustainability, Praça is commiqed to promoFng and supporFng only producers who pracFce arFsanal, sustainable and organic producFon, thus revealing respect for the diﬀerent cycles of the seasons and promoFng circular economy pracFces
and minimizing waste. In the ﬁeld of social commitment, there will be an integraFon with the
Beato community together with other public enFFes and the launch of a Social Meal Exchange
to provide access to meals for needy families in the region. Regarding InnovaFon, the space
will have several urban gardens that will serve the diﬀerent kitchens as well as the customers
themselves.
No que se refere ao projeto de reabilitação, este assinado pelo Gabinete de Arquitetura
Broadway Malyan Portugal, os dois ediCcios adjudicados à Praça vão manter a sua traça original e vão estar integrados num único espaço, criando uma dinâmica entre ambos e uma centralidade na sua passagem. Com um invesFmento que ronda os 3 milhões de euros, a Praça
esFma criar 100 postos de trabalho diretos e um impacto relevante ao nível das micro e pequenas empresas produtoras portuguesas.
Regarding the rehabilitaFon project, signed by the Broadway Malyan Portugal architecture ofﬁce, the two buildings desFned to the Praça will maintain their original design and will be integrated in a single space, creaFng a dynamic between them and a centrality in their passage.
With an investment of around 3 million euros, Praça esFmates to create 100 direct jobs and a
signiﬁcant impact at the level of Portuguese micro and small producFon companies.

Promotor Proﬁle
Cláudia Almeida e Silva is the founder of the A Praça concept. She brings with her more
than 15 years of experience in the retail area and the convicFon that the food retail sector
must go hand in hand with the restaurant sector. For the founder, the current consumer looks
for more than just products on shelves in their shopping experience. For this reason, it reinforces the importance of “creaFng an informal social space to taste, eat, buy and learn at the
same Fme” in the same space where “high quality products, sustainable and preceded by all,
are gathered together, showing the wealth of our biodiversity and our olive oil products, charcuterie, cheese, wine or fruit ”. The Praça is then the space that materializes her vision and that
fuses the universe of the restaurant with the sale of the respecFve product so that the customer can, before buying, knowing and experimenFng, assuming herself as “the ﬁrst Marketplace dedicated to the excellence of Portuguese products and the knowledge of our people ”,
she concludes.
To give life to the Praça, the team traveled to several countries to visit other points of
sale. In Portugal, they made a trip through the diﬀerent regions to get to know the small producers, their methods and, above all, their stories. In this rediscovery of products, smells and
ﬂavors, they found the importance of giving prominence to the ingredient and product and
giving voice to the passion of those who make them. From this research, more than 140 producers and about 700 products that are now available at Praça online shop were referenced in
a ﬁrst phase. The Praça Digital plaworm - which delivers to the home in the municipaliFes of
Lisbon, Cascais, Sintra and Setúbal - appears before the opening of the space and has the urgent purpose of reinforcing the idenOty of what is naOonal and leading the Portuguese to
consume what is Portuguese at an aﬀordable price.
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