
 

PRESS RELEASE 

Claranet aposta num novo conceito de escritório e em 
inovação no Hub Criativo do Beato, em Lisboa 

Novo espaço de trabalho híbrido privilegia a inovação, a sustentabilidade e a 
socialização entre os colaboradores e reforça a posição de liderança da Claranet no 

mercado português de TI através de uma maior aposta em centros de inovação e 
serviços em dados, cloud, cibersegurança e workplace do futuro. 

Lisboa, 16 de novembro de 2021 - A Claranet, o maior fornecedor de tecnologias de 
informação em Portugal e especialista em soluções de Cloud, Security e Workplace, 
vai concentrar toda a sua área de inovação e operações de serviços, na zona Sul do 
país, no Hub Criativo do Beato a partir do terceiro trimestre de 2022. Este projeto que 
inclui a reabilitação de um edifício, irá apresentar um novo conceito de espaço de 
trabalho, híbrido, voltado para a sustentabilidade e para a inovação. 

O novo escritório possui um total de 4000 m2 e fica instalado no edifício anteriormente 
designado por “Armazém das Grillas”, onde funcionaram os supermercados da antiga 
Manutenção Militar, edifício cujas obras de reabilitação se iniciam este mês, num 
investimento superior a 5 milhões de euros. O espaço poderá servir cerca de 500 
colaboradores, entre zonas de trabalho fixas e espaços partilhados para 
colaboradores em modo de trabalho remoto e híbrido, bem como salas de reuniões, 
de formação e zonas de lazer. 

Com um conceito arquitetónico inovador, baseado em diferentes espaços abertos que 
privilegiam a sustentabilidade e a socialização entre colaboradores, o novo escritório 
da Claranet no Hub Criativo do Beato privilegiará também a inovação, com novas 
áreas de desenvolvimento associadas a Data Science, Cloud, Cibersegurança, 
Workplace e Training: 

Cloud Application Migration Factory - Novo centro de competências internacional, 
que integra uma equipa dedicada ao planeamento, execução e suporte a migrações 
para a Cloud. 

Security Operations Center – Novo SOC Claranet a funcionar 24 horas por dia. 

Future Workplace - Espaço dedicado aos novos modelos de trabalho e conceitos de 
Workplace, que integra uma Demo Room sobre o posto de trabalho do futuro. 
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PRESS RELEASE 

Claranet invests in a new office concept and innovation 
in the Beato Creative Hub, in Lisbon 

New hybrid workspace favours innovation, sustainability and socialisation among 
employees and reinforces Claranet's leading position in the Portuguese IT market 

through a greater focus on innovation centres and services in data, cloud, 
cybersecurity and workplace of the future. 

Lisbon, 16 November 2021 - Claranet, the largest information technology provider in 
Portugal and a specialist in Cloud, Security and Workplace solutions, will concentrate 
its entire area of innovation and service operations, in the south of the country, in the 
Beato Creative Hub from the third quarter of 2022. This project, which includes the 
rehabilitation of a building, will present a new concept of hybrid workspace, focused on 
sustainability and innovation. 

The new office has a total area of 4000 m2 and will be installed in the building formerly 
known as "Armazém das Grillas", where the supermarkets of the former Military 
Maintenance used to operate, a building which rehabilitation works will start this month, 
in an investment of over 5 million euros. The space will be able to serve around 500 
employees, between fixed work areas and shared spaces for employees in remote and 
hybrid work mode, as well as meeting and training rooms and leisure areas. 

With an innovative architectural concept, based on different open spaces that favour 
sustainability and socialization between employees, Claranet's new office in the Beato 
Creative Hub will also favour innovation, with new development areas associated with 
Data Science, Cloud, Cybersecurity, Workplace and Training: 

Cloud Application Migration Factory - New international skills centre, which 
integrates a team dedicated to planning, executing and supporting migrations to the 
Cloud. 

Security Operations Center – New Claranet SOC operating 24 hours a day. 

Future Workplace - Space dedicated to new work models and concepts of Workplace, 
which includes a Demo Room about the workplace of the future. 

Claranet University - Strengthening of the focus on the training of specialists in Cloud, 
Security and Workplace, accompanied by the creation of a special relationship with 
start-ups, as a movement inducing innovation. 
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António Miguel Ferreira, Managing Director of Claranet Portugal, comments: 
“Claranet continues to have the entrepreneurial spirit that was at its origin and that 
allowed its constant reinvention, to become the largest IT services company in 
Portugal. That spirit is based mainly on the ability to innovate and focus on efficiencies 
and economies of scale. By investing in a new space that favours sustainability, 
socialization among employees and creativity, we are strengthening the conditions for 
our professionals to feel even more inspired to innovate in technology services, what 
we call Claranet 2.0. 

The new office also reflects many of the values and concepts of the Beato Creative 
Hub and Claranet is proud to be part of this new hub of innovation, creativity and 
entrepreneurship, integrated into one of the most interesting redevelopment projects in 
the city of Lisbon.” 

In addition to the new space in Lisbon, Claranet Portugal has an office in Porto, two 
datacenters (one in Lisbon and another in Porto), a logistics centre in Sacavém and a 
Competence Centre in Viseu. 

About Claranet 

Founded in 1996, Claranet has evolved from an innovative and pioneering ISP (Internet Service 
Provider) to today's leading independent Managed Services Provider. 

Claranet is the largest information technology provider in Portugal, specialising in Hybrid IT managed 
services in the areas of Hosting, Public Cloud, Networks, Applications, Security and Workplace. Today it 
has over 2,500 employees in 10 countries (UK, Portugal, Brazil, France, Germany, Netherlands, Spain, 
Italy and USA), 24 offices and 45 datacenters, 2 of which are in Portugal. Claranet's global mission is to 
build a lasting relationship of trust with each of its customers, helping them focus their resources on 
innovation and value creation for their business. 

Recognised in several Gartner Magic Quadrants since 2013 and Leader, in the Gartner Magic Quadrant 
for Managed Hybrid Cloud Hosting, in Europe (2017), for the fifth consecutive year. 

In 2021 Claranet was distinguished by Gartner, in the Magic Quadrant for Managed Workplace Services, 
Europe. 

Further information at www.claranet.pt  
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Claranet University - Reforço da aposta na formação de especialistas em Cloud, 
Security e Workplace, acompanhado pela criação de uma relação especial com start-
ups, como movimento indutor de inovação. 

António Miguel Ferreira, Managing Director da Claranet Portugal, comenta: 
“A Claranet continua a ter o espírito empreendedor que esteve na sua origem e que 
permitiu a sua constante reinvenção, para se tornar na maior empresa de serviços de 
TI em Portugal. Esse espírito assenta sobretudo na capacidade de inovação e foco 
nas eficiências e economias de escala. Ao apostar num novo espaço que privilegia a 
sustentabilidade, a socialização entre os colaboradores e a criatividade, estamos a 
reforçar as condições para que os nossos profissionais se sintam ainda mais 
inspirados para inovar nos serviços de tecnologia, o que designamos por Claranet 2.0. 

O novo escritório reflete também muitos dos valores e conceitos do Hub Criativo do 
Beato e é para a Claranet um orgulho fazer parte deste novo polo de inovação, 
criatividade e empreendedorismo, integrado num dos projetos de requalificação mais 
interessantes da cidade de Lisboa.” 

Além do novo espaço em Lisboa, a Claranet Portugal possui um escritório no Porto, 
dois datacenters (um em Lisboa e outro no Porto), um centro de logística em Sacavém 
e um Centro de Competências em Viseu. 

Sobre a Claranet 

Fundada em 1996, a Claranet evoluiu de um inovador e pioneiro ISP (Internet Service Provider), sendo 
hoje um Managed Services Provider independente, líder de mercado. 

A Claranet é o maior fornecedor de tecnologias de informação em Portugal, especialista em serviços 
geridos de Hybrid IT, nas áreas de Hosting, Public Cloud, Networks, Aplicações, Segurança e 
Workplace. Hoje conta mais de 2.500 colaboradores em 10 países (Reino Unido, Portugal, Brasil, 
França, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália e USA), 24 escritórios e 45 datacenters, dos quais 2 em 
Portugal. A Claranet tem como missão global construir uma relação de confiança duradoura com cada 
um dos seus clientes, ajudando-os a focar os seus recursos na inovação e criação de valor para o seu 
negócio. 

Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos da Gartner desde 2013 e Líder, no Quadrante Mágico 
da Gartner para Managed Hybrid Cloud Hosting, na Europa (2017), pelo quinto ano consecutivo. 

Em 2021 a Claranet foi distinguida pela Gartner, no Quadrante Mágico para Managed Workplace 
Services, Europa. 

Mais informações em www.claranet.pt  
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