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BEDROCK CAPITAL  
PREPARA-SE PARA ARRANCAR 
COM AS OBRAS EM ALCÂNTARA
Num investimento de mais de 100 milhões de euros, a Bedrock Capital Partners prepara-
se «para arrancar a qualquer momento» com a promoção de dois edifícios de escritórios 
que vão criar 35.000 m² de nova ABL na frente ribeirinha de Lisboa, em Alcântara.

A informação foi avançada por André Gomes 

de Sousa, partner executivo da sociedade que 

em fevereiro comprou ao Grupo SIL os dois 

lotes para os quais está prevista a construção 

da componente de escritórios da nova centra-

lidade que irá nascer nos terrenos da antiga 

fábrica da SIDUL, junto à LX Factory. «Trata-se 

efetivamente de um empreendimento emble-

mático e que será uma referência no mercado 

de escritórios em Portugal e um ícone da zona 

mais atrativa da cidade de Lisboa – a frente 

ribeirinha. Estamos muito entusiasmados com 

o projeto, que representa uma oportunidade de 

conceção de raiz de um produto com escala, 

destinado às empresas que mais competem no 

mercado pela atração e retenção de talento, 

potenciando a sua localização e dando res-

posta aquelas que são as tendências futuras 

do mercado de escritórios», afirma.

Atuando em representação de um family of-

fice português «que, após o desenvolvimento 

do projeto, tem como objetivo final a detenção 

dos edifícios como ativos de rendimento», esta 

é a primeira operação fechada pela Bedrock 

Capital, e veio dar o impulso que faltava a 

uma intervenção estruturante para a zona de 

Alcântara. «As obras deverão iniciar-se muito em 

breve, encontrando-se a sua conclusão prevista 

para o último trimestre de 2022», conta André 

Gomes de Sousa, esclarecendo que «o projeto 

se encontra numa fase de licenciamento muito 

adiantada, tendo já sido emitidas as licenças 

de construção, pelo que a construção pode 

iniciar-se a qualquer momento».

De acordo com o responsável, «os últimos dois 

meses foram dedicados, como previsto, à con-

clusão do processo de seleção do empreiteiro 

e à introdução de um conjunto de melhorias 

ao projeto no que se refere à flexibilidade e 

qualidade dos espaços interiores e das áreas 

comuns, uma vez que tinha sido pensado para 

um inquilino específico».

Inquilinos entram no 1º trimestre 
de 2023, com rendas ao nível do 
prime CBD

A atual situação de pandemia não deverá atra-

sar os planos traçados pela Bedrock para a 

execução deste projeto, mantendo o objetivo 

que os inquilinos possam entrar nos edifícios 

no primeiro trimestre de 2023, após a reali-
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Investidores internacionais 
atentos às oportunidades pós-
-pandemia 

Trabalhando maioritariamente com fundos 

internacionais, a Bedrock Capital Partners 

garante que estes investidores estão para 

ficar no mercado português. «Podemos 

adiantar que os fundos com os quais temos 

vindo a trabalhar mantiveram ou até reforça-

ram o interesse em investir em Portugal, pois 

acreditam que o contexto pós-pandemia 

irá gerar oportunidades». Por isso, «temos 

estado muito atentos e ativos no mercado» e, 

no que toca a novas operações «esperamos 

poder vir a ter novidades até ao final do ano», 

afirma o partner executivo da sociedade 

gestora de investimentos.

zação dos respetivos trabalhos de fit-out. E, 

«tendo em conta o posicionamento do projeto 

e a forte procura que esta zona tem gerado», 

a expectativa é «que venha a atingir rendas 

semelhantes às do Prime CBD», revela André 

Gomes de Sousa.

Embora a comercialização só deva arrancar no 

terceiro trimestre deste ano, do lado da procura 

o feedback não se fez esperar. «Nesta fase ainda 

não existem pré-arrendamentos assinados, uma 

vez que o projeto esteve muito tempo fora do 

mercado, mas temos recebido manifestações 

de interesse de diversas empresas», conta ainda. 

Estrategicamente, sublinha o responsável, «o 

nosso foco está em diferenciar o projeto, tornan-

do-o especialmente competitivo face à oferta 

disponível no mercado, nomeadamente no que 

se refere a ir de encontro às preocupações das 

empresas, cada vez mais focadas no bem-estar 

dos seus colaboradores».

«Queremos criar uma experiência 
única de trabalho em Lisboa»

No entender do partner executivo da Bedrock 

Capital, mais do que revolucionar as tendências 

existentes no mercado de escritórios, a pande-

mia veio, sim, acelerar a profunda transforma-

ção já em curso neste campo. «Se nos últimos 

vinte anos o foco estava centrado no edifício e 

em encontrar empresas para arrendar metros 

quadrados, hoje a prioridade está na experiência 

dos utilizadores dos espaços, com as empresas 

cada vez mais focadas na atração e retenção de 

talento. Desta forma, os espaços de trabalho e 

os edifícios são forçados a responder às novas 

necessidades desses utilizadores: tecnologia, 

bem-estar, espaços colaborativos e flexíveis, 

soluções sustentáveis, entre outros, são hoje as-

petos fundamentais para o sucesso de qualquer 

projeto de escritórios», defende.

«O projeto de Alcântara está a ser concebido 

de raiz com soluções inovadoras destinadas 

a ir de encontro a estas necessidades. Ao nível 

dos espaços, serão disponibilizadas áreas em 

open-space com até 2.600 m² por piso, per-

mitindo grande flexibilidade na sua utilização, 

bem como áreas comuns dentro e fora dos 

edifícios que fomentem a interação e colabo-

ração entre os utilizadores e a criação de um 

sentido de comunidade. Estamos a estudar a 

disponibilização de diversos serviços aos utili-

zadores dos edifícios e pretendemos potenciar 

a proximidade com o rio e o Lx Factory como 

forma de fomentar o work life balance e con-

sequente aumento da produtividade. Adicional-

mente, e ainda numa fase pré-Covid, definimos 

como objetivos estratégicos o aumento do 

nível de certificação de sustentabilidade face 

ao projeto inicial (do tipo BREEAM ou LEED) e 

a obtenção de uma certificação de bem-estar 

(Certificação WELL) que não estava prevista no 

projeto inicial», revela André Gomes de Sousa, 

acrescentando que «a conjugação destas 

valências tornará o projeto numa experiência 

única de trabalho em Lisboa». 

 
Um setor resiliente à crise

Embora o atual contexto não seja motivo 

para recalendarizar o projeto da Bedrock 

para Alcântara, André Gomes de Sousa 

reconhece que o mercado de escritó-

rios vai sofrer «um impacto relevante» da 

crise económica decorrente da pande-

mia, «com empresas a adiarem planos 

de expansão e a apostarem numa maior 

racionalização dos espaços como forma 

de poupança de custos, o que irá refletir 

num maior poder negocial dos arrendatá-

rios» nos próximos tempos. «Sem prejuízo, 

acreditamos que o impacto será menor 

em ativos considerados prime, nos quais 

esperamos uma estabilização das ren-

das, e maior em ativos em localizações 

mais periféricas e com maior exposição 

da PMEs, que serão as mais afetadas pela 

crise, bem como nos espaços de co-wor-

king que vinham crescendo em Portugal e 

que poderão ser dos mais afetados com o 

previsível aumento do teletrabalho».

Ainda assim, e considerando a solidez dos 

fundamentais e o gap entre a oferta e a 

procura disponível até aqui, «acreditamos 

que o setor possa vir a mostrar alguma 

resiliência» e «que a pressão para a subida 

das rendas regressará com a recuperação 

no período pós-pandemia, especialmente 

e no que respeita a projetos em localiza-

ções prime, edifícios de escritórios Grade A, 

diferenciadores, flexíveis e maioritariamen-

te destinados a grandes ocupantes que 

apostem na sustentabilidade ambiental e 

no bem-estar dos seus utilizadores».


