
  

NEGÓCIOS

Bedrock e Europi compram outro portfólio
logístico em Portugal 
A Bedrock Capital Partners e o Europi Property Group acabam de somar um novo portfólio
logístico à sua plataforma Ecologis, com a compra à Santander Asset Management de um
conjunto de ativos que totalizam 24.000 m².
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Embora sem avançar o valor do negócio, a Bedrock Capital explicou à VI que o portfólio imobiliário agora

adquirido é constituído maioritariamente por armazéns logísticos que eram detidos por três fundos

imobiliários geridos pela Santander Asset Management, compreendendo uma área bruta de construção na

ordem dos 24.000 m².

Realçando a «excelente qualidade» deste portfólio imobiliário, para João Tenreiro Gonçalves, sócio da

Bedrock Capital Partners, «esta transação é demonstrativa da capacidade da Bedrock na identi�cação e

execução de negócios imobiliários no mercado português. Trata-se da quinta operação concretizada pela

joint-venture [Ecologis] em menos de um ano, e eleva o portfólio sob gestão para mais de 150.000 m² de

ativos logísticos de elevada qualidade em Portugal.

Entre os ativos que constituem este portfólio, inclui-se um conjunto de seis armazéns que fazem parte do

centro empresarial e logístico Norcentro, em Alverca – a cerca de 20 km de Lisboa e com acesso rápido à A1-,

e um outro armazém localizado na Quinta da Marquesa, no eixo de Palmela, com uma localização próxima
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da Auto-Europa e a cerca de 30 km de Lisboa. «Os armazéns encontram-se totalmente ocupados por

operadores de referência no nosso mercado», refere a mesma fonte.

Segundo Luís Figueiredo, administrador da Santander Asset Management, «a alienação deste portfólio

imobiliário enquadra-se na estratégia de�nida pela sociedade gestora».

Ativa há cerca de um ano e somando 150.000 m², a Ecologis é a plataforma de investimento em logística no

mercado português que resulta da joint-venture entre o Europi Property Group e a Bedrock Capital Partners,

e que se foca na aquisição de «ativos estrategicamente localizados e modernos, localizados

predominantemente na área metropolitana de Lisboa».
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A Vida Imobiliária é a publicação líder de mercado imobiliário em Portugal. Uma plataforma 360º em plataforma digital, eventos e notícias de
imobiliário. Acompanhamos toda a atualidade da �leira da construção e imobiliário, com especial destaque às principais cidades de Lisboa e Porto
com quem organizamos os eventos de referência – Semana da Reabilitação Urbana.
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