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Tendência Novo Banco vende carteira de imóveis Santander tem nova sede e BCP centraliza serviços

Património dos bancos
animamercado imobiliário

TextoAnabelaCampos
MargaridaCardoso Marisa
Antunes e SóniaLourenço

Foto TiagoMiranda

As intensasmovi
mentações que
tomaram conta do
mercado imobiliá
rio em Lisboa e no
Porto estão a che
garà bancaeao seu
património institu
cional Centraliza

ção de serviços em edifícios próprios
aposta em novas sedes ou venda das
antigas joias da coroa fazem parte do
cenário atual do sector
Umdosexemplosvem doNovoBan

co O emblemático edifício onde está
situada a galeria de arte do antigo
BES noMarquês do Pombal está à
venda Situado do lado esquerdo da
rotunda doMarquêsdo Pombal quem
sobeaAvenidada Liberdade o imóvel
está à venda por cerca de 50 milhões
de euros sabe o Expresso O edifício
fazpartedeumportefóliode60ativos
doNovoBancoque estãonomercado
à espera deencontrar um comprador
desdehá setemeses Contactada fon
te oficial do Novo Banco preferiu não
comentar
A venda está a ser feita pela GNB

Gestão de Ativos empresa do Novo
Banco que na altura em que o BES
era controlado pelo Grupo Espírito
Santo se chamava ESAF Ao que o
Expresso apurou os60 edifícios estão
situados de nortea sul do país e estão
à venda por um valor acumulado que
rondaos €180 milhões Montante que
mostra bem o peso que o edifício do
Marquêsde Pombal tem no portefólio
de imobiliário
A venda iniciou se no ano passado

e segundo apurou o Expresso susci
tou a atenção de vários interessados

tendo a GNB chegado já à fase final
de negociações com um fundo ameri
cano O processo só não fechou ainda
porentraves jurídicos provocados por
alguns inquilinosquequerem exercer
o direito de preferência em alguns
desses imóveis
No Santander a opçãonãoé avenda

mas o investimento Na próxima se
mana será inaugurado o novo edifício
Centro Santander Totta onde já se
encontram a trabalhar perto de 900
pessoas junto àmesquitadeLisboa

e à outra torre do banco construída
há cerca de 13 anos e onde se encon
tram outros 1300 trabalhadores
O projeto do arquiteto Frederico

Valsassina com9500metros quadra
dos implicouuminvestimento de €27
milhões e dois anos de obras Agora
será a sedeoperacional dobanco ape
sar de a sede institucional se manter
no edifício da Rua do Ouro na Baixa
deLisboa Um imóvelqueoSantander
Totta vaimanter para eventos e ques
tões protocolares

Para manter é também o imóvel na
RuaAugusta na Baixa de Lisboa que
foi objeto de recuperação Contudo
outro edifício do banco emLisboa na
Avenida Miguel Bombarda de onde
foram transferidos trabalhadores
para o novo espaço junto à Praça de
Espanha ficará liberto e serávendido
Comtrês blocos semienterradosem

redor da torre já existente e todos
interligados o edifício Centro San
tander Totta privilegia a luz natural
aproveitando o desnivelamento do
terreno Comdois auditórios espaços
sociais e ginásio aposta numa nova
forma de organização do espaço de
trabalho muitomais informal

ABaixa é para eventos
No universo Millennium BCP a apos
ta é na concentração de serviços Os
trabalhadores dos serviços centrais
da instituição estãomaioritariamente
no TagusPark no concelhodeOeiras
em 12 edifícios Aqui trabalham2400
funcionários
Já no Porto onde continua a fun

cionar a sede social do banco 750
pessoas distribuem se pelos edifícios
D João I eGonçalo Sampaio
Também o BCP tem dois edifícios

emblemáticos localizados na Baixa
lisboeta zona que está sob gran
de pressão imobiliária O frenesim
provocado pelo turismo tem gerado
uma movimentação significativa em
toda a envolvente com a abertura de
vários hotéise novos estabelecimen
tos comerciais O Terminal de Cru
zeiros que está a ser construído em
Santa Apolónia promete duplicar o
número de pessoas que entram na
capital pela via marítima O tráfego
atual de cruzeiros na capital é de
550mil passageiros mas os respon
sáveis do Porto de Lisboa preveem
que o número possa duplicar nos
próximos 10 anos

Factosqueestão a sobrevalorizar os
imóveis da zona OMillennium BCP
tem um edifício próximo do arco da
RuaAugusta onde está centralizada a
operação deprivate banking dogrupo
e ainda uma parte reservada a apoio
da administração O outro edifício
está situado na Rua do Ouro e acolhe
a Fundação Millennium BCP e vários
eventos No passado houve vários
potenciais interessados mas de mo
mento não está nos planos do banco
vender este edifício nem o edifício
sede naRuaAugusta assegura fonte
oficial da instituição
No Porto também o Banco Carre

gosa está a reforçar o seu património
imobiliário continuando a apostar na
zona da Boavista Na Rua de Guerra
Junqueiro a poucos metros da sua
sede na Av da Boavista o banco lide
radoporMariaCândida Rocha eSilva
escolheu um imóvel que já recebeu
no passado uma garagem com bom
ba de gasolina e foi depois uma loja
demóveis

37 anos depois sede do antigo BES
abrebalcões naAvenida da Liberdade

Foram quase quatro décadas
de costas voltadaspara a Avenida
da Liberdade a principal artéria
de Lisboa edo país Agora vai
mudar Oedifício sede do Novo
Banco antigo BES está emobras
e vai abrirmuito embreve
umbalcão virado para aAvenida
da Liberdade comum visual
que permitirá dar lhe grande
visibilidade Uma novidade já que
o balcão esteve desdesempre
situado naRuaBarata Salgueiro
numa zona pouco visível junto
à garagempor onde costumava
entrar a administração do BES
eRicardo Salgado o ex presidente
do banco A decisão foi deAntónio
Ramalho o atual presidentedoNovo
Banco e foi tomada no âmbito
da racionalizaçãoe otimização
dos espaços do banco com
a concentração de serviços
administrativosnaAvenida
da Liberdade As obras no edifício
sede situado na esquina da Avenida
da Liberdade com aBarata
Salgueiro representam um

investimento decerca de 350mil
euros segundo confirmou fonte
oficialdo banco A abertura
do balcão naAvenida da Liberdade
permitirá ao Novo Banco abandonar
o que hoje está no edifício
do MarquêsdoPombal atualmente
à venda Não se encontra uma
explicação para o facto de o BES
nunca ter tido umbalcão virado
para a Avenida da Liberdade
O edifício foi recorde se
inaugurado em 1980pelo então
presidentedoBanco Espírito Santo
Comercial deLisboa BESCL
FranciscoVeloso ONovo Banco
tem estado a concentrar na sede
e nas instalações do Tagus Park
emOeiras alguns serviços que
durante anos estiveram dispersos
por outros edifícios As obras
queestão a ser feitas na sede
do antigo BESpermitirão aumentar
entre15 a20 o espaço
de trabalho disponível Estas
alterações permitirão também
libertar o edifício da Avenida
Álvares Cabral A C

Expresso

1/23

S/Cor

1812 cm
2

131300

Nacional

Informação Geral

Semanal

Economia

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):28012017

Construção/Imobiliário


