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MICRO LOCALIZAÇÃO
MICRO LOCATION

Only a couple of blocks from São Paulo Square and Praça 
Dom Luis I and at walking distance from the Cais do Sodré 
train and metro station, the property is located in one of 
Lisbon’s most lively and dynamic neighborhoods. 

This particular part of the city has been under a deep 
transformation with many high profile services and 
residential projects currently underway. Indeed, the 
immediate surrounding of the property boasts ample 
underground public parking provision and a wide array of 
services and amenities making this location a perfect 
setting for residential or touristic apartments.

This is also a location with many leisure activities and its 
proximity to Cais do Sodré, Bairro Alto and Chiado, makes 
it one of the hottest touristic spots of the city.

A poucos quarteirões do Largo de São Paulo e da Praça 
D. Luís I, e a escassos minutos da Estação de comboios e 
de metro do Cais do Sodré, a propriedade está localizada 
num dos bairros mais dinâmicos e animados de Lisboa. 

Esta parte específica da cidade tem conhecido uma 
transformação profunda nos anos mais recentes havendo, 
neste momento, uma série de novos projetos residenciais 
e de serviços de elevado nível em desenvolvimento. Com 
efeito, a oferta de estacionamento público subterrâneo 
bem como de serviços e comodidades na área 
envolvente à propriedade é vasto, fazendo deste local um 
cenário perfeito para a promoção de apartamentos 
residenciais e turísticos.  A oferta de espaços de lazer é 
também significativa neste local e a sua proximidade ao 
Cais do Sodré, Bairro Alto e Chiado tornam-no um dos 
pontos turísticos mais apelativos da cidade. 
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COMPETIDORES E COMPARÁVEIS DE MERCADO
MARKET COMPETITORS AND COMPARABLES

Rua D. Luis I

Rua da Boavista

Avenida 24 de Julho

1

1

2

3

4

3

4

Edifício Residencial Construção Preço Médio m²

Residential Building Construction Asking price (€/m²)

1.  Ribeira 11 2018 5 400

2. Vértice Especial 2018 5 500

3. The one 2019 5 850

4. Boavista 152 2015 5 500



ANÁLISE URBANÍSTICA
URBAN ANALYSIS

The building is regulated by the Plano de Pormenor do Aterro da Boavista 
Nascente  and is classified as Espaço Central e Residencial a Consolidar. 
As the building maintains office use, it will be necessary to undertake a 
licensing project to obtain the change of use to residential. No major urban 
restrictions were identified. The current plan allows de potential change of 
use of the building from offices to residential, maintaining the retail use at 
ground floor level.

O edifício está regulado pelo Plano de Pormenor do Aterro da Boavista 
Nascente e classificado como Espaço Central e Residencial a Consolidar. 
Como o edifício atualmente é de uso para escritórios, será necessário 
proceder ao licenciamento para obter a alteração de uso para residencial.   
Não foram identificadas restrições a nível de planeamento 
urnbanístico.  O plano vigente permite a alteração de uso do edifício de 
escritórios para residencial, e a manutenção de retalho no rés do chão. 

URBAN ANALYSIS | ANÁLISE URBANÍSTICA
Licensing undertaken within the Municipality No

Licenciamento aprovado ou em aprovação Não

Urban Development Area Yes
ARU

Área de Reabilitação Urbana Sim

Preference rights Yes Lisbon City Council

Direitos de preferência Sim Câmara Municipal de Lisboa

Archaeological level Yes
III

Nível Arqueológico Sim

Classified property No

Propriedade Classificada Não

Urban Qualification Yes
Espaço Central e Residencial a Consolidar

Classificação Urbana Sim

PDM (Masterplan) restrictions Yes Lisbon City Council and ARU

Restrições - PDM Sim Câmara Municipal de Lisboa e ARU

Detailed Urban Plans (PP, PU) Yes
Plano de Pormenor do Aterro da Boavista Nascente

Plano de Pormenor Sim

Urban Taxes (TRIU, etc.) Yes
Espaço Central e Residencial a Consolidar

Taxas Municipais (TRIU, etc.) Sim



ANÁLISE DE ÁREAS 
SCHEDULE OF AREAS

Note: The information aboved is supported in the drawings provided by the vendor.

Nota: As áreas apresentadas foram medidas com base nas peças desenhadas fornecidas.

Floors Actual use Potential use GCA m2 GLA m2 Backyard

Mezanine Offices Residential

4 Offices Residential 425 342

3 Offices Residential 434 352

2 Offices Residential 433 351

1 Offices Residential 429 346

0 Retail Retail 421 317 42

Total Area - above ground 2,141 1,709 42

-1 Wharehouse / Bar Parking 421 227

Total Area below ground 421 227 0

Total Area 2,562 1,936 42

Piso Uso Uso Potencial GCA m2 GLA m2 Pátio

Mezanine Escritórios Residencial

4 Escritórios Residencial 425 342

3 Escritórios Residencial 434 352

2 Escritórios Residencial 433 351

1 Escritórios Residencial 429 346

0 Retalho Retalho 421 317 42

Área Total – acima do solo 2.141 1.709 42

-1 Armazém / Bar Parque 421 227

Área total – abaixo do solo 421 227 0

Área Total 2.562 1.936 42



SWEET & SOUR ANALYSIS 

• Excelentes ligações por transporte 
público – a poucos minutos a pé de 
uma das estações de metro e de 
comboio mais importantes da cidade

• Excellent public transport 
connections – at walking distance 
from one of Lisbon’s main train and 
metro stations 

• Vista do rio nos pisos
mais elevados

• River view on the top
floors

•Bom potencial para
reconversão para projeto
residencial de pequenas e
médias tipologias

• Very good potential for
repositioning to a residential
scheme of small to medium
typologies

• Edifício em boas condições
e de qualidade, com estrutura
sólida

• Building is well maintained
and has a good overall quality
and solid structure

• Elevado potencial para
reposicionamento dos espaços de
retalho ao nível do rés-do-chão por
forma a tirar partido do crescente
tráfego pedonal na zona.

• High potential for repositioning the
retail units to take advantage of the
increasing footfall in this location

• Edifício possui elevador

• Building has a lift

• Bom pé direito em todos
os pisos

• Excellent floor to ceiling
height on all floors

• Totalmente ocupado com
uso de escritório mas com
condições de arrendamento
muito flexíveis

•Fully occupied for office use
with very flexible rental
conditions

• Edifício não possui
estacionamento

• No integrated parking

• Localização reconhecida e
de elevado nível em Lisboa –
uma das melhores na cidade

• Well known and high
profile address in Lisbon –
one of the best in the city

• Excelente oferta de serviços e
de espaços
sociais e de lazer

• Excellent supply of
amenities, social and leisure
equipment

• A poucos minutos, a pé,
do Chiado, da Baixa e do
Bairro Alto

• At walking distance from
the Chiado, Baixa and Bairro
Alto areas



PROCESSO DE VENDA
SALES PROCESS

       
 

A Cushman & Wakefield foi mandatada pelo Vendedor 
para iniciar um processo de venda, direccionado para 
potenciais compradores com o perfil adequado para 
esta oportunidade.

As ofertas deverão considerar o seguinte:

• Venda da Sociedade que detém o imóvel;
• O imóvel será vendido tal como se encontra;
• A transação não será sujeita a IVA.

As ofertas não vinculativas deverão ser assinadas por 
um representante legal do potencial Comprador, 
incluindo, pelo menos, os seguintes elementos:

• Identificação do Comprador e seu track  record;
• Identificação das equipas internas e externas que 
farão parte da operação;
• Confirmação de quais serão as etapas de aprovação 
internas para completar a  transação;
• Confirmação da necessidade de  financiamento 
externo da operação;
• Proposta de preço;
• Condições de pagamento;
• Confirmação do período de tempo     
necessário para conclusão da transação (incluindo Due 
Diligence). 
• Indicação do futuro uso pretendido para o edifício.

Ofertas não vinculativas devem ser enviadas, via email, 
para a Cushman & Wakefield ao cuidado de 
ana.gomes@cushwake.com e 
pedro.abreu@cushwake.com

Cushman & Wakefield has been retained by the 
vendor to initiate a sales process targeted at any 
potential purchasers which are believed to have 
an interest and profile for this opportunity. 

The vendor is accepting offers for this 
opportunity considering the following 
framework:

• Share Deal;
• The property is sold “as is”;
• The transaction will not be subject to VAT;

The non-binding bid should be signed by a 
representative of the Bidder, with the  
appropriate power to do so, and should 
address, at least, the items listed below:

• Identification of the buyer;
• Identification of internal transaction team,  
   external advisors and any other party   
   intending to work on this project;
• Confirmation of any internal approvals   
   required to complete the deal;
• Confirmation of whether and how the   
   acquisition will be financed;
• Proposed price;
• Confirmation of time required for completion  
  (including due diligence);
• Indication of intended future use of the   
   building.

Non-binding offers should be sent, via email, to 
Cushman & Wakefield and addressed to:
ana.gomes@cushwake.com and 
pedro.abreu@cushwake.com
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ANA GOMES PEDRO ABREU
Associate 
Head of Urban Development
ana.gomes@cushwake.com 

Mobile: +351 916 183 142

Consultant
Urban Development
pedro.abreu@cushwake.com 

Mobile: +351 916 120 497




