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Lisboa, 23 de dezembro de 2019 – O Grupo Ageas Portugal anunciou a aquisição de três edifícios 

na área da Grande Lisboa. 

Segundo Gilles Emond, Head of Real Estate do Grupo Ageas Portugal, «a aquisição destes edifícios 

integra-se numa estratégia mais ampla de reforço do investimento imobiliário em Portugal, 

iniciada com o desenvolvimento do novo edifício-sede da empresa no Parque das Nações. Mas 

simboliza também, de forma inequívoca, a vontade do Grupo Ageas Portugal continuar a apostar 

no setor imobiliário em Portugal, especialmente no mercado de escritórios». 

Um dos espaços, na Rua Castilho, totaliza 2.900 m2 de área bruta de construção acima do solo, 

distribuídos por sete pisos de escritórios e ainda quatro de estacionamento subterrâneo. 

Localizado numa zona privilegiada de escritórios, hotelaria e residencial, beneficia da 

proximidade da Avenida da Liberdade e dos principais meios de transporte público. Nesta 

transação, o Grupo Ageas Portugal foi assessorado pela Cushman & Wakefield na análise 

comercial e negociação, pela Vieira de Almeida na componente jurídica e pela Arcadis na vertente 

técnica. 

Adicionalmente, o Grupo segurador adquiriu um portefólio de dois imóveis à Anchorage Capital 

Europe e à Lace Investment Partners. Um dos edifícios está localizado na zona de Entrecampos, 

com 11.000 m2 de área bruta de construção acima do solo, distribuídos por doze pisos de 

escritórios e quatro de estacionamento subterrâneo. Localizado numa zona privilegiada de 

escritórios, beneficia da proximidade da Avenida da República e de excelentes acessos por 

transporte público. Os principais inquilinos são a Sky e a AICEP. A Anchorage / Lace foram 

assessorados pela CBRE, Morais Leitão, NPN - Neves, Pinheiro, Neves & Associados e Ernst & 

Young. 

O outro edifício adquirido  pelo Grupo Ageas Portugal nesta transação está situado na zona da 

Estrada de Benfica. Totaliza 5.000 m2 de área bruta de construção acima do solo, distribuídos por 

sete pisos de escritórios e um de estacionamento subterrâneo. O Grupo Ageas Portugal foi 

assessorado pela Cushman & Wakefield na análise comercial, Vieira de Almeida na componente 

jurídica e negociação, Arcadis na vertente técnica e pela KPMG como consultor financeiro e fiscal. 

O valor das transações não será divulgado. 

Grupo Ageas Portugal reforça investimento 

imobiliário com a aquisição três edifícios de 

escritórios em Lisboa 
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SOBRE O GRUPO AGEAS  
 
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente 

em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de Vida e Não Vida a milhões 

de Clientes Particulares e Empresas. A Ageas ajuda os seus Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra 

os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados para responder às suas necessidades, 

presentes e futuras. A Ageas é um dos maiores grupos seguradores europeus e encontra-se entre os 

principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com mais de 13.000 

Colaboradores A Ageas é uma empresa líder no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas reconhecidas como a Ocidental, a Médis, a Ageas Seguros e a Seguro Directo.  

Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/  

 
Para mais informações:  
 
Inês Albino – ialbino@atrevia.com| 963 461 297 

Rui Rijo – rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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