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A nova sede da EDP, que tem a conclusão prevista para o primeiro semestre de 2014, vai custar 56,9
milhões de euros à eléctrica. A empresa pretende alienar os dois edifícios que possui na capital portuguesa.
A EDP apresentou esta quinta-feira a sua nova sede. Localizada
em Lisboa, em plena Avenida 24 de Julho, próxima do rio Tejo,
a nova “casa” da EDP deverá estar pronta no primeiro
semestre de 2014.
O edifício contará com oito pisos acima do solo e seis em cave,
sendo a área total de construção de 46.258 metros quadrados.
No entanto, destes 46.258 metros quadrados, apenas 13.967
são destinados a escritórios para cerca de 750 funcionários.
O edifício terá ainda 481 lugares de estacionamento, dos quais
172 são destinados ao público em geral.
Aos jornalistas, António Mexia (na foto), presidente da EDP,
sinalizou que “é nos momento difíceis que as companhias têm
assumir as suas responsabilidades” quer para com os
funcionários quer para com a “renovação de uma das áreas da
cidade que está parada há décadas”, o que foi possível graças
“a um trabalho conjunto da EDP e da Câmara Municipal, com o
apoio de arquitectos que hoje fazem a diferença não só a nível
nacional mas a nível mundial”.
O atelier de arquitectura Aires Mateus Associados é o
responsável criação e o gabinete AFAconsult tem a cargo a
responsabilidade do projecto das especialidades. Já a
construção foi adjudicada ao consórcio Mota-Engil/HCI.
“Este projecto está orçado em 56,9 milhões de euros",
acrescentou António Mexia, frisando ainda que a contribuir
para a redução desta conta está "a alienação da antiga sede no
Marquês de Pombal e na José Malhoa, por um valor que é
praticamente o dobro deste”, acrescentou António Mexia.
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Assim, a EDP prevê arrecadar cerca de cem milhões de euros
com a venda destes dois edifícios que possui na capital e, por
isso, só investirá perto de 57 milhões de euros na construção deste novo edíficio.

Plugin social do Facebook

FOTOGALERIA

Anterior

Automóveis no Weekend
29-06-2012 0:00:00

(14 fotos)

Hoje no
VER MAIS FOTOGALERIAS

Vídeo: "Ao fim de tantas cimeiras,
esta foi aquela que trouxe medidas
mais concretas"
No comentário diário, Carlos Almeida
fala sobre as decisões saídas da cimeira
europeia. Veja aqui o vídeo.
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