
12 // vidaimobiliaria.com / 2020

ESPECIAL FIT-OUT// ESCRITÓRIOS

CASOS DE ESTUDO DE FIT-OUT

THYSSENKRUPP PORTUGAL

MORADA

Rua do Central Park,  

Edificio 2-4B 

2795-242 Linda a Velha

CONTACTOS 

tel.: +351 215 969 740 

email: csousaconduto@lockcorporate.com

website: www.lockcorporate.com

PEDIDO DA EMPRESA

A Lock foi a responsável pela conceção/cons-

trução da nova Sede ThyssenKrupp Portugal. 

A pretensão foi a criação de um ambiente 

informal e criativo, com soluções intemporais 

e materiais de qualidade que criassem altos 

níveis de satisfação nos grupos de trabalho, 

potenciando o bem-estar de quem os vive, e 

que nos remetessem para a filosofia inovadora 

da empresa. Realizámos análise ao funciona-

mento da empresa, pretendendo-se criar um 

modelo de funcionamento tirando o máximo 

partido da geometria e luminosidade do novo 

espaço, permitindo uma distribuição funcional 

que potenciasse a informalidade funcional 

de um escritório contemporâneo criando um 

ambiente inspirador, flexível e colorido. Um 

espaço que incentivasse a interação entre 

colaboradores, racionalizando o aproveita-

mento do espaço e tendo como resultado um 

projeto sólido e com qualidade, enquadrado 

nos objetivos de investimento do cliente. 
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SOLUÇÃO 

O local escolhido foi o Sintra Retail Park, com 

uma área de 2.000 m² em duas áreas distintas; 

1.500 m² escritórios e 500 m² de armazém.

A estrutura funcional da empresa obrigou-nos á 

criação de duas zonas distintas afetas aos mer-

cados geográficos em que a empresa opera, 

assim como a uma zona comum de serviços e 

ainda um grande armazém de apoio logístico 

localizado no edifício.

A linha condutora do Projecto foi a introdução 

de referências locais e tradicionais como a lã 

da Burel Mountain Originals, a utilização de 

aparelhos de iluminação da marca portuguesa 

Indelague e cortiça em revestimento de pare-

des; tudo isto de forma a reforçar o sentimento 

de pertença e permanência em Portugal.

A aplicação de materiais naturais e orgânicos, a 

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

1500m² (escritório) 
+ 
550m² (armazém)

PRINCIPAIS FORNECEDORES: 

Intergrau 
Silogia  
Placofix

Nº POSTOS DE TRABALHO:

145 PT

Nº DE SALAS DE REUNIÃO:

12 UN

utilização de materiais como estruturas de alumí-

nio e vidro, combinada com mobiliário depurado 

e minimalista, produziram um espaço de trabalho 

contemporâneo e «orgânico», sentindo que a 

natureza faz parte do local de trabalho, com-

binando eficiência com um ambiente «verde».

Na multiplicação de espaços criámos tipica-

mente três tipos de usos, o posto de trabalho 

fixo, gabinete ou em sistema de hotdesking; 

as zonas de reunião e uso indiferenciado que 

podem ser usadas como local de trabalho, 

reuniões informais, reuniões formais, zonas 

de concentração ou para uso com isolamento 

necessário; e zonas criativas como a cafeteria 

que permitem ás equipas descontrair e interagir 

informalmente podendo ser utilizados com total 

flexibilidade. Resumindo dotamos o escritório 

com espaços para trabalhar, reunir e descontrair.


