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ESPECIAL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Sílvia Costa - Arquitectura de Interiores

Projetos de interiores com um nome
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► Aos 36 anos, a arquiteta de interiores 
Sílvia Costa dá o nome a um dos mais im-
portantes espaços de decoração de inte-
riores de Lisboa, embora até o ano passa-
do, o atelier estivesse situado em Cascais. 
Por força do volume de negócios e pelo 
target de mercado, há cerca de um ano a 
mudança de espaço efetivou-se. Em en-
trevista ao Empresas+®, Sílvia Costa reve-
la os primeiros dias do atelier: “Comecei a 
trabalhar em 2000 participando em diver-
sos projetos de design de interiores. Em 
2007, optei por abrir o meu próprio atelier, 
em Cascais. A empresa que criei em 2007 
é a mesma que represento hoje, no entan-
to em 2011, após o fim da sociedade, re-
nomeei o atelier para Sílvia Costa - Arqui-
tectura de Interiores. Após nove anos em 
Cascais e com projetos centrados em Lis-
boa, optei por fazer a transição para a ca-
pital”. Ainda a propósito da mudança, a ar-
quiteta mostra-se satisfeita uma vez que, 
em Lisboa, tem maior facilidade para ex-
plorar outros tipos de clientes. “No centro 
de Lisboa conseguimos todo o tipo de 
clientes, sejam portugueses, estrangeiros, 
clientes finais, ou investidores. Aqui a ofer-
ta é muito maior em comparação com 
qualquer outra zona do país”.

Projetos de qualidade 
graças aos pormenores
“Neste atelier fazemos arquitetura de inte-
riores, cujo processo vai desde a fase do 
projeto, passando pela obra, até à chave 
na mão, acompanhando sempre o cliente 
em todos os passos. Aliás, nós fazemos 
projetos que só terminam com o acender 

da vela”, explica a arquiteta. A propósito 
da fase inicial, Sílvia Costa explica que os 
projetos podem ser sujeitos a várias alte-
rações e o processo pode ser mais demo-
roso. As reuniões com o cliente são de ex-
trema importância para que se entenda 
realmente o tipo de projeto que o cliente 
quer. “Para isso fomentamos uma relação 
que vem muito além da profissional”, 
acrescenta Sílvia Costa. “Nesta fase apre-
sentamos alguns dos nossos projetos em 
3D, que produzimos no nosso atelier, em-
bora tenho um gosto particular pelo dese-
nho e utilizo o mesmo, sempre que for 
vantajoso. Escolhemos também os mate-
riais, fazemos a proposta e quando o clien-
te aprova, começamos a obra”, completa.
Na fase da obra, o atelier assume total 
responsabilidade e trabalha com todo o ti-
po de parceiros das várias especialidades.
Outra característica particular centra-se 
no design de mobiliário. “Desenhamos o 
mobiliário, personalizamos todo o espaço 
e valorizamos a integração de peças de 
autor e obras de arte nos nossos projetos. 
Queremos deixar sempre a nossa identi-
dade na casa dos clientes “, explica.
É na fase de obra e na aplicação dos ma-
teriais que encontramos um dos princi-
pais valores da Sílvia Costa - Arquitectura 
de Interiores, que é a importância do por-
menor. É neste aspeto que a arquiteta 
considera que o seu atelier se distingue 
dos demais. “A nível de trabalho, executa-
mos projetos com muita qualidade por 
causa da nossa atenção nos pormenores 
e valorizamos o mais pequeno detalhe. 
Por esse motivo eu gosto que o cliente me 

O atelier Sílvia Costa - Arquitectura de Interiores, liderado 
pela própria, é uma das principais referências em Lisboa 

neste setor de atividade, com um portefólio bastante amplo. 
Com trabalhos realizados por todo o país, a assinatura Sílvia 

Costa apresenta projetos tailor made com um estilo 
contemporâneo e elegante com um toque de paixão em todos 

os detalhes. A sua abordagem é uma visão holística e 
desenvolve a arquitetura do espaço para que seja um 

verdadeiro reflexo da vivência dos clientes.  

Projetos de interiores 
com um nome

SÍLVIA COSTA - ARQUITECTURA DE INTERIORES

Sílvia Costa
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“NESTE ATELIER FAZEMOS ARQUITETURA DE 
INTERIORES, CUJO PROCESSO VAI DESDE A FASE 
DO PROJETO, PASSANDO PELA OBRA, ATÉ À CHAVE 
NA MÃO, ACOMPANHANDO SEMPRE O CLIENTE EM 
TODOS OS PASSOS. ALIÁS NÓS FAZEMOS PROJETOS 
QUE SÓ TERMINAM COM O ACENDER DA VELA” 



dê liberdade para terminar os projetos, 
com as peças dispostas nos devidos luga-
res e, como disse anteriormente, até ao 
acender das velas. Admito que fazer um 
projeto integrado é aquele que me dá 
mais gozo. Toda a minha equipa adora ver 
quando um cliente chega a casa e tem tu-
do decorado, mas este é um processo 
que pode demorar meses e as pessoas 
têm de ter noção disso. Sei que este per-
fecionismo me tem trazido sucesso por-
que o cliente apercebe-se do nosso empe-
nho e sente a sua casa valorizada e por 
norma deixam-me continuar o projeto até 
que eu sinta que a casa está perfeita”.
Com uma equipa de trabalho constituída 
por cinco pessoas, a Sílvia Costa - Arqui-
tectura de Interiores, está vocacionada 
para a área residencial. Ainda assim, o 
atelier tem experiência em trabalhar para 
qualquer tipo de projetos de interiores. 
Com um forte mercado no centro de Lis-
boa, o atelier desenvolveu projetos um 

pouco por todo o país e também a nível in-
ternacional, nomeadamente em Angola, 
onde já fez a decoração de um Iate Club, 
inserido na Marina de Luanda. Sobre a po-
livalência de trabalho, Sílvia Costa explica 
que “trabalhamos desde restaurantes, 
spas, hotéis, habitação, entre muitos ou-
tros”, sendo que cada projeto é único.
Na área residencial, para além da estéti-
ca, o conforto é uma das principais preo-
cupações para quem trabalha em decora-
ção de interiores. O principal objetivo des-
tes projetos é que “os clientes tenham 

gosto no espaço e que vivam com confor-
to, com todas as funcionalidades de uma 
habitação. Conseguir que o cliente esteja 
bem com a sua casa, é muito importante e 
concretizar isso, é a nossa missão”, desta-
ca Sílvia Costa. 

Showroom: 
uma aposta de sucesso
Vocacionada para o futuro, Sílvia Costa 
defende a manutenção da estrutura atual. 
Sem nenhum tipo de sociedade, a arquite-
ta acredita que crescerem em equipa e lo-

ja poderia ser um passo em falso. A gran-
de aposta do momento passa portanto pe-
lo showroom. A arquiteta comenta que 
“este ano decidimos montar no nosso no-
vo espaço um showroom, que me deixa 
bastante orgulhosa. Esta ideia surgiu para 
dar maior visibilidade aos nossos produ-
tos e ter um contacto mais próximo com 
os clientes e isso está a superar as nossas 
expetativas. É um espaço onde procuro 
desenvolver ambientes, que reflete a ins-
piração da minha vivência, e permite de-
monstrar aos nossos clientes um pouco 
do nosso conceito”. 
Para finalizar, Sílvia Costa deixa uma men-
sagem de Natal para todos os leitores do 
Empresas+®: “desejo um bom Natal e 
que todos o desfrutem num ambiente má-
gico. Gostava que todos se sentissem mui-
to confortáveis nas suas casas e que 
2018 seja um ano muito bom, com muitas 
alegrias, projetos e sobretudo, um futuro 
extraordinário”. 
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► Nelson Benvindo e José Costa, arquite-
tos de formação, conheceram-se num 
dos gabinetes por onde passaram profis-
sionalmente. Antes de entrar no projeto 
do atelier Traço Criativo, ambos desenvol-
veram diversas atividades que lhe vale-
ram o know-how essencial para a prática 
da sua atividade. O primeiro foi taxista e, 
em paralelo, investia na conclusão da 
sua formação. O segundo passou por di-
versos gabinetes da área. Numa dessas 
experiências conheceram-se e surgiu a 
ideia de iniciar um projeto em comum.

UM CRESCIMENTO RÁPIDO 
E SIGNIFICATIVO
“Isto começou numa brincadeira, ao de-
senvolver alguns trabalhos extra ao final 
do dia. Começamos a trabalhar em minha 
casa, num cantinho da sala, com duas 
mesas e dois computadores. Ao fim de al-
gum tempo a quantidade de trabalho era 
cada vez maior, arriscamos e fomos para 
uma loja. Tínhamos duas secretárias per-
didas em 40 metros quadrados”, recorda 
Nelson Benvindo. O projeto que começou, 
por brincadeira, em meados de 1999, 
acabou por se transformar na constituição 
de uma empresa de sucesso, em 2005, já 
com a colaboração de dois funcionários. 
Aí, mudaram-se para um T2, mas dez anos 

depois houve a necessidade de investir 
num novo espaço, já que o atual se torna-
va redutor enquanto ambiente de trabalho 
para 14 pessoas. 
No entanto, a construção civil e todas as 
áreas ligadas entre si sofreram uma que-
bra de trabalho que assustou os sócios. 
Não pela ausência de projetos, mas antes 
pela abundância que os levava a ter a ne-
cessidade de contratar cada vez mais co-

laboradores. Mudaram-se para as atuais 
instalações e o crescimento permaneceu 
contínuo. E, se num momento acredita-
ram que ali sobrava espaço para os cola-
boradores, “atualmente já não cabe aqui 
mais ninguém”, afirma Nelson Benvindo. 
Com estes dados de crescimento, a Traço 
Criativo conta hoje com a colaboração de 
“engenheiros civis, peritos de térmica, ar-
quitetos, desenhadores, estagiários, ad-

ministrativos, contabilista e, recentemen-
te, tivemos necessidade de contratar mais 
uma pessoa para nos dar apoio na área 
administrativa”, enumera o sócio gerente. 

UM ATELIER POLIVALENTE 
A Traço Criativo assume-se como uma 
empresa em expansão, que desenvolve e 
coordena uma série de serviços, numa 
tentativa de facilitar o desenvolvimento 
do projeto dos seus clientes. “Nós, desde 
que o cliente entra aqui ou nos contacta, 
tentamos sempre oferecer um serviço 
chave na mão. Temos capacidade, neste 
momento, de encontrar um terreno para 
o cliente, em desenvolver um projeto de 
arquitetura, em desenvolver os projetos 
de especialidade, em entregar o projeto 
na câmara, em gerir o projeto e entregar 
uma licença para construção”, afirma 
Nelson Benvindo. 

O gabinete Traço Criativo, 
situado em Odivelas, apresenta 

um leque de soluções 
orientadas para as atividades 

de arquitetura, planeamento 
urbano e design de interiores. 
Fundado em 2005 por Nelson 

Benvindo e José Costa, 
arquitetos de formação, tem 

registado um crescimento 
significativo no setor. 

Detentores de uma estrutura 
sólida e uma equipa dinâmica, 

procuram, acima de tudo, a 
satisfação do cliente. 

“O NOSSO OBJETIVO 
É A SATISFAÇÃO DO CLIENTE”

TRAÇO CRIATIVO
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Nelson Benvindo e José Costa

“ISTO COMEÇOU NUMA BRINCADEIRA, AO 
DESENVOLVER ALGUNS TRABALHOS EXTRA AO 
FINAL DO DIA. COMEÇAMOS A TRABALHAR EM 
MINHA CASA, NUM CANTINHO DA SALA, COM DUAS 
MESAS E DOIS COMPUTADORES. AO FIM DE ALGUM 
TEMPO A QUANTIDADE DE TRABALHO ERA CADA VEZ 
MAIOR, ARRISCAMOS E FOMOS PARA UMA LOJA”



Neste sentido, a equipa do gabinete  
Traço Criativo acompanha a obra, fiscali-
za-a e ajuda o cliente na procura de um 
empreiteiro da sua confiança que lhe ga-
ranta a qualidade do serviço desempe-
nhado. “Podemos entregar uma obra 
pronta ao nosso cliente, com tudo aquilo 
que é necessário, com toda a parte buro-
crática envolvida. Assim, o cliente só tem 
que lidar connosco, trata todos os assun-
tos connosco. Tentamos sempre facilitar-
-lhes a vida”, declara José Costa. Neste 
momento, os arquitetos têm já projetos 
desenvolvidos a nível nacional, apesar de 
manterem grande enfoque na zona de 
Lisboa, Odivelas, Loures e Vila Franca de 
Xira, revelando que recentemente rece-
beram uma proposta para desenvolver 
um projeto em Angola. 

PROJETOS COM MARCA 
DE QUALIDADE 
Sediados em Odivelas, uma zona com 
uma herança de construções ilegais que 
foram surgindo em tempos, verificaram 
que era uma área, em termos urbanísti-
cos, pouco apelativa. No entanto, conse-
guiram a recuperação da mesma e “co-
meçaram a surgir conjuntos de moradias 
que dão um aspeto totalmente diferente 
ao concelho”, revela Nelson Benvindo. 
A contar uma presença significativa no 
mercado, os sócios deixam já a sua mar-
ca nos projetos. E, embora muitas das ve-
zes tenham o objetivo de desenvolver um 
trabalho diferente, os clientes chegam 
até ao seu atelier através de obras de re-
ferência. Neste sentido, quem procura a 
Traço Criativo traz já uma ideia formada 
do projeto que deseja e dos materiais 
que querem ver utilizados na obra. 
O atelier Traço Criativo aposta numa ma-
neira de trabalhar com simpatia, procu-
rando sempre um acordo com os seus 
clientes. “Nós pedimos sempre o progra-
ma ao cliente e há alguns que vêm com tu-
do muito bem estudado. Na primeira reu-
nião recebemos a informação toda. De-
pois da recolha de informação, avança-
mos. Primeiro fazemos o levantamento to-
pográfico do terreno. Vamos conhecer o 
terreno, ver a envolvente e de acordo com 
o seu programa vamos apresentar uma 
proposta”, explica Nelson Benvindo. O pri-
meiro passo dos sócios passa pelo desen-
volvimento de plantas e de uma maqueta 
tridimensional, que procuram projetar, ex-
plicar os materiais a serem utilizados, de 
acordo com o cumprimento da legislação 
em vigor e aproveitamento do espaço em 
favor do conforto do cliente. 

PROJETOS DE REFERÊNCIA 
NACIONAIS
Há aproximadamente 19 anos no merca-
do, o atelier Traço Criativo reúne uma 
vasta lista de obras e projetos de referên-
cia. Em entrevista ao Empresas+®, os só-
cios revelam que uma das obras que pa-
ra eles representou uma grande luta foi o 
CEIA - Centro  Equestre Internacional de 
Alfeizerão, concelho de Alcobaça. O proje-
to, desenvolvido por fases, começou em 
2010 e terminou em 2014, representan-
do um dos maiores centros equestres da 
Península Ibérica. Conta com três pica-
deiros, uma área de restauração e boxes 
para mais de 300 cavalos. Foi um grande 
empreendimento, ainda com a segunda 
fase por desenvolver que corresponde ao 
desenvolvimento de uma unidade hote-
leira. Salientaram ainda a elaboração de 
vários planos pormenor, a legalização de 
loteamentos (AUGIS), principalmente no 
concelho de Odivelas e Loures, onde via-

bilizaram mais de 1500 lotes para cons-
trução, um condomínio de armazéns com 
aproximadamente 12 mil metros quadra-
dos, em Odivelas, um hotel de quatro es-
trelas em Lisboa e um edifício com oito 
apartamentos de luxo, vendidos ainda 
antes da construção, no Campo Peque-
no. “Temos, ainda, alguns projetos mais 
pequenos, mas que encaramos da mes-
ma forma. Para nós, todos os projetos 
são importantes”, acrescenta José Costa.

IMOBILIÁRIA – 
UM PROJETO INOVADOR
Muitos dos clientes que chegam ao ate-
lier compram, inúmeras vezes, o terreno 
errado para o projeto que ambicionam 
desenvolver, daí a empresa ter colocado 
tanta importância na questão imobiliária. 
“Tentamos chegar ao cliente antes de ele 
comprar o terreno que, para ele, é o erra-
do. Temos clientes que compram terre-
nos totalmente inclinados, quando que-

rem fazer uma moradia de piso térreo. Se 
o objetivo é este, precisamos de jogar por 
antecipação”, explica José Costa. A ver-
tente imobiliária veio, de certa forma, 
acompanhar o projeto desde o início. 
Neste momento, possuem um portefólio 
acumulado, com cerca de 100 imóveis 
para comercializar, na zona de Lisboa e, 
mais recentemente, no Algarve e Alente-
jo. O objetivo dos sócios é manterem-se 
orientados, sobretudo, para investidores. 

UM FUTURO IMPREVISÍVEL
“Nós privilegiamos, acima de tudo, a 
questão da humildade. O cliente tem as 
suas ideias e o nosso objetivo é que ele fi-
que sempre satisfeito”, afirma José Cos-
ta. A registar um crescimento significativo 
e constante, os sócios não conseguem 
prever nem pensar no futuro do seu ate-
lier. Após a mudança para as mais recen-
tes instalações, depararam-se com uma 
situação invulgar. “Estamos mais acessí-
veis. Este ano, pela primeira vez, tivemos 
clientes a entrar aqui, a pedir desculpa 
por não terem agendado uma reunião e a 
perguntar se estamos disponíveis para 
desenvolver um projeto. Fomos aborda-
dos várias vezes desta forma. Ficamos 
muito satisfeitos e desenvolvemos prati-
camente todos os projetos que nos bate-
ram à porta”, assume Nelson Benvindo. 
“A nossa questão, neste momento, é per-
ceber como é que vamos responder de 
forma mais rápida a estas solicitações. 
Não temos o objetivo de querer chegar 
ali. Todas as semanas fazemos a nossa 
reunião geral, temos cerca de 120 proje-
tos em curso. A nossa preocupação é sa-
tisfazer o cliente, ajudá-lo a tomar as me-
lhores opções e principalmente cumprir 
prazos”, termina. 
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► A ARP Arquitectos foi fundada em 
1981 por António Fernandez em conjunto 
com um outro sócio que foi também seu 
colega de faculdade. Numa fase embrio-
nária, o atelier trabalhava em parceria 
com um outro gabinete de arquitetura on-
de desenvolvia essencialmente projetos 
de reabilitação e remodelação de edifí-
cios para a hotelaria. Anos mais tarde, 
António Fernandez acabaria por ficar so-
zinho na gestão da ARP Arquitectos dan-
do assim continuidade à atividade que vi-
nha a ser praticada até então.
O atelier tem vindo a desenvolver ao lon-
go dos anos vários projetos em colabora-
ção com outras empresas. Atualmente, 
continua a dedicar-se ao desenvolvimen-
to de projetos de reabilitação, onde se in-

clui também a recuperação do edifício 
onde o atelier se encontra instalado, na 
Rua Salitre, em Lisboa. Mas a ARP Arqui-
tectos não atua unicamente na área da 
recuperação e reabilitação de edifícios, 
embora esta seja a sua principal ativida-
de. Opta por explorar os vários nichos do 
mercado, proporcionando aos seus clien-
tes um leque bastante diversificado de 
serviços aos seus clientes.
O atelier foi evoluindo favoravelmente ao 
longo dos anos e conta atualmente com 
sete colaboradores. Embora a mais re-
cente crise tenha representado um perío-
do negro para a história da arquitetura 
nacional, a ARP Arquitectos soube gerir 
adequadamente essa situação, colocan-
do em prática a experiência adquirida ao 

longo dos vários anos de presença no 
mercado. O seu percurso foi marcado pe-
las várias parcerias que se foram suce-
dendo, algumas delas com gabinetes de 
arquitetura internacionais, nomeada-
mente ingleses. António Fernandez valo-
riza estas parcerias porque facilitam a or-
ganização na execução das várias etapas 
do projeto, cumprindo assim com as ne-
cessidades dos seus clientes.
A ARP Arquitectos possui um vasto por-
tefólio fruto dos vários anos de presença 
no mercado. António Fernandez de-
monstra um grande orgulho em todos os 
seus projetos mas destaca a reabilita-
ção de um edifício de escritórios, o Re-
pública 25 na Avenida da República, o 
projecto do Hotel Vincci Liberdade e 
também um projeto de habitação, na 
Rua José Dias Coelho, em Lisboa.
Questionado sobre o traço criativo da 
ARP Arquitectos, António Fernandez afir-
ma que não possui um traço que o define 
ou identifica. “Não temos esse tipo de fi-
losofia, fazemos a adaptação a cada 
cliente e a cada solução”. 
As questões urbanísticas ou do programa 
a implementar são as condicionantes 

que definem a imagem, sempre com o 
objetivo de dar uma solução arquitetóni-
ca cujo enquadramento urbanístico seja 
uma referência no local onde se desen-
volve o projeto.

Serviço chave na mão
A ARP Arquitectos aposta no ainda no ser-
viço chave na mão. Em entrevista ao Em-
presas+®, António Fernandez explica que 
“este serviço começa efetuando-se con-
tactos com os investidores. Segue-se a fa-
se de licenciamento e aprovação da obra 
que é a fase mais demorada, passando 
posteriormente para a contratação dos 
empreiteiros. Finalizadas estas etapas ini-
ciais, o acompanhamento da obra é apoia-
do pelo arquiteto e também pelas várias 
equipas das especialidades com quem a 
ARP colabora. Estando a obra concluída, 
entregamos o produto acabado ao clien-
te”. Para António Fernandez, a maior difi-
culdade deste tipo de serviços está rela-
cionada com o cumprimento dos prazos, 
sobretudo devido a alguns fatores exter-
nos. “Os tempos têm sido a tarefa mais 
complicada de se gerir, seja por causa dos 
licenciamentos, seja por causa da contra-

António Fernandez fundou a ARP Arquitectos em 1981.  
O atelier atua nas mais diversas áreas da arquitetura, desde a 

recuperação e reabilitação de edifícios, até aos planos de 
construção de raiz. Atualmente com mais de 40 anos de 

experiência nesta área de atividade, António Fernandez é por 
isso um bom conhecedor do mercado e da sua respetiva 

evolução. A ARP Arquitectos disponibiliza um conjunto de 
serviços diversificados e aposta no conceito chave na mão.

Mais de 40 anos 
de experiência em arquitetura

ARP ARQUITECTOS

António Fernandez

Edifício Escritórios República 25 Habitação Avenida Duque D’ávila
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tação dos empreiteiros, mas são proble-
mas que nós e os clientes temos de com-
preender. Muitas vezes o que agrava esta 
situação é a falta de mão de obra qualifi-
cada”, comenta o arquiteto.

Respeito pelo cliente
Num mercado tão concorrencial como es-
te, António Fernandez acredita que é 
também difícil encontrar no mercado um 
serviço como o que presta a ARP Arqui-
tectos, cujos vários pormenores acerta-
dos entre o cliente e atelier, são respeita-
dos de início ao fim. “Concorrência há 
sempre muita mas eu acredito que nós 
nos destacamos nesta área porque, em 
termos de projetos e obras de reabilita-
ção chave na mão, conseguimos garantir 
ao cliente que os orçamentos estabeleci-
dos são respeitados e o cliente gasta 
apenas aquilo que foi atempadamente 

combinado e não tem que se preocupar 
com despesas adicionais que possam 
surgir quando a obra estiver concluída”.
Mas para o arquiteto, o que realmente 
distingue a ARP Arquitectos de outras 
empresas concorrentes são as parcerias 
que estabelece durante as diferentes fa-
ses do projeto e as garantias que conse-
gue dar aos clientes relacionadas com o 
cumprimento dos prazos estabelecidos. 
António Fernandez salienta que não exis-
te maior satisfação para o cliente quando 
ele vê a obra concluída dentro dos prazos 
e do budget definido. 

Um futuro atento ao mercado
No que toca ao futuro, António Fernandez 
quer continuar a manter o grau de satisfa-
ção dos seus clientes em relação ao ate-
lier, algo que sempre o caracterizou e que 
o própria valoriza muito. No entanto, o ar-

quiteto não se alonga muito em relação às 
suas perspetivas e projetos para o futuro, 
destacando a imprevisibilidade do merca-
do. “É complicado fazer projeções porque 
o mercado oscila e existem muitas variá-
veis que precisamos de ter em considera-
ção”. Ao mesmo tempo, afirma que a sus-
tentabilidade e crescimento dependem 
sempre da crença dos promotores e inves-
tidores no mercado, e destaca a necessi-
dade de colocar em prática toda a expe-
riência de mais de 40 anos de atuação no 
mercado.“Se continuarem a acreditar no 
nosso trabalho, teremos um futuro riso-
nho nos próximos cinco anos. Se isso não 
acontecer por qualquer motivo, não será 
fácil, e por isso temos de continuar a divul-
gar o nosso know-how e investir no nosso 
conceito chave na mão”. Para o arquiteto 
é importante ainda estar atento às neces-
sidades e exigências do mercado, que vão 
mudando ao longo do tempo. Apostar na 
colaboração com as várias especialida-
des, continua a ser uma prioridade e des-
taca também a necessidade de interna-
cionalizar os seus serviços e alargar o seu 
leque de clientes para não estar apenas 
focado no mercado nacional.
Prestes a terminar o ano, o balanço que 
faz da atividade da ARP Arquitectos não 
podia ser mais positivo. O seu crescimen-
to é notório, e analisando os valores de 
faturação, os números falam por si. Antó-
nio Fernandez não termina sem antes 
aproveitar a oportunidade para desejar 
aos seus colegas de profissão, colabora-
dores, clientes e amigos um Natal prós-
pero e feliz, agradecendo a confiança que 
lhe é depositada no seu trabalho e nos 
projetos que desenvolve. 

Edificio de Habitação Rosa Araujo, 32

Habitação R. Santa Engrácia Edificio Escritório Rua do Salitre

Hotel Vincci
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“SE CONTINUAREM A 
ACREDITAR NO NOSSO 
TRABALHO, TEREMOS 
UM FUTURO RISONHO 
NOS PRÓXIMOS CINCO 
ANOS. SE ISSO NÃO 
ACONTECER POR 
QUALQUER MOTIVO, 
NÃO SERÁ FÁCIL, 
E POR ISSO TEMOS 
DE CONTINUAR A 
DIVULGAR O NOSSO 
KNOW-HOW E INVESTIR 
NO NOSSO CONCEITO 
CHAVE NA MÃO”

Edificio Escritório Rua do Salitre



► Licenciado em Arquitetura em 1981 
pela antiga ESBAL, Escola de Belas-Ar-
tes de Lisboa, Rui Avelar é a cara por de-
trás do projeto ao qual deu o seu nome 
há 18 anos: Rui Avelar – Arquitectura e 
Urbanismo. No entanto, o arquiteto está 
no mercado há mais de 30 anos, sendo 
uma referência no concelho de Loures, 
no que à atividade diz respeito. Antes de 
trabalhar como arquiteto por conta pró-
pria, Rui Avelar já trabalhava em proje-
tos para a EDP, sem no entanto se assu-
mir como arquiteto. A oportunidade che-
garia, através de uma proposta da Câ-
mara Municipal de Loures, onde durante 
cinco anos trabalhou na secção de 
obras municipais. Em entrevista ao Em-
presas+®, o arquiteto recorda essa pas-
sagem: “trabalhar na câmara de Loures 
permitiu-me exercer a minha profissão 
de sonho, que é ser arquiteto. Trabalhei 
aqui até 1988, onde participei em inú-
meros projetos. Estamos a falar de uma 
altura em que tudo se construía em Por-
tugal, uma vez que estávamos numa fa-
se pós 25 de Abril. Como não queria ser 
um técnico municipal a minha vida toda, 

optei por começar a trabalhar por conta 
própria em regime liberal, até que em 
1999, fundei a minha empresa”.
A Rui Avelar – Arquitectura e Urbanismo é 
um atelier que desenvolve projetos de ar-
quitetura essencialmente no concelho de 
Loures, uma opção que Rui Avelar diz ser 
estratégica, uma vez que “estamos numa 
zona rural e o campo de ação não é mui-
to grande. Instalamos a empresa em Bu-
celas e aproveitamos as oportunidades 
desta zona, onde os nossos trabalhos 

são pioneiros. Cerca de 80% do nosso 
mercado, é no concelho de Loures”.

“O que interessa ao cliente 
é o serviço”
Para este atelier, o cliente é sempre a 
principal preocupação e executar um pro-
jeto que cumpra com o desejo deste, é 
obrigatório, caso contrário, Rui Avelar 
prefere não o aceitar. “O que interessa ao 
cliente é o serviço. As pessoas fazem o 
seu investimento e nós fazemos algo que 

justifique esse investimento. A estética 
do projeto também é importante porque 
antigamente elas entregavam-nos alguns 
exemplares e pediam-nos para fazer 
igual, mas agora é diferente. Há mais in-
formação e as pessoas têm uma maior 
noção do nosso trabalho. Os clientes che-
gam até nós através do “passa a palavra” 
de outros e como tal os nossos trabalhos 
são sempre referenciados. Também pro-
curamos falar a mesma língua que os 
nossos clientes, conhecendo o seu gosto, 

Rui Avelar é atualmente um 
nome consagrado da 

arquitetura no distrito de 
Lisboa, com uma forte 

atuação no concelho de 
Loures, nos últimos 30 anos. 

O seu atelier, para além do 
próprio, é composto por mais 

dois arquitetos e um 
desenhista, constituindo-se 

assim uma equipa de 
projetistas, cujo objetivo 

passa por garantir um projeto 
de qualidade, por um menor 

tempo possível, que justifique 
qualquer investimento  

que o cliente esteja  
disposto a fazer.

Arquitetura de referência 
em Loures

RUI AVELAR – ARQUITECTURA E URBANISMO

Rui Avelar e sua equipa
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e perceber o que ele realmente quer para 
que possamos fornecer um serviço que o 
deixe plenamente satisfeito. Temos de ter 
ainda lealdade para com os clientes e is-
so passa também por corresponder ao ní-
vel de timings. Não fazemos propostas ir-
realistas e a nossa seriedade está acima 
de tudo. Apenas faço um projeto se sou-
ber que consigo cumprir com todos. Para 
mim o mais importante é ficar bem com a 
minha consciência”.
Num projeto de arquitetura, a opinião do 
cliente é fundamental. Para a Rui Avelar 
– Arquitectura e Urbanismo, o orçamento 
do projeto não supera a importância de 
que o mesmo satisfaça a necessidade do 
cliente, quer ao nível de gosto, quer ao ní-
vel da funcionalidade. Rui Avelar admite 
ainda que neste setor de atividade a ex-
periência obrigou-o a pensar numa abor-
dagem diferente da arquitetura, para ela-
borar projetos que tenham efetivamente 
uma perfeita funcionalidade. “No nosso 
trabalho não podemos implicar um traço 
próprio. No início gostava de aplicar for-
mas redondas mas isso apesar de ser bo-
nito, nem sempre é funcional”. 

Dos vários trabalhos executados por Rui 
Avelar, existe um em particular que se 
destaca pela sua importância histórica. A 
Cooperativa de Habitação Económica 
Solcasa, em Bucelas, representa três fa-
ses distintas na carreira do arquiteto. 
Executada a meio da década de 1980, a 
cooperativa de habitação foi projetada 
por Rui Avelar, numa altura em que este 
ainda aplicava a “técnica dos redon-
dos”, numa fase inicial da sua carreira. 
Nas duas décadas seguintes, a coopera-

tiva sofreu duas intervenções, também 
a cargo do arquiteto, onde ficou regista-
do o traço da sua arquitetura, da segun-
da fase da década de 90, e a terceira, já 
em pleno século XXI. Neste edifício ain-
da hoje são bem visíveis os registos des-
tas três fases da arquitetura, um princí-
pio que é fundamental para Rui Avelar 
que defende que “a reabilitação não se 
pode limitar a copiar o que já existe. É 
necessário inovar e não repetir o que se 
usava antigamente”.

Transição
Uma das principais necessidades do 
atelier a curto prazo passa pela aquisi-
ção de um engenheiro, de forma a poder 
dar uma melhor resposta a projetos cha-
ve na mão. No entanto, aos 67 anos, Rui 
Avelar admite que está prestes a iniciar 
uma fase de transição na empresa. 
“Gostava de passar a pasta da adminis-
tração. A firma já tem 18 anos e quero 
transita-la para outra pessoa. Temos 
uma equipa muito jovem, mas com mui-
ta qualidade. Quero passar a direção do 
atelier para outra pessoa. Mas até lá 
continuarei ao rumo deste barco, que é 
a Rui Avelar – Arquitectura e Urbanismo 
e nos próximos cinco anos, quero ver es-
ta empresa ainda maior. Este ano dupli-
camos o volume de negócios ao nível da 
qualidade, ou seja, assumimos projetos 
de maior grandeza e faturação, sendo 
esse o caminho a seguir”. Para termi-
nar, o arquiteto deseja a todos os clien-
tes e parceiros um próspero Ano Novo e 
que as pessoas aproveitem o bom mo-
mento do país e da economia nacional, 
para investir. 
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“NO NOSSO 
TRABALHO NÃO 
PODEMOS IMPLICAR 
UM TRAÇO PRÓPRIO. 
NO INÍCIO GOSTAVA 
DE APLICAR FORMAS 
REDONDAS MAS 
ISSO APESAR DE SER 
BONITO, NEM SEMPRE 
É FUNCIONAL”



► A Ladrillo foi fundada em 2013, mo-
mento em que a construção civil atraves-
sava uma crise e ainda pouco se falava 
no setor da reabilitação. Desde aí, o cres-
cimento tem sido uma constante na em-
presa de construção e reabilitação. 
“Quando comecei trabalhava sozinho, 
com todos os restantes elementos sub-
contratados. Eu fazia tudo. Queria provar 
que ia vingar nesta área, mesmo a come-
çar sozinho. Passados seis meses entrou 
outra pessoa e assim fomos crescendo”, 
recorda Gonçalo Marques. A Ladrillo co-
meçou por uma questão de necessidade 
mas sempre indo ao encontro daquilo 
que o engenheiro civil gostava e sabia fa-
zer. “Eu trabalho nesta área desde 2006. 
Primeiro começamos a fazer reparações 
pós venda de apartamentos no Algarve. 
Aquilo era semelhante a uma reabilita-
ção”, acrescenta. 

Uma empresa multidisciplinar
A Ladrillo desenvolve projetos na área da 
remodelação e reabilitação de edifícios. 
A estes serviços acresce ainda a área do 
restauro, onde tem vindo a marcar pre-

sença. “Fizemos a recuperação da ala 
nascente do Time Out: Mercado da Ribei-
ra. Fizemos lá alguns restaurantes, e te-
mos vindo a crescer dentro dessa área. 
Em Campo de Ourique, por exemplo, es-
tamos agora a desenvolver três restau-
rantes. Nós atuamos desde a área de ha-
bitação, remodelação e reabilitação, até 
à área da hotelaria. Além disso fizemos já 
várias lojas do Nuno Gama”, revela Gon-
çalo Marques. 
O engenheiro civil procurou implementar 
todas as áreas de atividade na sua em-
presa e, para o conseguir recorre à sub-
contratação de alguma mão de obra es-
pecializada. Com uma equipa constituída 
por 26 colaboradores, entre eles pedrei-
ros, pintores, serventes, estucadores, 
montadores de pladur e de gesso acarto-
nado. “Temos subempreiteiros em áreas 
específicas. Nestas valências todas tam-

bém temos subcontratações para quan-
do o trabalho assim o justifica. Temos um 
engenheiro e um arquiteto que estão na 
direção de obra e um encarregado que 
nos dá algum apoio. Nas especialidades 
como gás, AVAC, eletricidade são subcon-
tratados”.

A fidelização do cliente 
como principal objetivo
Para Gonçalo Marques, um cliente fideli-
zado é um grande contributo para a sus-
tentabilidade da empresa e por isso é 
fundamental que ele receba o acompa-
nhamento que merece. Em cada obra, a 
empresa aloca sempre um técnico res-
ponsável pela sua direção que está pre-
sente de início ao fim do processo. Mes-
mo depois da obra concluída, a Ladrillo é 
uma casa de porta aberta, sempre dispo-
nível para receber o cliente, mesmo 

quando o trabalho não corre bem. Ter 
uma resposta rápida e pronta é outro dos 
principais fatores de fidelização do clien-
te. “Nós possuímos cinco viaturas de ser-
viço capazes de responder rapidamente 
a qualquer pedido extra dos nossos clien-
tes” e como este exemplo, existem outras 
que comprovam isso mesmo.
“O nosso grande objetivo é fidelizar os 
clientes ao máximo e gostava de ter, nos 
próximos anos, cerca de 65% de clientes 
fixos. Trabalhamos com investidores de 
vários países. Se formos corretos com os 
nossos clientes, através deles podem 
surgir outros, é tudo uma questão de 
oportunidade”, desabafa.
Num mercado tão concorrencial como es-
te, Gonçalo Marques considera que exis-
te trabalho para todos e, no meio de toda 
a sua concorrência, admite que ela é que 
faz a empresa crescer e ter cada vez mais 

Sediada em Lisboa, a Ladrillo 
é uma empresa especializada 

no ramo da construção civil. 
Fundada em 2013 por 

Gonçalo Marques, engenheiro 
civil de formação, tem vindo a 

centrar a sua atividade em 
projetos de remodelação e 

reabilitação de edifícios, 
somando já no seu portefólio 

um conjunto de referências 
bem conhecidas na cidade.  

A dedicação e o 
acompanhamento próximo 

dos clientes, são os 
principais fatores que 

demarcam o sucesso desta 
empresa lisboeta. 

Um parceiro 
para construir em Lisboa

LADRILLO

Gonçalo Marques
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qualidade. Não existem grandes diferen-
ças em relação às outras empresas da 
mesma área. Existe sim uma boa relação 
com os clientes. “Há um compromisso 
entre nós e os clientes e uma flexibilida-
de muito grande no que diz respeito às al-
terações que ele deseja e gostos que 
tem. Nós não queremos conquistar o 

cliente só por conquistar. Queremos sim 
conquistar uma relação para que seja-
mos verdadeiramente amigos”.

Os seus clientes 
são a sua montra principal
Embora recente no mercado, a Ladrillo 
dispõe já de um portefólio bem recheado. 

Gonçalo Marques destaca alguns que o 
realizaram a nível profissional. “Sinto uma 
realização muito grande em todos os pro-
jetos que envolvem a remodelação de ha-
bitações. Para além destes, gosto de parti-
cipar naqueles que de certa forma, interfe-
rem na envolvência da cidade como é o 
caso do Time Out: Mercado da Ribeira, em 

Lisboa. Destaco ainda a Manteigaria, a Fá-
brica dos Pastéis de Nata, em Lisboa, a lo-
ja do Nuno Gama e alguns restaurantes 
que vamos fazendo na capital. O sucesso 
dos nossos clientes é o nosso sucesso e 
por isso quando deixamos a nossa marca, 
a sensação é muito boa”, conta.
Prestes a terminar o ano de 2017, o en-
genheiro civil adianta que a Ladrillo ultra-
passou em larga escala o volume de ne-
gócios de 2016. Dedicação, resiliência e 
acompanhamento assíduo aos clientes 
são os principais fatores que descrevem 
o sucesso da empresa. Mas Gonçalo 
Marques admite que foram também be-
neficiados pelas obras que executaram. 
“Como temos obras na rua e podemos 
mostrar o nosso trabalho através dos res-
taurantes, do mercado e de outros espa-
ços abertos, conseguimos ter aqui uma 
montra que fez com que o nosso trabalho 
fosse mais visível”.
O empresário não se considera uma pes-
soa muito ambiciosa, mas não esconde a 
vontade de ver a empresa crescer nos 
próximos anos, numa ótica de melhoria 
dos seus padrões de qualidade. 
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“COMO TEMOS OBRAS 
NA RUA E PODEMOS 
MOSTRAR O NOSSO 
TRABALHO ATRAVÉS 
DOS RESTAURANTES, 
DO MERCADO 
E DE OUTROS 
ESPAÇOS ABERTOS, 
CONSEGUIMOS TER 
AQUI UMA MONTRA 
QUE FEZ COM QUE O 
NOSSO TRABALHO 
FOSSE MAIS VISÍVEL”



► O atelier Muda Home Design é um 
projeto que atualmente se encontra sob 
a direção de Vera Pontes e Ricardo Pin-
to. Dedicado ao design e à decoração 
de interiores, o Muda Home Design tem 
como principal missão ajudar as pes-
soas a serem mais felizes através da 
criação de ambientes mais confortáveis 
e que transmitam mais energias positi-
vas a quem neles habita. Esta é uma 
das particularidades deste atelier de 
design de interiores que o consegue 
concretizar com o recurso a uma técni-
ca tradicional da cultura chinesa: o 
Feng Shui. Com formação nesta prática, 
Vera Pontes adota-a no Muda Home De-
sign para amplificar o positivismo no 
ambiente dos espaços em que inter-
vém. “Aplicamos o Feng Shui nos nos-
sos projetos para que as pessoas se sin-
tam efetivamente melhores e mais en-
tusiasmadas com o seu espaço. Gosta-
mos quando as pessoas dizem que, de-
pois de uma intervenção nossa, se sen-
tem muito melhor. O Feng Shui procura 
isso mesmo. Recorremos, por exemplo, 
a plantas porque absorvem a energia 
negativa dos espaços e transformam-na 
em energia positiva. São pormenores 
simples mas que fazem toda a diferen-
ça na vida das pessoas”, explica Vera 
Pontes. Por sua vez, Ricardo Pinto refor-
ça que a aplicação desta técnica é utili-
zada de uma forma muito subtil. “Não 
dizemos exatamente às pessoas onde e 
quando estamos a usar o Feng Shui. 
Aplicamos naturalmente nos nossos 

projetos e os clientes muitas vezes nem 
se apercebem. Ainda assim, temos a 
preocupação de adequarmos este nos-
so estilo à identidade do nosso cliente. 
Temos a felicidade de os clientes já co-
nhecerem o nosso trabalho quando vêm 
até nós e é importante que se identifi-
quem com os nossos projetos, o que tor-
na todo o nosso processo muito mais fá-
cil. Temos relatos de pessoas cuja vida 
pessoal, social e profissional mudou de-
pois da nossa intervenção. Há uma mu-
dança efetiva na vida delas e sentimos 
que conseguimos ajudar pessoas e até 
mudar a vida delas”.

Acompanhar o cliente de perto
Derivado da filosofia do atelier, o acom-
panhamento ao cliente é uma das princi-
pais preocupações para Vera Pontes e 
Ricardo Pinto. De forma a conseguir pro-
jetar a casa ideal para cada pessoa, é 
obrigatório conhecer o “lado pessoal” de 
cada cliente, não se limitando a uma tí-
pica relação de atelier-cliente. “Quando 
um cliente vem ter connosco, fazemos 
questão de conhecer a família e o seu 
modo de vida, de forma a criarmos um 
projeto que seja do agrado de todos. Co-
municamos com todas as pessoas e 
apresentamos sempre a solução que en-
tendemos que seja a melhor. Estamos 
também presentes em obra, de maneira 
a controlarmos o desenrolar de todos os 
acontecimentos, para que no final, as 
pessoas consigam ter o espaço com que 
sempre sonharam”, explica Vera Pontes. 

Vera Pontes é a mentora do projeto Muda Home Design, um 
atelier totalmente dedicado ao design e à decoração de 

interiores. Trabalhando em parceria com Ricardo Pinto, o 
casal procura incorporar nos seus projetos mais do que um 
serviço convencional de decoração. É filosofia da empresa 

contribuir para a felicidade das pessoas através do interior 
das suas casas e, para isso, a Muda Home Design trabalha em 

projetos que aliam a funcionalidade à estética e que 
incorporam também todo um lado espiritual e energético, 

através da aplicação do Feng Shui. É uma técnica tradicional 
da cultura chinesa que consiste na organização eficiente das 

casas, tornando-as espaços mais harmoniosos e positivos 
para os seus habitantes.

“Mudamos a vida das pessoas”
MUDA HOME DESIGN

Vera Pontes e Ricardo Pinto
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A designer recorda um exemplo que re-
flete essa dedicação e proximidade ao 
cliente. “Fizemos a decoração de um só-
tão de uma moradia em Sintra. Este foi 
um projeto especial porque teve a parti-
cularidade de ser um projeto dedicado à 
filha do cliente em questão. Ela tinha 
uns gostos bem definidos e nós tivemos 
de adaptar-nos à sua singularidade. Por 
outro lado tivemos um outro projeto em 
Telheiras, um apartamento T3, onde ti-
vemos a oportunidade de trabalhar em 
todos os espaços da casa, com liberda-
de orçamental e criativa”.
Em entrevista ao Empresas+®, Vera 
Pontes explica ainda que “para mim e 
para o Ricardo, é fundamental a envol-
vência emocional com o cliente. Nós va-
mos mudar a sua casa e temos de ter 
essa proximidade. Para isso, é também 
importante para nós trabalhar com os 
melhores parceiros e procuramos sem-
pre alguém que, em termos de obra e 
construção, corresponda às nossas exi-
gências e demonstre sensibilidade es-
tética. Não é fácil encontrar pessoas as-
sim, mas actualmente já colaboramos 

com pessoas sérias e com as quais cul-
tivamos boas parcerias”.

Manter a filosofia
“Daqui a cinco anos gostaríamos de 
crescer ainda mais, se possível, alar-
gando a equipa de trabalho. Com o au-

mento do volume de negócios, precisa-
remos de mais pessoas que pensem co-
mo nós”, refere Ricardo Pinto, perspeti-
vando o futuro da Muda Home Design. 
Ainda assim, tal como refere Vera Pon-
tes, “temos uma filosofia muito própria 
e quem trabalha connosco tem de parti-

lhar dessa filosofia. Terá de se rever no 
nosso conceito, para que sejamos coe-
rentes e o trabalho flua da melhor ma-
neira. Não precisamos de uma equipa 
muito grande, mas que sejam bons, tan-
to no trabalho como na relação com as 
pessoas”.
Nesta quadra natalícia, o casal aprovei-
ta a oportunidade para deixar um apelo 
à solidariedade e à união entre as pes-
soas. 
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“DAQUI A CINCO 
ANOS GOSTARÍAMOS 
DE CRESCER AINDA 
MAIS, SE POSSÍVEL, 
ALARGANDO A EQUIPA 
DE TRABALHO. COM 
O AUMENTO DO 
VOLUME DE NEGÓCIOS, 
PRECISAREMOS DE 
MAIS PESSOAS QUE 
PENSEM COMO NÓS”



► A artista Paula Gouveia tem experiên-
cia e formação consolidada nas áreas 
de design de moda, design e arquitectura 
de interiores e fortes conhecimentos na 
vertente das Artes Plásticas. Experiência 
adquirida ao longo dos anos em que exer-
ce a sua atividade artística, aliada à forte 
capacidade de criar e coordenar autono-
mamente projetos artísticos, do interio-
rismo, moda e artes plásticas.
Paula Gouveia é de Coimbra, onde iniciou 
o seu percurso profissional. Em 2002, 
por motivos pessoais, mudou-se para a 

cidade de Lisboa, onde vive e exerce a 
sua atividade. Em entrevista ao Empre-
sas+®, Paula Gouveia esclarece que 
“Coimbra é uma cidade onde me sinto 
muito confortável e de que gosto muito, 
mas quando vim para Lisboa descobri 
uma cidade fantástica, com uma luz incrí-
vel e muito inspiradora para qualquer ar-
tista. Está repleta de oportunidades nes-
te setor, o que é bastante positivo para 
exercer a minha profissão. Além disso, é 
uma cidade cosmopolita e está muito em 
voga em todo o mundo”. 

Fazer a diferença pela arte 
As artes plásticas não se podem disso-
ciar do trabalho da designer de interiores 
neste atelier. A IDesign.art by Paula Gou-
veia é um atelier artístico, caracteriza-se 
por ser um espaço de projeção artística, 
uma componente fundamental no traba-
lho de Paula Gouveia, que além do traba-
lho de designer, apresenta anualmente 
exposições de pintura em Portugal e no 
estrangeiro.
Desta forma, exercendo estas valências, 
visa criar um novo conceito na fusão do 
design com a arte. Um conceito que alia 
as artes plásticas com o décor de interio-
res, apelando a uma componente mais 
emotiva e sentida dos lugares. “O meu 
trabalho centra-se muito na componente 
artística, e é com base na arte que crio e 
desenvolvo a temática dos meus proje-
tos. Elementos artísticos, tais como a pin-
tura, a escultura entre outros, são ful-
crais nos interiores dos espaços que pro-
jeto, pois incutem nestes lugares uma 
“alma própria”, transmitindo sensações 
e boas energias”.

Áreas em que se move 
Com projetos quer a nível da residência 
particular, quer ao nível corporativo, res-
tauração, hotelaria, entre outros, Paula 
Gouveia não esconde o gosto especial 
que deposita nos projetos corporativos. 

Aliás quer mesmo alterar as ambiências 
nestes espaços.“Gosto muito deste nicho 
de mercado, desenvolvo alguns projetos 
neste âmbito, que me dão um enorme 
prazer. Acho que é possível melhorar de 
forma muito significativa estes espaços, 
que até agora eram sinónimo de espaços 
formais e sisudos. Não nos podemos es-
quecer que são estes os lugares onde as 
pessoas passam metade do tempo das 
suas vidas. Aos poucos os CEO do nosso 
país perceberam que era essencial um 
novo refresh, no que toca à imagem dos 
interiores das suas empresas”, revela e 
acrescenta: “as dinâmicas criativas de-
senvolvidas num espaço corporativo, tem 
um enorme impacto no desempenho e 
bem estar das equipas e com isso no su-
cesso das empresas. Funcionam como 
elementos motivacionais, tão importan-
tes no mundo do trabalho”.
Outra das áreas em que a designer está 
envolvida é no home staging, no ramo 
imobiliário, sobre este assunto adianta, 
“estamos a apostar no home staging, 
um conceito muito em voga além-frontei-
ras, mas que só agora chega aos poucos 
a Portugal. Neste boom imobiliário em 
que as cidades em Portugal se encon-
tram, apercebemo-nos que os valores 
das casas são elevadíssimos e as pes-
soas que as procuram, encontram-se 
quase num estado de nervos, pois têm 

Paula Gouveia é a designer responsável pelo atelier IDesign.art, 
em Lisboa, com 15 anos de atividade. Desenvolve o seu trabalho 

na vertente do design e arquitetura de interiores e das artes 
plásticas. Estas duas áreas criativas em que se move têm um 

percurso independente, mas por vezes cruzam-se de acordo com 
os projetos em mão. A IDesign.art diferencia-se pela forte 

componente artística, que confere uma identidade muito própria 
aos projetos que desenvolve. Com trabalhos realizados em 

diversos pontos do país, o atelier tem uma larga experiência no 
desenvolvimento de projetos na vertente de residências 

particulares, espaços corporativos e no décor de eventos. Para a 
mentora deste projeto, “projetar ambiências apelativas, sejam 

elas num espaço privado, corporativo ou em eventos, representa 
um enorme prazer e acarreta uma enorme responsabilidade e 
fazêmo-lo da melhor forma que sabemos, proporcionando aos 

nossos clientes boas energias e boas sensações”.

Arte no design de interiores
IDESIGN.ART BY PAULA GOUVEIA

Paula Gouveia
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dificuldade em encontrar espaços que 
preecham as suas expectativas e são 
caríssimos. Nesse sentido ajudamos os 
proprietários a rentabilizar os seus imó-
veis, de forma a valorizar o seu potencial 
comercial, através da criação de am-
bientes despersonalizados e mais neu-
tros, para que consigam vender o seu 
imóvel a um cliente de forma mais expe-
dita, também ele contente por ter encon-
trado o seu espaço ideal”, adianta. “Este 
conceito já existe noutros países, tais 
como no Estados Unidos da América e 
foi desenvolvido para colmatar a quanti-
dade de imóveis que se encontram es-
tagnados e com dificuldade em serem 
transacionados no mercado imobiliário, 
cada vez mais exigente”. Fazemos tam-
bém a diferença nestes espaços e no fim 
os proprietários agradecem.

O cliente idesign.art
procura diferenciação,
alguma irreverência 
e sofisticação
Aliado ao uso da componente artística, 
existe também a necessidade de conju-
gar o traço criativo do atelier, com a iden-
tidade de cada um dos seus clientes. 
Paula Gouveia defende que “trabalhar 
em interiores é muito interessante e faz-
-nos ser psicólogos dos clientes nesta 
matéria. É muito importante que uma ca-
sa seja a alma de quem lá vive. Muitas 
vezes o nosso estilo, não é o estilo do 
cliente mas nós temos de criar para o 

cliente, porque é ele que vai usufruir do 
espaço. Tentamos perceber o estilo do 
cliente, o que ele pretende e procuramos 
conjugar tudo isso com as nossas ideias, 
mas sempre trabalhando em função das 
suas necessidades. Temos clientes que, 
passado vários anos, nos dizem que se 
sentem muito bem nas suas casas e isso 
para nós é muito gratificante”. 
“O cliente que nos procura, sabe que so-
mos diferentes, com alguma irreverência e 
sofisticação, mas gerirmos os seus inte-
resses de maneira a conciliar os seus gos-

tos no décor final. Paula Gouveia acres-
centa ainda que, para mudar espaços, o 
orçamento não tem que ser necessaria-
mente uma entrave. Às vezes só um pe-
queno refresh é suficiente. O design de in-
teriores está muito em voga. Os meios de 
difusão, têm vindo a mostrar como um de-
signer de interiores pode mudar ambien-
tes e como é positiva a sua intervenção.  
É importante poder sonhar com ambien-
tes criativos na nossa casa, ou com uma 
boa imagem na nossa empresa. Por isso, 
tornamos possível um projeto de design e 

arquitetura de interiores, à medida das 
suas necessidades, do seu budget, dos 
seus gostos, das suas vivências e integra-
do na sua história de vida”, nota.

Afirmação no Design 
de Interiores 
e nas Artes Plásticas
Com projetos um pouco por todo o país, 
Paula Gouveia revela que ainda não sen-
tiu a necessidade de recorrer à interna-
cionalização, uma vez que o mercado na-
cional se encontra numa fase muito prós-
pera. Adianta: “não pretendemos ser 
uma empresa de grandes dimensões, ne-
cessitamos de projetar com qualidade e 
dedicação”. Para o futuro, a principal 
preocupação do atelier prende-se com a 
sua afirmação no design de interiores e 
nas artes plásticas. “No design de interio-
res, como em muitas outras áreas, a con-
corrência é imensa. O que procuramos é 
realizar projetos com um design artístico 
proporcionando a diferença no mercado 
emergente. Quanto ao seu percurso nas 
artes plásticas, deseja elevar o seu traba-
lho também ele sempre em evolução.
Com o Natal à porta, Paula Gouveia apro-
veita para deixar a todos os leitores do 
Empresas+® uma mensagem para que 
“mimem as vossas casas, tenham sem-
pre as vossas casas bonitas, uma vez 
que é muito importante ter brio no nosso 
lar, transportam dessa forma as boas 
energias que são sempre bem vindas na 
nossa vida”, conclui. 
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► Miguel e Sílvia Garrido lançaram-se 
no ramo imobiliário numa altura em que 
ambos tinham já uma carreira cimenta-
da em diferentes ramos de atividade. 
Miguel Garrido tinha uma vasta expe-
riência comercial e de gestão no setor 
automóvel e Sílvia Garrido, para além de 
lecionar na área da Prótese Dentária, 
trabalhava também por conta própria. 
Há sete anos o casal optou por iniciar 
uma carreira no setor imobiliário, cola-
borando inicialmente com uma multina-
cional do ramo imobiliário, até que, em 
2014, decidiram abrir a sua própria imo-
biliária, a SGPS Portugal. “O nosso proje-
to tem pouco mais de três anos. Senti-
mos que tínhamos capacidade para 
mais e que conseguíamos fidelizar clien-

tes e realizar projetos de vida, o que nos 
dá um enorme prazer. Considerámos 
que tínhamos tudo para abrirmos a nos-
sa empresa, definir novos padrões de 
qualidade de serviço no setor imobiliá-
rio, e a realidade é que temos crescido 
de ano para ano”, explica Sílvia Garrido, 
em entrevista ao Empresas+®.

“Os nossos clientes 
tornam-se fiéis 
ao nosso conceito”
“Na SGPS Portugal apostamos numa filo-
sofia de full-service. Além dos imóveis que 
angariamos e vendemos, temos um con-
junto de outros serviços disponíveis para 
o nosso cliente: arrendamentos de longo 
prazo, o short-rent, property research, re-

presentação fiscal, arquitetura, obras e 
remodelações, business investments, ser- 
viços jurídicos, Golden Visa, e ainda um 
sistema que é praticamente inovador nes-
te setor, o home-care service. Ou seja, o 
cliente que adquire uma habitação em 
Portugal mas vive no estrangeiro, pode 
contar connosco para gerir a sua casa du-
rante o período em que ele se encontra 
ausente do país. Cuidamos do seu patri-
mónio, preparamos a sua chegada, e ga-
rantimos que tudo está bem”, indica  
Miguel Garrido, a propósito deste serviço 
prestado pela SGPS Portugal.
A preocupação com a qualidade e eficá-
cia do serviço é fundamental para a 
SGPS Portugal. É imperativo ter um servi-
ço que garanta a confiança absoluta do 

cliente na agência imobiliária para que 
mantenha uma relação duradoura com a 
mesma. Miguel Garrido defende que “fa-
zemos a diferença porque temos um foco 
constante em servir bem o nosso cliente. 
Sabemos o que o nosso cliente precisa, 
conhecemos a sua situação atual e tra-
balhamos no sentido de lhe facilitar todo 
o processo de compra, venda ou manu-
tenção da sua propriedade. Acompanha-
mos o cliente de perto e temos um servi-
ço pós-venda, que poucos têm. Para nós 
o negócio começa após a venda e, atra-
vés da confiança, desenvolvemos uma 
relação sem fim com o nosso cliente. Te-
mos clientes com vários budgets para 
comprar e investir e outros com proprie-
dades para venda com valores muito di-

Lançados há três anos no 
mercado imobiliário, a SGPS 

Portugal é hoje uma marca de 
referência no setor, não só em 

Portugal, como em mercados 
como a Rússia e o Brasil.  

O segredo por detrás deste 
sucesso deve-se à confiança 

que os seus profissionais 
transmitem aos seus clientes, 

nacionais e estrangeiros, 
através de uma relação 
baseada na seriedade, 

transparência, rigor e na 
prestação de um serviço 

completo, com um preço justo 
e que permite criar laços que 

superam a típica relação entre 
uma agência e o seu cliente. 

Com uma unidade em Lisboa, 
uma em São Paulo e outra em 

Moscovo, a SGPS Portugal tem 
crescido de ano para ano, sem 

nunca deixar de prestar um 
acompanhamento próximo e de 

excelência aos seus clientes.

Uma imobiliária 
que marca a diferença

SGPS PORTUGAL

Sílvia e Miguel Garrido - SGPS Portugal
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versos, mas tratamos todos por igual. Fa-
zemos tudo isto com o intuito de ajudar-
mos as pessoas, isso sim, é o que nos 
guia, e não apenas obter lucro”. 

Aposta no mercado russo 
e brasileiro
Apesar da forte representatividade no 
mercado nacional, com negócios de nor-
te a sul do país, é no mercado russo, on-
de inclusivamente tem uma unidade ins-
talada em Moscovo, que a SGPS Portugal 
tem o maior volume de negócio (cerca de 
70%). “Criámos a SGPS precisamente pa-

ra nos focarmos no cliente russo. Sabía-
mos que Portugal era um destino muito 
procurado por estes clientes comprado-
res e investidores, e era necessário defi-
nir uma forma de atrair estes clientes pa-
ra investir em Portugal. Já tínhamos expe-
riência com a cultura e forma de estar 
deste cliente. Era necessário criar as es-
tratégias e processos empresariais cer-
tos para podermos ter sucesso. Hoje, sa-
bemos que o fizemos como ninguém.  
A prova disso é o número de pedidos de 
clientes investidores e compradores que 
nos chega diariamente e a quantidade de 
clientes que vêm a Portugal adquirir e in-
vestir em propriedades residenciais, co-
mércio e serviços com a SGPS Portugal. 
Essencial neste processo é o cliente per-
ceber, inequivocamente, que o negócio 
connosco é feito de forma muito profissio-
nal, transparente e a um preço justo”, co-
menta Miguel Garrido, a propósito do tra-
balho neste mercado.
“É gratificante quando recebemos por par-
te dos nossos clientes investidores “instru-
ções” para adquirir mais uma ou duas pro-
priedades, e para sermos nós a escolhê-

-las. Muitos já não vêm a Portugal. Con-
fiam-nos a sua escolha”, acrescenta.
Além da unidade em Moscovo, também 
no Brasil a SGPS Portugal tem uma re-
presentação, mais concretamente em 
São Paulo. Uma aposta recente da agên-
cia imobiliária, mas que já representa 
uma importante percentagem no seu vo-
lume de negócio e que tem crescido con-
sideravelmente mês após mês.

Crescer de acordo 
com o mercado
Em 2017 a empresa atingiu o seu melhor 
ano e o futuro passa, nas palavras de Mi-
guel Garrido, por “trabalhar de consciên-
cia tranquila, ajudando as pessoas a col-
matar as suas necessidades”. No que diz 
respeito ao mercado, Rússia e Brasil con-
tinuarão a ser as principais apostas, em-
bora a possibilidade de abrir, brevemente, 
uma nova unidade num país diferente 
não esteja excluída. No mercado nacio-
nal, a estratégia passará pela abertura de 
uma filial no Norte de Portugal e outra a 
sul. A médio prazo existe a possibilidade 
de expandir a empresa num projeto mais 

ambicioso. “Consideramos a hipótese de, 
dentro de aproximadamente dois anos, 
franchisar a marca SGPS Portugal. No en-
tanto temos de ser muito ponderados e 
cautelosos. Os valores da nossa marca 
não podem ser postos em causa em cir-
cunstância alguma. Por isso para nos tor-
narmos numa marca em rede de franchi-
sing, temos de analisar muito bem as con-
dições dos potenciais franchisados. Sabe-
mos que é um desafio enorme para uma 
cadeia de franchising manter a qualidade 
e os valores da marca inalterados, mas 
não é impossível. Se efetivamente encon-
trarmos essas condições, assim o fare-
mos”, conclui o empresário. 

João Cirilo Miedzinski
- SGPS Brasil

115035, Moscow, 26/55, Kosmodamianskaya 
quay, bld. 7.  Moscovo - Rússia
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► Leonor da Costa Afonso trabalha como 
arquiteta freelancer, mas antes mesmo 
de se estabelecer por conta própria, a ar-
quiteta formada pela Universidade Lusía-
da de Lisboa, trabalhou em vários ate-
liers da cidade e também teve o seu pró-
prio atelier, um projeto conjunto com três 
colegas de formação. Neste momento 
trabalha como freelancer há oito anos e 
desenvolve projetos de norte a sul, sendo 
que a área mais abrangente de clientes 
se encontra a sul de Lisboa. 
A flexibilidade de horários e a possibilida-
de de selecionar os seus clientes são as 
principais razões que a motivaram a atuar 

como freelancer. “Eu tenho várias frentes 
de trabalho e confesso que esta é a minha 
situação mais gratificante”, revela.
Leonor da Costa Afonso desenvolve a ati-
vidade nas mais diversas áreas da arqui-
tetura e pode ir desde a fase do projeto à 
decoração de interiores. O seu método 
de trabalho é caraterizado por vários mo-
mentos distintos e que a própria arquite-
ta considera fundamentais para um bom 
desenvolvimento do seu trabalho. Inicial-
mente é realizado um estudo prévio do 
projeto e, uma vez consolidado com o 
cliente, recorre a parceiros locais para 
obter os necessários pormenores do es-

paço. A partir do momento em que a obra 
é adjudicada, inicia-se a fase de constru-
ção, onde são executados vários procedi-
mentos sempre em articulação com o 
empreiteiro, de modo a que este tenha 
sempre o máximo de informação possível 
do seu lado. Mesmo quando a obra está 
concluída, Leonor da Costa Afonso, preo-
cupa-se em fazer uma revisão minuciosa 
dos detalhes do projeto. “É fundamental 
fazer a revisão completa dos inúmeros e 
imensos pequenos detalhes. Sente-se 
uma pressa natural em dar o trabalho por 
concluído, mas existem muitos pormeno-
res que se não ficarem bem acabados no 
momento, a obra não fica da maneira co-
mo foi idealizada”. 
Leonor da Costa Afonso interliga facilmen-
te o seu traço pessoal com o gosto do 
cliente, e normalmente essa relação tem 
resultados muito positivos. “Cada cliente é 
um cliente, cada pessoa tem a sua perso-
nalidade, identidade, exigências e as suas 
pretensões. O nosso trabalho é também 
pedagógico, no sentido de levar o cliente à 
concretização dos seus objetivos através 
das ideias que propomos”. Complementa 
o seu trabalho como arquiteta com a sua 
formação como consultora de Feng Shui, 
podendo servir o cliente de um modo mais 
aprofundado. Uma das grandes preocupa-
ções de Leonor da Costa Afonso prende-se 
com a questão da sustentabilidade na ar-

quitetura, e aqui destaca-se a utilização 
dos recursos naturais.
As últimas obras da arquiteta focaram-se 
na utilização de técnicas e materiais ecoló-
gicos, uma vez que, nas suas palavras, “se 
nós recuperarmos ensinamentos que te-
mos dos nossos ancestrais a nível de técni-
cas construtivas e conciliarmos com as no-
vas tecnologias, conseguimos evoluir eco-
logicamente o nosso tipo de construção”.
A nível de projetos, a arquiteta freelan-
cer, orgulha-se das obras de turismo ru-
ral que realizou. Destaca, porém, a rea-
bilitação de uma antiga capela em Fer-
reira do Alentejo, que foi convertida nu-
ma galeria de arte.
Em relação às perspetivas de futuro, Leo-
nor da Costa Afonso quer mudar-se de Lis-
boa para o Sul do país e instalar-se defini-
tivamente. Alargar os seus horizontes, no-
meadamente para os mercados interna-
cionais, é outro dos seus principais objeti-
vos. França é um mercado apetecível da-
da a sua forte ligação ao país, que a aco-
lheu durante a sua pós-graduação. 

Leonor da Costa Afonso, arquiteta de formação, já colaborou com vários ateliers de arquitetura 
mas, atualmente, é como freelancer que tem vindo a desenvolver projetos um pouco por todo o 

país. O seu trabalho é caracterizado pelo rigor, pela competência e pela atenção aos mínimos 
pormenores, interligando o seu traço pessoal e gosto, com o que os seus clientes pretendem, 

desde o planeamento até ao produto final, respeitando os prazos estabelecidos e satisfazendo 
assim a necessidade dos seus clientes.

Arquitetura ao detalhe
LEONOR DA COSTA AFONSO ARQUITECTA
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► O percurso de vida de Rita Glória esteve 
sempre intimamente ligado à decoração 
de interiores, não fosse ela de uma família 
de decoradores e de arquitetos. O seu pri-
meiro trabalho na área foi ainda num gabi-
nete de arquitetura, mas depois percebeu 
que não era aquilo que queria fazer. “O 
que queria mesmo, e é aqui que me sinto 
realizada, era fazer o design de interiores. 
Acabei por evoluir muito rapidamente e 
quando dei por mim estava a receber inú-
meros projetos e tive de começar a contra-
tar pessoas. Criei o atelier e em 2010 fui 
contactada para participar no “Querido 
Mudei a Casa”, que fez exponenciar o meu 
trabalho e expandiu o meu volume de pro-
jetos para outro nível”, recorda.
De facto, o programa ajudou a divulgar o 
seu trabalho de tal forma, que as solicita-
ções para projetos chegavam um pouco 
de todo o país. “Trabalho, por exemplo, no 
franchising das pizzarias Luzzo e em ou-
tros projetos um pouco por todo o país, 

quer ao nível de lojas, de espaços de res-
tauração, moradias, entre outros e o meu 
objetivo sempre fora chegar um dia a tra-
balhar em hotelaria. Estamos já num turis-
mo rural e num surf camp, e queremos ir 
passo a passo. Somos atualmente uma 
equipa de três pessoas, estamos a ganhar 
experiência e contactos para crescermos 
paulatinamente”, explica.

A importância da proximidade
Uma das grandes valências do atelier de 
Rita Glória, prende-se com o acompanha-
mento ao cliente em toda a fase do proje-
to. Numa fase inicial, existe um processo 
de comunicação que ajuda a conhecer a 
personalidade do cliente, da sua família, 
os gostos de cada um e também ajuda a 
conhecer o espaço em si. Existe uma 
enorme preocupação em moldar o proje-
to de maneira a que cumpra com todas 
as expectativas. A proximidade é funda-
mental para a designer. “Acredito que me 

distingo pela acessibilidade, em termos 
de trato com os clientes e na relação que 
tenho com os meus colegas. Criamos 
muitas vezes laços com as pessoas que 
superam uma simples relação de presta-
dor de serviços e de cliente. Por isso mes-
mo é que somos sempre contactados por 
pessoas que já remodelaram a casa con-
nosco, e querem fazer uma pequena 
atualização ou dar um retoque ao espa-
ço, reestruturar um quarto ou uma sala, 
ou até fazer o design de interiores de 
uma segunda habitação. São essas pes-
soas que acabam também por recomen-

dar o nosso trabalho a outras e trazem-
-nos geralmente novos clientes e isso é 
muito gratificante”, conta.

Crescimento Sustentado
Para o futuro, o objetivo passa por conti-
nuar a fazer crescer o atelier a um bom rit-
mo, aproveitando esta fase próspera da 
área da construção e da reabilitação.  
No entanto, Rita Glória não ambiciona um 
crescimento acelerado, mas sim sustenta-
do, com um aumento gradual de volume 
de negócios, sobretudo no que diz respei-
to à escala dos mesmos. Rita Glória refor-
ça que “daqui a cinco anos quero imple-
mentar projetos diferentes no atelier, fa-
zendo hotéis, se possível de charme, turis-
mo rural e surf camps. Estas áreas são 
um desafio à minha criatividade. Para 
além disso eu gosto muito de viajar e de 
ver lojas e hotéis. É algo que me fascina e 
quero poder trabalhar mais essa área”, 
termina. 

Rita Glória é uma das caras mais conhecidas no seio da 
decoração e do design de interiores graças à sua participação, 

desde há seis anos, no programa Querido Mudei a Casa.  
A carreira da designer lisboeta tem vindo a ser marcada pela 

execução de vários projetos, alguns deles de maior escala, uma 
consequência que resulta de um serviço que prima pela 

criatividade e pelo acompanhamento ao cliente. 

Mudar a casa com carinho
RITA GLÓRIA INTERIOR DESIGN
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► Apesar da empresa Inês Brandão  
Arquitectura, Lda ter sido constituída em 
2016, Inês Brandão começou a desen-
volver os seus próprios projetos para di-
versos clientes, logo após finalizar a sua 
licenciatura, em 2006. Em paralelo, foi 
colaborando com outros ateliers, desta-
cando-se um atelier austríaco, com 
quem colaborou ao longo de nove anos, 

desenvolvendo, maioritariamente, proje-
tos de escolas. Esta experiência contri-
buiu para alargar os seus horizontes e 
ao mesmo tempo conquistar a visibilida-
de necessária no mercado.
Situado na cidade de Lisboa, o atelier 
de Inês Brandão desenvolve projetos 
nas mais diversas áreas da arquitetura 
desde a habitação, turismo, serviços, 

decoração, entre outros. Ainda assim, a 
arquiteta assume que a sua verdadeira 
paixão está no desenvolvimento dos 
projetos de habitação, principalmente 
nos de reabilitação de edifícios. Não é 
por acaso que, dos 20 projetos que tem 
neste momento em mão, 15 são de rea-
bilitação.
Os seus clientes distribuem-se maiorita-
riamente pela zona da Grande Lisboa e 
um pouco pela zona centro do país. Num 
mercado tão abrangente como este, on-
de existe muita concorrência e sobretu-
do investimento, o atelier Inês Brandão 
Arquitectura destaca-se pela concentra-
ção nos detalhes e pela proximidade ao 
cliente. Esta relação é muito valorizada 
pela arquiteta que a considera um fator 
fundamental para o bom funcionamento 
do seu trabalho. “Normalmente quando 
o cliente nos contacta e nos reunimos 
com ele, tento perceber todos os dados 
que considero necessários para desen-
volver o projeto, nomeadamente o pro-
grama que pretende, quais os seus gos-
tos, os seus passatempos, o que gosta e 
o que não gosta de ter numa casa, para 
saber o rumo que devo tomar na elabo-
ração do mesmo”, explica a arquiteta. 
Uma outra característica que a própria 
valoriza é a relação do projeto com o lo-

cal de construção e para si, é fundamen-
tal proceder a uma análise muito deta-
lhada de todo o ambiente que rodeia a 
obra em questão para que o projeto se 
enquadre no seu meio envolvente.
A sua principal marca enquanto arquite-
ta é a harmonia que cria ao fundir o seu 
gosto e traço criativo com os do cliente. 
“Este balanço é feito muito naturalmen-
te. Eu tenho de acreditar no projeto que 
estou a desenvolver, mas para mim um 
projeto é um trabalho de equipa, entre o 
atelier e os clientes. Quando apresento 
as minhas ideias gosto que eles enten-
dam o porquê de todos os pormenores 
do projeto, o que está por trás das diver-
sas soluções, tendo sempre em conta os 
dados que fui adquirindo dos mesmos”.
Com a sua experiência, a arquiteta con-
quistou já alguns prémios nesta área de 
atividade.
Prestes a terminar o ano, em entrevista 
ao Empresas+®, Inês Brandão aproveita 
ainda a oportunidade para desejar a to-
dos os seus clientes e parceiros um feliz 
Natal e um próspero Ano Novo. 

Inês Brandão, licenciada em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa em 2006, frequentou ainda, 
durante um ano, a Accademia di Architettura di Mendrisio (Suiça), no atelier do Arquitecto Peter Zumthor. 

É assumidamente uma apaixonada pela arquitetura, tendo conquistado alguns prémios na área, que a 
ajudaram a ganhar reconhecimento e, consequentemente, muitos projetos. Em 2016, resolveu constituir a 

sua própria empresa.  O atelier Inês Brandão Arquitectura, situado em Lisboa, tem como objetivo 
satisfazer as necessidades dos seus clientes, fundindo o seu cunho pessoal com o do cliente, criando 

assim uma perfeita harmonia. A maioria dos seus projetos são na área da reabilitação de edifícios, um 
mercado em expansão na área de Lisboa e que tem contribuído para o seu desenvolvimento. 

Arquitetura com harmonia
INÊS BRANDÃO ARQUITECTURA, LDA
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► Raquel Pacheco e Emanuel Santos 
são os fundadores da PACHECOSANTOS 
| Arquitectos. No início da entrevista ao 
Empresas+®, Raquel Pacheco começa 
por explicar como foram criadas as ba-
ses do atelier, que atua no mercado 
desde 2004. “Até aos 17 anos vivi em 
Angola, onde fiz o meu primeiro ano na 
Faculdade Agostinho Neto. Ao mudar-
-me para Lisboa entrei na Universidade 
Técnica de Lisboa, onde o Emanuel 
Santos também era estudante. Quando 
terminei o curso, comecei a colaborar 
em alguns gabinetes de arquitetura e, 
paralelamente, eu e o Emanuel abraçá-
vamos alguns projetos em conjunto. 
Por volta de 2002 começámos a estru-
turar o nosso projeto pessoal”. Por sua 
vez, Emanuel Santos acrescenta que 
“com o crescimento dos projetos, tinha 
chegado o momento de começarmos 
sozinhos”.

“O cliente faz parte 
do projeto”
Todo o trabalho com o cliente e a rela-
ção estabelecida entre ambas as par-
tes, são fundamentais para a PACHE-
COSANTOS | Arquitectos. A equipa do 
atelier defende que “uma obra é feita 
para o cliente. Ele tem de se rever no 
projeto e fazer parte do mesmo. As pes-
soas vêm ter connosco com um sonho e 
cabe-nos a nós fazer a interpretação 
desse sonho e transformá-lo num proje-
to de arquitetura”, explica Emanuel 
Santos. 
A propósito desta questão, Sofia Reis 
Pinto, colaboradora do atelier, acrescen-
ta que “aqui sempre me deram liberda-
de para trabalhar em todos os projetos, 
desde o início do estágio, e participar na 
comunicação com o cliente. Esse fator é 
fundamental. O nosso trabalho terá 
sempre de corresponder àquilo que são 

os valores e os gostos do cliente, uma 
vez que foi ele o primeiro a idealizar o 
projeto”.
O atelier intervém, por isso, desde a fase 
de projeto até à conclusão da obra. Nu-
ma etapa inicial existe uma apresenta-
ção sobre como este processo se desen-
volve, quer a nível estético, funcional e 
burocrático. Desde que a aprovação é 
efetuada com o cliente, a PACHECOSAN-
TOS | Arquitectos disponibiliza-se para 
acompanhar e coordenar a obra até ao 
fim. “Mesmo com o volume de projetos 
que temos, tentamos fazer visitas pelo 
menos uma vez por semana e durante 
as fases cruciais visitamos a obra as ve-
zes que forem necessárias”, informa Ra-
quel Pacheco.

Projetar residências Séniores
Como atelier multifacetado que é, a  
PACHECOSANTOS | Arquitectos vem de-

senvolvendo projetos para diversas va-
lências. No entanto, tendo em conta a 
importância social que as residências 
seniores têm na atual pirâmide das so-
ciedades modernas, a concretização de 
cada projeto é, para a equipa, um gran-
de motivo de satisfação e orgulho. Nesta 
área destacam-se os projetos para a re-
sidência sénior “Quinta do Sol” em Alen-
quer, e o “Solar da Quinta”, em Loures 
que, como explica Emanuel Santos “fo-
ram projetos de grande dimensão, inten-
sos e trabalhosos na parte formal e fun-
cional do espaço”.
Para o futuro, estes tipos de estruturas 
irão continuar a ser uma aposta para a 
PACHECOSANTOS | Arquitectos embora 
mantenham o foco em qualquer área de 
intervenção. Também a pensar no futu-
ro, o atelier quer continuar a apostar no 
mercado africano, onde já tem já alguns 
trabalhos executados. 

Fundado em 2004, o gabinete PACHECOSANTOS | Arquitetos é 
atualmente uma referência no que diz respeito a projetos de 

equipamentos para a terceira idade. Está também envolvido em 
diversas valências e áreas de intervenção, desde habitação, 

serviços, comércio, recuperação e urbanismo. Esta equipa de 
arquitetos trabalha sempre com foco especial na concretização 

dos sonhos dos seus clientes, em consonância com o território, o 
lugar e sempre em prol da arquitetura. Com trabalhos por todo o 

país, seja na construção de raiz, reabilitação, urbanismo ou design 
de interiores, a PACHECOSANTOS | Arquitectos aposta também no 

mercado externo, contabilizando um histórico de projetos em 
território africano, sobretudo em Moçambique e Cabo Verde. 

Transformar sonhos 
em projetos de arquitetura

PACHECOSANTOS | ARQUITECTOS
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► Ao contrário da maioria dos arquitetos, 
Nuno Ladeiro iniciou a sua carreira a traba-
lhar em projetos de larga escala, que ala-
vancaram a sua carreira no final da déca-
da de 90. Em entrevista ao Empresas+®, 
Nuno Ladeiro explica a forma particular co-
mo a sua carreira se desenvolveu. “Mal 
acabei os estudos na Domus Academy, em 
Itália, fui logo convidado para ser o coorde-
nador do Plano de Pormenor 3, para a Ex-
po 98. Apesar de ser muito jovem, coorde-
nei esse projeto urbanístico e trabalhei 
com grandes nomes do panorama nacio-
nal. Este acabou por ser um percurso dife-
rente dos outros arquitetos da minha gera-
ção, que começaram com projetos de pe-
quena escala e cresceram gradualmente. 
Eu comecei logo com projetos de grande 
escala e com o tempo fui-me dedicando 
também aos interiores. Sou especialista 
no design de mobiliário e interiores e faço 
todo o tipo de trabalhos de arquitetura, de-
sign de mobiliário e interiores”.
Paralelamente, Nuno Ladeiro desenvolveu 
também uma carreira dedicada ao ensino. 
“Comecei a lecionar quando ainda estava 
na Expo. Primeiro como professor de De-
senho, depois como professor de História 
da Arquitetura e atualmente leciono Histó-

ria do Design e dirijo o curso de Design na 
Universidade Lusófona do Porto”.
No que diz respeito ao trabalho em arqui-
tetura, Nuno Ladeiro assume um gosto 
particular pelo estilo moderno. “Acredito 
na conceção moderna pela simplicidade 
da mesma. A minha linha parte por um 
princípio de síntese. Formas comuns que 
fazem parte da história da humanidade. 
Acredito que só assim podemos fazer 
obras que podem perdurar no tempo e 
não em apenas uma fase. Somos intem-
porais. 

A arquitetura só termina no puxador e na 
cadeira”, é desta forma que Nuno Ladeiro 
define a política de trabalho, quer do ate-
lier, quer da Dimensão Nova. A marca Di-
mensão Nova é uma recriação de Nuno 
Ladeiro que, a partir da antiga Dimensão 
fundada pelos seus pais, há mais de 45 
anos, se dedica ao setor do design e está 
redirecionada para projetos de interiores e 
edições de autor, aliando assim o design e 
a arquitetura. 
Para o arquiteto, os principais projetos não 
se limitam aos grandes projetos de exte-

riores, mas também ao espaço interior, 
daí a integração do mobiliário na arquite-
tura. “Temos esta complementaridade da 
arquitetura e do design, que não se vê em 
muitos colegas e que distingue de certa 
forma as nossas competências”.  

Arquiteto, designer, criador e professor, Nuno Ladeiro é atualmente uma das caras mais 
conhecidas do design em Portugal, graças ao conjunto de atividades complementares executadas 

pelo próprio. O atelier Nuno Ladeiro Arquitetura e Design tem a capacidade de executar projetos 
completos chave na mão que, aliados à sua outra marca, a Dimensão Nova, focada na 

representação de prestigiadas marcas de design e na arquitetura de interiores,  fazem deste 
atelier um dos mais completos neste setor de atividade.

“A arquitetura só termina 
no puxador e na cadeira”

NUNO LADEIRO ARQUITETURA E DESIGN
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Reabilitação da Casa do Chapéu Virado, 
Cascais

Edifício de habitação em Vila Nova de Tazem 



► Kátia Sá é licenciada em Marketing e 
Publicidade, mas tem formações comple-
mentares em decoração de interiores. 
Miriam Sequeira, por sua vez, é licencia-
da em Arquitetura e ambas conheceram-
-se num atelier onde trabalharam. Des-
cobriram que partilhavam o mesmo inte-
resse e gosto pelo design de interiores e 
pela decoração. Em 2013 surgiu a ideia 
de formarem o seu próprio atelier. A par-
tir daí reuniram as condições necessá-
rias à fundação do This Little Room, um 
atelier que se dedica única e exclusiva-
mente ao design de interiores para crian-
ças. Em entrevista ao Empresas+®, Ká-
tia Sá revela que este fora um sonho tor-
nado realidade. “O sonho da This Little 
Room surgiu há quatro anos, quando 
descobri que no estrangeiro existiam 
muitos ateliers dedicados à decoração 

de interiores para crianças. Quando re-
gressei a Lisboa, apresentei a ideia à Mi-
riam e foi então que decidimos abrir a 
empresa”.
Miriam Sequeira e Kátia Sá afirmam que 
os seus projetos têm um traço criativo 
que as caracteriza. “Gostamos de proje-
tar espaços com bases neutras e cheios 
de luz. Planeamos cada quarto a pensar 
no futuro da criança e da utilização que 
vai fazer daquele espaço daqui a poucos 
anos”. É precisamente na capacidade de 
projetar espaços que acompanham as 
crianças em todas as suas fases de cres-
cimento que assenta a principal mais-va-
lia da This Little Room.
A paixão mútua pela decoração é eviden-
te no serviço que prestam, procurando 
elaborar cada projeto à medida de cada 
cliente. Ao mesmo tempo, exploram e co-

locam em prática um conceito inovador 
no país que lhes permite destacarem-se 
dentro do mercado. O principal foco da 
This Little Room passa pela disponibiliza-
ção de um acompanhamento personali-
zado que, para ambas as sócias, é essen-
cial para o bom funcionamento de todas 
as fases do projeto. “Visitamos a obra as 
vezes que forem necessárias de modo a 
confirmar que tudo corre como planea-
do”, afirmam. A transparência e clareza 
das soluções que apresentam ao cliente 
fazem com que conquistem a confiança 
do mesmo, cumprindo com o que é acor-
dado atempadamente.
O mercado de atuação da This Little 
Room não está centrado numa única lo-
calidade, chegando mesmo a percorrer 
todo o país e até o estrangeiro. Angola e 

Estados Unidos da América foram dois 
mercados onde já tiveram a oportunida-
de de atuar. As sócias acreditam que esta 
projeção é sinónimo de reconhecimento 
da qualidade do seu trabalho.
Questionadas sobre o futuro, Kátia Sá e 
Miriam Sequeira revelam com clareza 
que o principal objetivo é crescer como 
empresa, aumentando a sua estrutura, 
alargando os seus serviços com a criação 
de uma loja online e uma marca própria, 
entre outros projetos. 
Nesta quadra natalícia, Kátia Sá e Miriam 
Sequeira afirmam que “nesta altura perce-
bemos a importância da decoração e de 
um ambiente que nos convide a estar em 
casa para recebermos a família e amigos. 
Desejamos um Natal feliz a todos, com 
muito conforto, magia e paz”.  

Conheceram-se num atelier onde trabalhavam em conjunto. 
Atualmente, Kátia Sá e Miriam Sequeira lideram o This Little Room, 

um atelier dedicado à decoração de interiores para crianças. 
Disponibilizando vários serviços e soluções dentro desta área, 

conta já com clientes um pouco por todo o país e no exterior.

Um projeto a pensar 
nas crianças

THIS LITTLE ROOM

XXIII

Kátia Sá e Miriam Sequeira



► Foi ainda antes de terminar a licencia-
tura que João Santiago optou por dar um 
diferente rumo à sua vida e iniciar a sua 
carreira como arquiteto na Ásia. Em Hong 
Kong, realizou o seu estágio curricular, 
decorria o ano de 2006 e apenas regres-
sou a Portugal em 2009. Em entrevista 
ao Empresas+®, o arquiteto descreve um 
pouco desse percurso: “Em Hong Kong 
executei projetos de grande escala e 
construção em altura, as portas foram-se 
abrindo com naturalidade e tive a sorte 
de poder seguir o percurso que quis. Ao 
fim de três anos, estar a 15 mil quilóme-
tros de casa e, vir cá uma vez por ano, re-
presentava um grande sacrifício pessoal 
e foi então que decidi regressar”.

Os primeiros tempos de regresso a Portu-
gal não foram fáceis pois o país atraves-
sava uma grave crise na área da constru-
ção. “Estabeleci contactos com clientes 
de Hong Kong, mas apenas os rentabili-
zei em 2012. Estive três anos exclusiva-
mente dedicado ao mercado nacional, a 
projetar moradias e reabilitações, criar 
serviços com massa crítica e valor acres-
centado para os clientes que se fizeram 
do setor imobiliário e a dar os primeiros 
passos em projetos de saúde, nas clíni-
cas dentárias e no Hospital Ribeiro San-
chez. A partir de 2013, tudo foi diferente 
com as oportunidades que foram apare-
cendo a nível mundial. Nessa altura tive 
oportunidade de crescer ao integrar uma 

equipa de projeto de hospitais com con-
sultores de várias nacionalidades e hoje 
estamos em projetos de saúde em todo o 
mundo e Portugal é o país que se segue”.  

Serviço especializado 
na área da saúde
Desde 2013, o volume de negócio vem 
aumentando de ano para ano. O gabinete 
trabalha sobretudo para mercados inter-
nacionais, embora mantenha as portas 
abertas para Portugal, sobretudo na Área 
Metropolitana de Lisboa. No entanto o 
trabalho do arquiteto é ainda mais abran-
gente. “Neste gabinete temos a enco-
menda geral, a secção em que recebe-
mos um cliente para um projeto, seja de 
construção de raiz, reabilitação ou inte-
riores. Fazemos também análise de inves-
timento imobiliário, avaliação e Due Dili-
gence, um serviço de apoio ao promotor e 
investidor imobiliário, no fornecimento de 
massa crítica e de alternativas para maxi-
mizar e melhorar o retorno do investimen-
to imobiliário. Por último, e não menos im-
portante, temos a área da saúde que é o 
nosso foco principal e estamos no projeto, 

no planeamento e na consultoria de hospi-
tais, centros de saúde, casas de reabilita-
ção, residências para idosos e, para já, é 
este o nosso caminho”.
Importa salientar que na área da saúde, 
um dos grandes desafios que o arquiteto 
encontra é “usar as valências da arquite-
tura para criar ambientes terapêuticos, 
que inspirem segurança e bem estar ao 
utente e contribuam de forma eficaz na 
prática clínica. Ou seja, o conforto senso-
rial do espaço é fundamental para nós, 
porque estamos a ajudar a melhorar a vi-
da dos utentes e profissionais de saúde”.
Um dos grandes objetivos passa por, num 
futuro próximo, conseguir voltar a estar 
em projetos de saúde pública e privada 
em Portugal.  

Dizer que é distinto não chega para descrever o percurso profissional de João Santiago.  
O arquiteto começou a carreira em Hong Kong, onde se especializou na projeção de edifícios de 

grande escala. No regresso a Portugal, estabeleceu contactos por todo o mundo, dedicando uma 
vasta parte do seu trabalho a projetos internacionais, sem nunca descurar o mercado português. 

Atualmente o principal foco são os projetos arquitetónicos na área da saúde, uma vertente 
particular de João Santiago. É no crescimento desta área específica de atividade que incide o 

planeamento a médio prazo do gabinete, uma vez que o seu coordenador acredita deter 
conhecimento e mais-valia a trazer à saúde pública em Portugal.

Um gabinete com expertise 
particular na área da saúde

JOÃO SANTIAGO SERVIÇOS DE ARQUITECTURA
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► Joana Neto, designer, licenciada em De-
sign de Interiores pelo IADE- Instituto de Ar-
te, Design e Empresa, reconhece que a for-
mação constante é uma mais-valia tanto 
no desenvolvimento profissional como pes-
soal. Com a ambição de desenvolver uma 
linha própria de peças de mobiliário, con-
cluiu este ano o Curso de Design de Mobi-
liário na Lisbon School of Design. “Senti a 
necessidade de aprofundar os meus co-
nhecimentos nesta área por forma a poder 
concretizar um novo projeto que tenho em 
mente: o de desenvolver e comercializar al-
gumas peças de mobiliário desenhadas 
por mim, peças que tenham algum eco na 
nossa memória mas que sejam reinterpre-
tadas e adequadas aos dias de hoje”. 
Tendo iniciado o seu percurso profissional 
num atelier de decoração em Lisboa, foi 
convidada em 2009 a trabalhar em Ango-
la, ocupando o cargo de designer sénior. 
“Angola proporciona um mercado muito 

interessante, no qual o cliente é muito in-
formado e conhecedor das últimas ten-
dências”.
Em 2011, a vontade de trabalhar por conta 
própria prevaleceu. “Continuei a trabalhar 
em Luanda de um modo independente. Es-
tava familiarizada com a cidade e quis 
aproveitar o bom momento económico que 
se vivia”. Tendo regressado a Portugal em 
2012, as relações e contactos estabeleci-
dos continuaram a proporcionar trabalhos 
em Luanda. 
Foi necessária uma análise do mercado 
português e uma readaptação de servi-
ços ao panorama nacional. “Tive de per-
ceber o que o cliente pretendia ao contra-
tar uma designer de interiores: o que que-
ria concretamente e quais os pontos que 
valorizava”.
“O cliente quer uma casa ou um espaço 
que sinta como seu. A minha intervenção 
num espaço tem em mente quem é a pes-

soa que vai viver nesse espaço e como irá 
interagir com ele. O design de interiores 
também passa por ir a casa das pessoas, 
ouvi-las, perceber como é que elas vivem 
no espaço, o que ambicionam, qual o seu 
estilo de vida, e é durante estas conversas 
que ouvimos e debatemos todos os porme-
nores, para que, no final, o cliente se iden-
tifique com o ambiente criado”, explica.
Joana Neto acredita que um designer tem, 
igualmente, a função de ser um guia para 
o cliente, aconselhando-o sobre aquilo que 
se adequa ou não à sua visão. “É impor-
tante fazer uma triagem de toda a informa-
ção disponível no mercado e apresentar 
uma solução adequada, pois nem sempre 
aquilo que vem nas revistas se adequa à 
sua vivência naquele espaço”, esclarece. 
“Apesar de ser essencial conhecer as ten-
dências do mercado, é também necessá-
rio saber adaptá-las ao gosto do cliente e 
ao espaço onde serão inseridas. Uma 
abordagem intemporal, que transmita con-
ceitos de harmonia e funcionalidade, com 
base naquilo que realmente caracteriza o 
nosso gosto, é preferível à última moda 
com a qual não nos identificamos”.
Embora esteja habilitada à execução de 
todo o tipo de projetos, a designer admite 
que o seu gosto particular incide sobre os 
projetos de habitação. “Fascina-me a 
ideia do “meu espaço”, de entrarmos em 
casa e termos o nosso próprio mundo 

composto por peças que, para cada um 
de nós, têm um significado especial e que 
nos lembram um determinado momento 
que vivemos”. 
Com trabalhos em curso na região da 
Grande Lisboa e de Cascais, Joana Neto 
partilha que o bom momento imobiliário vi-
vido oferece várias oportunidades. “Remo-
delações de casas para residências ou pa-
ra alojamentos locais passaram a ser os 
pedidos mais frequentes”. Ao nível do mer-
cado externo, Angola continua a ser o seu 
foco principal.
Como mensagem natalícia, Joana Neto de-
seja a todos um Natal muito feliz, e um Ano 
Novo próspero, repleto de sucessos. “Va-
mos encarar os desafios de 2018 com 
muito otimismo”. 

Fundado em 2011, Joana Neto| Interiores desenvolve e implementa projetos no mercado 
nacional e angolano. Cada projeto é elaborado com base num briefing que procura responder 

ao estilo de vida e necessidades de cada cliente.

“A nossa casa 
é o nosso reflexo”

JOANA NETO | INTERIORES
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► O caminho dos arquitetos Lígia Matos 
e Nuno Guimarães cruzou-se muito antes 
da formação do escritório que ambos fun-
daram. Em entrevista ao Empresas+®, os 
arquitetos explicam um pouco o seu traje-
to profissional. “Comecei por estagiar no 
escritório Barbas Lopes, Lda, onde per-
maneci durante alguns anos. Nesse pe-
ríodo também comecei a trabalhar por 
conta própria com projetos de pequena 
escala. Mais tarde trabalhei num outro 
gabinete onde 95% do trabalho era para o 
mercado angolano, onde a linguagem de 
mercado era totalmente diferente. Traba-
lhei ainda em outros escritórios, mas o vo-
lume de trabalho que já realizava em 
coautoria com o Nuno, que conheço des-
de o período da faculdade, levou a dedi-
car-me a trabalhar em projetos a título 
pessoal”, expõe Lígia Matos.
Por sua vez Nuno Guimarães indica que 
“antes de trabalhar com a Lígia, tinha es-
tagiado no Porto, de onde sou natural, no 
escritório do arquiteto Siza Vieira. Entre-
tanto regressei a Lisboa, onde me tinha 
licenciado e comecei a trabalhar noutros 

gabinetes. Com o volume de trabalho a 
aumentar, em conjunto com a Lígia Ma-
tos, optei por trabalhar em parceria, de 
forma exclusiva. Acabou por ser uma 
questão de tempo até montarmos escri-
tório, primeiro no Bairro de Alvalade e re-
centemente no Beato”.

SERVIÇO CHAVE NA MÃO
A Matos+Guimarães Arquitectos dedica-
-se à realização de todo o tipo de projetos 
de arquitetura e especialidades. 
Oferece serviços chave na mão, desde a 
análise de imóveis, estudos de viabilida-
de de investimentos imobiliários e todos 
os processos até à entrega da obra, des-
de a execução e acompanhamento dos 
processos camarários, todos os projetos 
de obra e também o desenho de mobi-
liário.

GÉNESE E MÉTODOS
No que diz respeito ao conceito arquitetó-
nico, a Matos+Guimarães Arquitectos  as-
sume um comportamento que a distingue 
dos demais, pela vontade de pensar arqui-

tetura “fora da caixa”. “Não nos interessa 
estar apegados ou perseguir um estilo, 
que será antes resultado de uma série de 
fatores que variam em cada projeto. Du-
rante o processo em que nos interessa 
procurar soluções inovadoras, encontra-
mos consequentemente obstáculos e são 
esses obstáculos que nos dão prazer tra-
balhar, porque quando os ultrapassamos, 
conseguimos as melhores soluções. Não 
significa que os resultados sejam excêntri-
cos, mas acima de tudo são soluções sin-
gulares e nas quais procuramos sempre 
elevados padrões de qualidade.
O resultado de um trabalho surge a partir 
de uma série de fatores. Gostamos das 
relações com as pessoas, de criar empa-
tia com os clientes e de compreender as 
suas vontades, ambições e promover o 
seu acompanhamento em todas as fases 
dos processos. Existem outros elementos 
que se traduzem no resultado final. O 
meio envolvente, o impacto social da 
construção num determinado local ou o 
fator ambiental e ecológico são algumas 
premissas”, refere Nuno Guimarães. 

RAPIDEZ DE ENTREGA
“Hoje em dia os tempos de execução e en-
trega dos processos são fulcrais. Sendo 
uma parte importante num investimento, o 
dia a dia passa também pela coordenação 
de todas as partes de um todo, para um 
controlo e otimização de tempos de entre-
ga. Todos os passos são cruciais”, conside-
ra Lígia Matos em relação aos timings.
“Apesar da procura de soluções inovado-
ras, a experiência e otimização constante 
dos métodos e processos, permite-nos o 
controlo rigoroso nos tempos de entrega”, 
refere Nuno Guimarães.
Dos vários projetos do seu portefólio des-
tacam-se os de reabilitação, em especial 
de uma moradia na Rua Carlos Dubini no 
Porto, um conjunto de apartamentos no 
Chiado e outro na Avenida da Berna, em 
Lisboa. 

Sediada em Lisboa, a Matos+Guimarães Arquitectos é um recente escritório de arquitetura que conta com a 
experiência de mais de uma década dos seus associados. Lígia Matos e Nuno Guimarães são os mentores 

deste projeto. A Matos+Guimarães Arquitectos distingue-se por uma abordagem denominada “fora da caixa”.  
Não pretendem seguir um estilo específico e procuram fazer arquitetura através da sua própria visão. 

Pensar arquitetura 
“fora da caixa”

MATOS+GUIMARÃES ARQUITECTOS
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