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A EPCA - Estudos, Projectos e Consultoria Ambiental, é um grupo 
empresarial que inclui a Exemplary Proposal - EPCA, a Boaventura Afonso 
- EPCA, a CoTAgri, a Agroscientia, a Aquascientia e as marcas Doggy Done 
e Musa. A EPCA dedica-se desde 2003 ao desenvolvimento de atividades 
de conceção, consultoria, assessoria técnica e fiscalização, com especial 
incidência nos campos do Paisagismo, Ambiente, Ordenamento do 
Território e suas componentes, nomeadamente:

_ Espaços Exteriores (públicos, privados e institucionais)
_ Ecopistas, Ciclovias e percursos integrados de mobilidade suave
_ Criação e Recuperação de Habitats e Paisagens
_ Desenho Urbano (Planos de Pormenor e Integração Paisagística)
_ Integração de Infraestruturas
_ Obras Hidráulicas
_ Engenharia Natural
_ Avaliação de Impacto Ambiental
_ Projetos de Implementação de Boas Práticas Ambientais no Golfe
_ Fiscalização, Auditoria e Revisão de Projetos
_ Ordenamento do Território (Planos Municipais e Especiais de 
   Ordenamento do Território)
_ Relatórios de Conformidade Ambiental de Obras
_ Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Projetos
_ Relatórios de Monitorização de Autoestradas
_ Medidas Compensatórias para Abate de Sobreiros

A intervenção Ambiental, abrangendo transversalmente tanto a 
Regeneração e a Preservação do Património Natural, como também a 
valorização e potenciação do Património Cultural e Edificado, constitui-se 
como um dos âmbitos nos quais a EPCA tem  atuado, de forma crescente 
e consistente.
Com projetos realizados tanto no âmbito nacional como internacional e 
presença em países como Angola, Senegal, Argélia, Tunísia, Israel e 
Kuwait, entre outros, a atividade da EPCA tem como base uma equipa 
especializada, multidisciplinar e experiente, com  ligação a diversas 
plataformas colaborativas de âmbito global e centros de estudo 
universitários, permitindo gerar contributos e sinergias para responder às 
crescentes e variadas solicitações técnicas e desafios comerciais.
A produção da EPCA orienta-se em torno da intervenção na Paisagem, 
tendo na sua base estratégica fundamental a sustentabilidade do território, 
refletindo nos projetos a inclusividade plena, garantindo as condições de 
acessibilidade e mobilidade (cumprindo o estabelecido pelo Decreto-Lei 
163/2006 de 8 de Agosto). 
Contribuir ativamente para atingir os objetivos dos clientes, constitui-se 
como o primeiro objetivo da EPCA, procurando com esse fim, desenvolver 
soluções inovadoras, práticas e globalmente valorizadoras dos projetos a 
implementar. Na carteira de clientes da EPCA encontram-se incluídos 
órgãos da administração pública, autoridades regionais e locais, 
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Política de Qualidade
_Contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento da
  atividade dos parceiros e clientes;
_Participar na materialização da visão do cliente,
  identificando os objectivos pretendidos, promovendo
  ações de intervenção;
_Construir uma linha estratégica adequada, materializada
  em soluções assertivas, em estreito diálogo colaborativo
  com parceiros e clientes;
_Estabelecer com cada cliente uma relação de parceria a
  longo-prazo, fundamentada no cumular frutuoso de
  sucessivos bons resultados.

Com vista a garantir a qualidade dos serviços prestados, a EPCA
tem implementado um sistema de garantia de qualidade, definidor
do conjunto de procedimentos a cumprir no desenvolvimento dos
diferentes trabalhos, abarcando desde a fase de análise prévia, até
à execução.

Missão e Valores
_Controlo e minoração de fragilidades e riscos, contribuindo
  ativamente para a criação de condições de sucesso em cada
  empreendimento, cumprindo prazos e custos, bem como
  garantindo a qualidade e a segurança;
_Prestar serviços de valor acrescentado com profissionalismo e
competência, numa conjuntura alargada de colaboração
  participativa com o cliente;
_Contribuir decisivamente para a satisfação das necessidades
  dos nossos parceiros e clientes.

Objetivos
_Liderar o mercado pela inovação e qualidade dos serviços
_Promover a integração e a evolução dos colaboradores na cultura
  da empresa, garantido o crescimentos profissional e o
  aperfeiçoamento contínuo das competências da equipa;
_Garantir o crescimento sustentados da empresa e dos seus
  campos de actividade.



Para além dos projetos desenvolvidos no âmbito da integração paisagística, 
a EPCA tem área de atividade o campo da Consultoria Ambiental, prestando 
um conjunto de serviços, de entre os quais se destacam:

_Análise de viabilidade e elaboração de candidaturas a Fundos
  Comunitários;
_Elaboração de estratégias e implementação Green Marketing para
  empresas;
_Serviços Técnicos de Engenharia Natural;
_Consultoria Ambiental para Unidades Hoteleiras, Turismo e Campos de
  Golfe;
_Certificação Energética;
_Sistemas de Informação Geográfica;
_Apoio e Gestão de Recursos no setor agrícola.

Análise de viabilidade e elaboração de candidaturas
A promoção da inovação e de metodologias avançadas, promotoras de 
eficiência no uso e gestão de recursos são duas das linhas condutoras do 
actual Quadro Comunitário de Apoios. Indo ao encontro das necessidades 
dos seus clientes e parceiros, a EPCA alargou as competências da sua 
equipa de forma a poder instruir e elaborar candidaturas. As áreas de 
incidência do Portugal 2020 focam-se especialmente na eficiência no uso dos 
recursos, na sustentabilidade do meio urbano, na promoção do 
desenvolvimento rural e na minoração do impacto das alterações climáticas, 
materializando entre outros, nos seguintes programas:

_Programa de Desenvolvimento Rural
_Programa AdaPT
_LIFE
_Programas Operacionais regionais

Elaboração de estratégias e implementação de Green Marketing
As ações de marketing empresarial baseadas na comunicação da 
implementação de estratégias de gestão mais sustentáveis transversais, com 
vista ao aumento da visibilidade de marcas, bens e produtos, constitui-se como 
uma oportunidade acrescida para o aumento de visibilidade no mercado. A 
EPCA propõe aos seus clientes e parceiros a adoção de técnicas de Green 
Marketing, conducentes à valorização dos seus serviços e do seu 
posicionamento em termos de market ranking, promovendo a sua imagem junto 
dos consumidores, pela associação da marca à consciência ambiental e à 
menorização do impacto das suas actividades no meio ambiente. 

Serviços Técnicos de Engenharia Natural
Na promoção e na proteção dos habitats e da paisagem, a EPCA emprega 
soluções e técnicas de engenharia natural nos seus projectos, com vista à 
preservação e regeneração dos ecossistemas, menorizando o impacto das 
intervenções no meio natural. Exemplo dessa estratégia, o Projecto de 
Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar de Estarreja – Cais da 
Ribeira do Mourão e Esteiro de Veiros, teve como objetivo a preservação dos 
espaços naturais, empregando  técnicas não invasivas no sistema de ribeiras.

Consultoria em Unidades Hoteleiras e Campos de Golfe
Atualmente, a filosofia e as práticas de consciencialização e responsabilização 
ambiental são transversais a qualquer setor ou atividade. O turismo, com 
particular importância no tecido económico nacional, constitui-se igualmente 
como um setor preferencial para a incorporação de medidas e soluções 
conducentes a boas práticas ambientais. Neste quadro, a EPCA propõe aos 
seus clientes e parceiros no setor do Turismo, soluções integradas, integrando 
metas e objectivos a cumprir, ao nível da eficiência energética, uso de água e 
gestão de resíduos, dirigida a Unidades Hoteleiras e de alojamento turístico, 
com vista à melhoria da sua performance em matéria de ambiente e 
sustentabilidade.

estudos, projectos e consultoria ambiental, lda. Certificação Energética
A eficiência energética de infraestruturas e equipamentos constitui-se 
como uma prioridade central no atual quadro ambiental. Existe um 
conjunto alargado melhorias que podem ser introduzidas ao nível técnico 
e de gestão de infraestruturas. A EPCA, em conjunto com os seus 
parceiros, desenvolve trabalhos de consultoria ao nível da eficiência 
energética em edifícios e núcleos urbanos de baixa densidade, 
desenvolvendo igualmente estudos e simulações, incidindo na 
problemática da sustentabilidade e do consumo energético de 
equipamentos, com vista à sua otimização.

Sistemas de Informação Geográfica 
A análise espacial georreferenciada, tornou-se uma ferramenta essencial 
para o apoio à decisão estratégica no território. Áreas de atuação como a 
gestão de recursos hídricos, planos de ordenamento do território e redes 
de saneamento são alguns dos exemplos onde as ferramentas SIG são 
essenciais. A EPCA elabora trabalhos na área de SIG, fazendo a 
interligação de conhecimentos ao nível dos estudos e avaliação de 
impacto ambiental.

Apoio e Gestão de Recursos no Setor Agrícola
Através de parcerias com os seus clientes do setor agrícola, a EPCA 
elabora projetos na área da eficiência no uso de recursos naturais e 
concebe estratégias conducentes à adoção de boas práticas agrícolas, 
com vista ao aumento de produtividade das diferentes atividades, tendo 
como base a sustentabilidade efetiva.



Ficha Técnica

Inserida na medida 18 do Eixo “Lisboa Sustentável”, do Programa de 
Governo da Cidade de Lisboa 2013/2017, a EPCA ganhou o concurso 
lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, para a elaboração do projeto 
de Rede Viária com Rede Ciclável para a Zona Ocidental–Centro e Zona 
Oriental-Norte de Lisboa, com um conjunto de 74 projectos e uma 
extensão de 20 951m na ZOC e 36 535m na ZON.
Esta intervenção, tem como objetivo a promoção da mobilidade 
sustentável, e, em particular, o uso da bicicleta como meio de deslocação, 
contribuindo para a qualidade de vida da população e capacitando a 
cidade com uma infraestrutura de uma rede ciclável contínua, eficaz, 
segura, eficiente e de ligação aos municípios limítrofes.
Como complemento a esta rede prevê-se a criação de condições 
infraestruturantes para receber o Sistema de Bicicletas Públicas 
Partilhadas.
A mobilidade ciclável foi pensada de modo a garantir a segurança, a 
visibilidade e a distinção dos ciclistas, assegurando uma ligação segura e 
fluída com todos os arruamentos, cruzamentos, rotundas e entradas de 
garagem de forma a promover o apaziguamento dos conflitos entre 
ciclistas e peões.
A implementação dos percursos cicláveis da Rede Ciclável de Lisboa foi 
garantida através do recurso a espaços rodoviários, evitando ao máximo 
ser feita à custa da redução do espaço pedonal.

Estudo Prévio e Projecto de Execução
_Cliente: CML - Câmara Municipal de Lisboa
_Local: Lisboa
_Ano: 2016/17     Extensão: 56 km de canal      
_Orçamento:  8 000 000 € 

_Projecto de Rede Viária com Rede Ciclável para a 
Zona Ocidental - Centro e Zona Oriental Norte de Lisboa 

estudos, projectos e consultoria ambiental lda

45
1



00
8

Ficha Técnica

O projeto para a Colina dos Piscos incide sobre as áreas exteriores da 
Quinta, a qual constitui uma unidade de alojamento de referência no 
âmbito do turismo rural, pelo que se teve o elevado cuidado para efetuar 
um tratamento integrado e cuidado dos seus espaços exteriores.
 Trata-se de uma área naturalizada, que se encontra inserida numa 
unidade paisagística de elevada qualidade estética e ambiental e 
simultaneamente de grande valor ecológico e cénico. Desta via, uma das 
principais premissas da proposta foi tirar o máximo partido das 
potencialidades do sítio. Uma das grandes preocupações foi defender e 
valorizar a paisagem do local e da sua envolvente, proporcionado as 
condições necessárias à sua correta gestão e manutenção, no sentido de 
salvaguardar os recursos responsáveis pelo seu carácter excecional. 
A definição dos usos e circulações do espaço foi feita a partir da análise da 
situação existente, das referências visuais, condições climáticas e 
geomorfológicas. Os principais objetivos foram:
- Criar referências visuais e paisagísticas que permitam a orientação 
espacial e a legibilidade, no seu todo, da unidade hoteleira;
- Criar condições favoráveis ao conforto humano, alocando os espaços de 
estada e de recreio aos locais mais favoráveis e criando condições 
benéficas para usufruto dos mesmos; 
- Otimizar a sustentabilidade das zonas verdes de acordo com o interesse 
e efeito estético pretendido, propondo áreas plantadas com baixa 
necessidade de manutenção, à exceção dos espaços mais nobres da 
quinta;
- Ajuste das áreas pavimentadas, ao nível de dimensionamento e 
materiais, às espectativas dos utilizadores e às capacidades de carga 
necessárias para os veículos de apoio à manutenção dos jardins quinta e 
das tarefas agrícolas.
A continuidade da estrutura verde, quer ao nível dos copados das árvores, 
quer ao nível estético e paisagístico de toda a proposta, constitui uma 
premissa máxima na criação de condições de qualidade para todos os 
utilizadores desta unidade de alojamento. 

Projecto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Jorge Castelão
Local: Ourém 
Ano: 2002-16 Área: 100.000,00 m²
Orçamento: 150.000,00 €

Colina dos Piscos 
Alojamento e Turismo Rural
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Estudo Prévio e Projeto de Execução
Cliente: ---
Local: Sesimbra
Ano: 2004-06 Área: 8.200,00 m²
Orçamento:  260.000,00 €
Arquitetura: Jorge Manuel Nunes Castelão

Habitação Unifamiliar

Tratando-se de uma residência unifamiliar pretende-se que os 
espaços exteriores promovam a sua apropriação por parte dos 
residentes, constituindo simultaneamente uma referência para os 
seus visitantes. De forma a contribuir para uma maior legibilidade e 
enriquecimento do espaço são definidas zonas de intervenção 
distintas, tratadas consoante a sua localização e função (zonas de 
enquadramento,  zonas de estada preferencial e zonas de recreio e 
lazer).

Como áreas de enquadramento considerou-se a zona de entrada 
automóvel, em calçada de granito, cujos limites se esbatem na 
calçada miúda de calcário que serve de caleira de drenagem 
superficial. Este acesso é ladeado por uma pontuação ritmada de 
vegetação arbórea, inequivocamente marcante. Também constituem 
áreas de enquadramento as sebes que envolvem a  piscina, que não 
só redefinem e valorizam este espaço, como formam uma cortina 
visual que confere privacidade aos seus utilizadores e minimiza os 
impactes das construções anexas.

As zonas de estada preferencial correspondem a uma esplanada, em 
frente à piscina, a qual pode eventualmente ser coberta por uma 
pérgola; a uma  área de solário, na sua continuação; e a uma praceta 
definida sobre o lago, que surge no cruzamento de dois caminhos, e 
que terá um carácter mais primado e íntimo. 

As áreas de recreio e lazer surgem como apoio à piscina e solário e 
restantes áreas livres. São constituídas ainda por um campo de ténis, 
uma ciclovia em gravilha calcária com um aglomerante em resina, e 
um horto de herbáceas condimentares e aromáticas.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Projeto de Integração Paisagística
Cliente: REN
Local: Almada
Ano: 2005-06 Área: 53.240,00 m²
Orçamento:  245.000,00 € 

Toda a estratégia de intervenção ao nível do Projeto de Integração 
Paisagística teve por base a recuperação e recriação das sebes de 
compartimentação dos terrenos agrícolas envolventes à Subestação. 
Este objetivo manifestou-se assim nas diferentes estratégias de 
atuação, nomeadamente no que se refere à modelação do terreno, 
ao tratamento dos limites e às plantações.

Tratando-se de um local inserido perto de povoações, onde é notória 
a presença humana, pretendeu-se com este projeto efetuar a 
integração da Subestação de forma harmoniosa na paisagem, 
minimizando assim os impactes visuais, e na medida do possível, os 
impactes acústicos que a subestação possa causar, o que foi 
conseguido pela plantação de uma sebe arbóreo-arbustiva nos 
limites do terreno, criando-se assim o efeito de barreira visual.

Com esta medida, após poucos anos será possível reconstituir a 
estrutura verde da paisagem, que de algum modo terá ficado 
comprometida pelos trabalhos inerentes à construção da 
subestação.

Este projeto pretendeu igualmente incorporar a totalidade das terras 
sobrantes, resultantes da escavação necessária à construção da 
plataforma. Para esse efeito procedeu-se à construção de pequenas 
modelações, cuja lógica de desenho reforçou mais uma vez o 
conceito da compartimentação agrícola.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Estudo Prévio e Projeto de Execução
Cliente: PLANBELAS - Sociedade Imobiliária, S.A.
Local: Belas Club Campo (Sintra)
Ano: 2006 Área: 850,00 m²
Orçamento:  40.000,00 €
Arquitetura: Thor

O projeto de arranjos exteriores incidiu sobre os exteriores 
envolventes à moradia, zonas de relvado, canteiros e sebes de 
enquadramento. Trata-se de uma zona privilegiada, inserida numa 
unidade paisagística de elevada qualidade, com boa amplitude de 
vistas. A proposta visa assim:

- criar referências visuais, favoráveis à orientação espacial e à 
legibilidade do espaço exterior;
- criar um contínuo natural, assegurando as condições necessárias 
ao correto processamento das funções biológicas e ecológicas da 
paisagem envolvente;
- criar condições favoráveis ao conforto humano, através da 
introdução de mecanismos reguladores do microclima, e da correta 
localização dos diferentes espaços de estada;
- localizar e dimensionar as zonas verdes de acordo com as 
necessidades e expectativas dos residentes;
- conferir uma capacidade de carga ajustada aos diferentes usos 
previstos, através da utilização de pavimentos adequados e de 
vegetação com taxas de regeneração elevadas;
- otimizar  os sistemas de gestão e manutenção.

Foram definidos e caracterizadas zonas de intervenção distintas, 
consoante a sua localização e função:

- entrada principal (acesso automóvel, receção e enquadramento); 
- acesso ao jardim (canteiro de aromáticas, acesso pedonal para o 
jardim);
-  espaço de solário (recreio, lazer, contemplação);
- e zonas verdes de enquadramento (sebes arbóreas/arbustivas).

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Licenciamento e Projeto Base
Cliente: Dia Portugal Supermercados, S. A.
Local: Caldas da Rainha
Ano: 2006 Área: 1 100 m²
Orçamento:  32 000 € 
Arquitetura: Thor

Este projeto de arranjos exteriores  desenvolve-se no sentido de ir ao 
encontro das exigências dos utilizadores deste espaço, integrando o 
edifício comercial, os percursos pedonais, o acesso automóvel e a 
zona de estacionamento, como simultaneamente promover a sua 
integração no local onde se insere. 

A zona a Poente do Lote, que constitui a sua frente principal, será 
marcada pela plantação de árvores em caldeira, inseridas numa 
primeira frente de estacionamento. A mesma espécie será repetida 
numa segunda linha de estacionamento contribuindo assim para a 
unidade do conjunto, ao mesmo tempo que garante o 
ensombramento. A circundar o lote são plantados Fraxinus ornos de 
forma constante e ritmada de forma a atribuir mais facilmente uma 
identidade ao lote ao mesmo tempo que, pela densidade de 
plantação se conseguirá uma proteção maior das vistas a partir do 
exterior. 

Uma outra zona de intervenção, que constitui o canteiro adjacente à 
superfície comercial, pela sua localização e dimensão, é alvo de um 
tratamento mais diversificado. Neste é semeado um relvado e 
plantadas diferentes espécies arbustivas. As dimensões, texturas e 
cores destes arbustos são variáveis garantindo-se no entanto a 
harmonia do conjunto e procurando-se, pela diversidade, alcançar 
um aspeto mais naturalizado. 

As diferentes espécies são plantadas em zonas estratégicas 
consoante a sua dimensão, com os exemplares de maior porte junto 
ao muro e os mais pequenos próximos do relvado, procurando-se um 
preenchimento que esteja de acordo com geometria do projeto.
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Projeto de Execução
Cliente: Porto de Aveiro
Local: Aveiro
Ano: 2006-08 Área: 5 300 m²
Orçamento:  150 000 €
Engenharia: Estiplano

PRÉMIO Jornal Arquitecturas/Vibeiras Jovem 
Arquitecto Paisagista 2010

(Edição Ibero-Americana)
Categoria: Jovens Profissionais

 O objetivo deste projeto foi a criação de espaços verdes de 
qualidade, que enaltecessem o carácter formal da Capitania do Porto 
de Aveiro. Neste espaço irão ter lugar diversos eventos, formatura 
militar e receção de altas individualidades do lado mais formal e 
espaço informal de descanso e relaxamento para além de responder 
às necessidades de praticas desportivas previstas no conteúdo 
programático. Foi necessário proceder a uma organização espacial 
que conferisse legibilidade e facilitasse a orientação dos seus 
utilizadores, criando zonas de circulação, locais de estada e de 
enquadramento.

O traçado da praça pavimentada, junto à fachada poente do edifício, 
baseou-se num desenho que integra a métrica da arquitetura no 
espaço exterior, possibilitando assim uma leitura de conjunto.

Procurou-se criar um espaço íntimo e próximo do edificado, com 
elevados níveis de conforto, concorrentes para as funções de 
enquadramento, recreio, lazer e descanso, e que possibilita também 
a concretização de outros eventos (nomeadamente cerimónias 
militares).

Os elementos arbóreos surgem encaixados na lógica da malha do 
pavimento e a escolha de uma única espécie confere ao espaço um 
carácter mais formal. A localização do mobiliário urbano e das 
infraestruturas de apoio técnico, tiveram o mesmo cuidado afim de 
ajudar na organização e coerência espacial. Os pavimentos 
escolhidos procuraram refletir a natureza dos elementos dominantes 
no meio envolvente, assim como dos materiais típicos da zona de 
Aveiro. A definição das caldeiras em metal aço cor-ten possibilita 
remates limpos definindo linhas suaves de leitura.
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Competição Internacional (1º Lugar)
Cliente: Associação de Municípios de Loulé-Faro
Local: Faro - Loulé
Ano: 2007 Área: 50 000 m²
Orçamento:  1 000 000 €
Arquitetura: Regino Cruz

O espaço exterior adota e materializa, em todas as suas escalas, as 
linhas de força provenientes do prolongamento das duas malhas dos 
eixos estruturais de construção do edifício, promovendo assim a 
unidade visual do conjunto.

Este projeto alicerça-se nos seguintes objetivos: sustentabilidade e 
minimização das necessidades de manutenção (através da utilização 
de espécies vegetais características do Barrocal Algarvio, do 
rebaixamento das cotas das áreas arbustivas e da reutilização das 
águas pluviais para a rega); conforto térmico (através do 
ensombramento e proteção contra os ventos); 
legibilidade/Articulação de relações interior/exterior (através da 
utilização estratégica de materiais comuns) e adequação ao Local 
(através de soluções, projetuais e materiais, alusivas ao Barrocal 
Algarvio, valorizar o interesse dos espaços exteriores e a promoção 
dos valores naturais e científicos do barrocal).

O espaço divide-se em três áreas principais a que correspondem três 
caracterizações projetuais específicas: espaço de acesso e 
atravessamento pedonal principal, com exposição predominante a 
poente e carácter de praça urbana qualificada de grande escala e 
presença; espaço de entrada reservado à administração, com 
exposição predominante a norte, de escala pequena e carácter 
privado, onde se utilizam materiais nobres e de maior interesse 
ornamental; jardins interiores do Piso 0 e do Piso 1, sobre terreno 
natural e cobertura respetivamente, prosseguem o diálogo articulado 
interior/exterior.
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Projeto de Execução
Cliente: Solar de São Mamede
Local: São Salvador da Aramenha (Marvão)
Ano: 2007-11   Área: 9.210,00 m²
Orçamento:  150.000,00 €

O projeto para o TER Solar de São Mamede incide sobre as áreas 
exteriores envolventes ao edifício hoteleiro, englobando  acessos, 
estacionamento automóvel, espaços de carácter ornamental anexos 
a zonas de estada, e um relvado que faz a ligação entre os quartos e 
a envolvente natural. Foi ainda prevista uma área com cerca de 
2000m² destinada a espaços verdes de integração, recreio e lazer, 
com a criação de pequenos nichos e intervenções pontuais com 
plantação de árvores de porte mais elevado.

Entre a receção, a plataforma da piscina e a entrada da zona de 
restauração, foi criada uma série de rampas e passagens pedonais, 
em concordância com o DL 163/2006, por forma a facilitar o acesso 
de pessoas com mobilidade reduzida às instalações. Junto à piscina 
e aos poços de água foram criadas condições de estada e de usufruto 
da paisagem, nomeadamente com a instalação de mobiliário 
adequado, pavimentos, iluminação e vegetação cénica.

O terreno foi ligeiramente modelado, desde a zona em frente aos 
quartos até à piscina, por forma a evidenciar os terraços agrícolas 
existentes, criando condições para a instalação de equipamentos, 
facilidade de acesso e enquadramento dos vários usos previstos. Foi 
criada uma zona de estada junto à receção, com devido 
enquadramento com recurso ao material vegetal do estacionamento 
automóvel por forma a proteger e garantir a intimidade dos hospedes. 
Junto das unidades de alojamento foram criadas pequenas sebes, 
que terão por função a sua individualização e identificação a partir do 
jardim. Entre as unidades de alojamento e a piscina será instalado um 
relvado ornamental, ladeado por maciços arbustivos. Na restante 
área, será instalado um prado de sequeiro, florido, com baixa 
necessidade de manutenção e rega.
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Projeto de Integração Paisagística
Cliente: EDP-MARTIFER (COBA)
Local: Ribeiradio e Ermida (rio Vouga, Aveiro)
Ano: 2008 Área: 600 000 m²
Orçamento:  88 400 000 € 

Nesta empreitada serão construídas as Barragens de Ribeiradio e de Ermida, os acessos à 
Barragem de Ribeiradio e o restabelecimento da estrada EM 569 no rio Vouga, nas 
proximidades de Aveiro.
A barragem principal, a de Ribeiradio, é uma barragem por gravidade em betão com eixo 
circular, com 262m de comprimento no coroamento, altura máxima de 74m e um volume de 
230.000m3. A bacia de dissipação forma-se mediante um contra-açude em betão com 6m de 
altura máxima, situado a 135m a jusante da barragem.
A Central Hidroeléctrica está construída em poço circular com Ø23m e 36m de profundidade 
e dispõe de um único grupo gerador que se alimenta através de circuito hidráulico 
subterrâneo, integrado por: tomada de água, galeria de adução de 205m por 5,5m de 
diâmetro e restituição à bacia de dissipação.
A Barragem de Ermida, para gerar o contra-açude, é também de gravidade e em betão, mas 
a sua directriz é recta com 175,1m no coroamento, altura máxima de 35m e um volume de 
75.000m3. A central hidroeléctrica está equipada com 2 geradores alimentados por circuitos 
hidráulicos independentes que atravessam o corpo da barragem.
Os acessos à Barragem de Ribeiradio terão um comprimento de 1,34km pela margem direita 
e de 1,00Km pela margem esquerda, com uma pendente média de 10%, com um traçado de 
montanha e uma plataforma de 6,5m, com 2 vias de 2,75m e bermas de 0,50m. O 
restabelecimento da estrada EM 569 na margem direita da barragem da Ermida, terá 2,35Km 
de comprimento e inclui a construção de uma ponte sobre a Ribeira de Salgueira.
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Fiscalização e Acompanhamento de Obra

Cliente: CM Cascais
Local: Cascais
Ano: 2010 Área: 5161 m²
Orçamento: 997 406 € 

A obra da Praça de Entrada do Parque Palmela resultou da 
necessidade de rematar um empreendimento privado de habitação 
que no seu subsolo continha um parque de estacionamento público. 
Como contrapartida o promotor do empreendimento desenvolveu 
uma solução de Arquitectura paisagista para a nova entrada do 
parque, repondo as condições de acesso pré existentes.
A obra em causa de elevada complexidade técnica, com a presença 
de diversos elementos de água, trabalhos em Aço Cor-ten, pré 
existência de exemplares arbóreos de grandes dimensões, teve 
ainda incluído na prestação de serviços de consultoria e fiscalização, 
a execução de uma passagem inferior sobre a linha de cascais, 
ligação pública ao parque de estacionamento e restabelecimento das 
servidões afectadas.
O trabalho da EPCA foi o de acompanhar, por parte do dono de obra 
a execução dos trabalhos desde o seu inicio até a recepção 
provisória.
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Projeto de Execução
Cliente: SOMINCOR, S.A.
Local: Santa Bárbara de Padrões (Castro Verde)
Ano: 2012 Área: 5 867 m²
Orçamento:  105 740 €

Projeto de Integração Paisagista de Estrada de Ligação desde a 
ETAR até à Barragem de Cerro do Lobo - Minas de Neves Corvo

Instalação inicial Projecção 5-10 anos Projecção 10-15 anos

O presente trabalho constitui a fase de Estudo Prévio referente aos 
espaços exteriores do novo troço  a implantar na ligação da ETAR à 
Barragem de Cerro do Lobo.

O projeto tem por objeto o tratamento dos taludes e as zonas verdes 
adjacentes à estrada, garantindo assim uma cobertura vegetal 
permanente e adequada. Esta intervenção deverá por isso minimizar 
os impactes ambientais resultantes da implantação desta nova via, 
uma vez que a mesma induzirá inevitavelmente alterações na 
paisagem. Visou-se deste modo que a solução capaz de integrar a 
infraestrutura na paisagem, nomeadamente limitar a visualização do 
tráfego de camiões pelos utilizadores da estrada pública existente 
fora do Couto Mineiro; como uma intervenção adequada sobre os 
solos afetados pelos movimentos de terras respondendo a princípios 
quer de ordem ecológica e estética, como também de ordem 
funcional e económica que proporcionem condições necessárias à 
sua gestão.

Apesar de inserido no complexo mineiro, o facto da nova 
infraestrutura contactar com uma paisagem com carácter rural e pela 
proximidade de algumas vias e povoações, pretende-se assim 
promover uma integração harmoniosa e de forma permanente desta 
nova estrada com o espaço que a envolve, garantindo-se o mais 
possível o cumprimento das funções ecológicas deste local. 
Pretende-se atingir uma situação sustentável de enquadramento, 
através de um conjunto de ações mitigadoras dos impactes 
morfológicos e visuais no meio envolvente, baseada essencialmente 
numa utilização racional de material vegetal característico da região 
e adaptado às condições edafoclimáticas, bem como às condições 
funcionais impostas pela infraestrutura.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Concurso de Conceção (1º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Barrinha, Lagoa (Mira)
Ano: 2010 Área: 80 000 m² (incluindo planos de água)
Orçamento:  1 160 000 € 

O projeto incide sobre zonas de intervenção distintas, como a Lagoa 
da Barrinha (incluindo o seu canal de alimentação e o passeio 
marginal), a Lagoa de Mira e o Lago do Mar. Genericamente, ao nível 
das margens das várias lagoas é visada a sua preservação, 
conservação e valorização da vegetação com reforço das 
comunidades autóctones; como a valorização dos espaços de recreio 
e lazer. São integradas ainda medidas de erradicação e controle de 
espécies invasoras, nomeadamente o jacinto-de-água (Eichhornia 
crassipes).

Na Barrinha, a intervenção visa o reordenamento do passeio marginal 
com a colocação de uma ciclovia e de um espaço de circulação 
pedonal em deck que se desenvolve em consola sobre a lagoa; o 
tratamento da envolvente do Museu do Palheiro e do novo Clube 
Náutico; e dotar o Parque Urbano quer para novos usos como 
simultaneamente criar condições para as práticas de recreio e lazer já 
decorrentes.

No Lago do Mar inclui-se a construção de uma estrutura de 
observação de paisagem / avifauna; e a resolução dos conflitos 
resultantes da circulação automóvel e estacionamento abusivo ao 
longo das margens com a formalização de um percurso pedonal 
neste espaço.

A proposta para a Lagoa de Mira teve por objetivo melhorar as 
condições de utilização atuais, tendo-se apostado na criação de 
infraestruturas de apoio à pesca; a conceção de um percurso ciclável; 
e a implantação de algum mobiliário e uma posto de observação da 
avifauna.
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Concurso de Conceção 
Cliente: Câmara Municipal de Barreiro
Local: Cidade Sol
Ano: 2010 Área: 30 000 m²
Orçamento: 2 300 000€ 

 O projeto abrange a Quinta da Mina e um bairro de realojamento 
composto por 13 edificações numa área de 30 ha.
A par da recuperação urbana e da criação de melhores condições de 
conforto e vivência do espaço, procurar-se-á promover a fruição 
pública de toda esta área no sentido de integrar as diferentes 
comunidades presentes na zona. Nesta proposta, a valorização das 
atividades sociais será potenciada pela qualificação do espaço 
público e pela criação de infraestruturas de apoio à utilização desse 
mesmo espaço, de onde se destacam a promoção de uma mobilidade 
sustentável, estruturas de suporte a atividades desportivas e lúdica e 
a criação de espaços de convívio e de equipamentos de divulgação 
cultural.

Objetivos:

- Dotar as áreas vazias e expectantes de infraestruturas e/ou 
atribuir-lhes novas funcionalidades.

- Organizar o estacionamento e melhorar as condições de circulação
pedonal e automóvel;

- Melhorar as relações sociais e de vizinhança, através da criação de 
espaços de convívio e lazer;

- Promover a integração paisagística das zonas urbanas através do 
reforço e requalificação da estrutura verde (sistema de corredores 
verdes e parque da Quinta da Mina);

- Melhorar as condições de segurança, conforto e sustentabilidade
(através da estratégias de iluminação, do perfil dos arruamentos).

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Concurso de Conceção (4º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Sudoeste
Local: Praia da Ilha do Pessegueiro (Sines)
Ano: 2010 Área: 140 000 m²
Orçamento:  350 000 €
Arquitetura: Ana Margarida Magalhães 

É concretizado um conjunto de soluções que valorize o espaço 
balnear passível de uso público, incluindo a correta implementação 
de infraestruturas de apoio, e que simultaneamente salvaguarde os  
recursos naturais e patrimoniais, dos quais se destaca o Forte de 
Dentro do Pessegueiro, importante exemplo da arquitetura militar do 
século XVII. 

As medidas adotadas tiveram em conta os critérios de qualidade 
subjacentes aos galardões de praia azul e praia acessível, 
destacando-se as seguintes: o ordenamento, balizamento e 
regularização da circulação viária e do estacionamento automóvel; a 
beneficiação dos acessos pedonais à praia, melhorando as suas 
condições de conforto e segurança; o ordenamento da circulação 
pedonal na envolvente ao Forte; a criação de um miradouro; a 
criação de  um apoio de praia mínimo e um apoio de praia simples, 
de acordo com as características definidas no POOC; a demolição do 
restaurante existente e definição de um novo local para a sua 
implantação, bem como as características principais do novo edifício; 
a definição de áreas de estada devidamente equipadas; a 
recuperação de dunas, através do reforço da vegetação conciliada 
com colocação de barreiras físicas (estruturas de retenção de 
areias); o ordenamento do areal, com definição de áreas específicas 
para as diferentes atividades;  a colocação de sinalética alusiva às 
regras de utilização balnear e de informação sobre os valores 
naturais e patrimoniais existentes; a valorização paisagística da zona 
envolvente ao Forte; e interdição do acesso às áreas em risco, por 
meio de barreiras, sinalização e reforço do material vegetal como 
elemento dissuasor.
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A Subestação situa-se numa área com classificação de uso industrial, 
próxima de zonas industriais e de linhas de alta tensão, no limite Sul 
de uma linha de água existente. o lote encontra-se atualmente 
ocupada por um prado herbáceo, sujeito a pastorícia, sendo o terreno 
muito pobre do ponto de vista agrícola, tendo a morfologia atual 
origem em aterro executado a partir de terras pobres provenientes de 
outros locais.
O projeto aqui preconizado teve por objeto o tratamento dos tlaudes 
e as zonas verdes exteriores à plataforma, garantindo assim uma 
cobertura vegetal permanente e adequada a este tipo infra-estrutura. 
Salvaguarda-se a incorporação, na área de intervenção de todas as 
terras sobrantes das escavações e aterros realizados pela obra de 
execução da platafroma e acessos, sendo prevista a reutilização até 
12.000 m3 de terras.

EIA - Projeto de Execução
Cliente: REN
Local: Alcochete
Ano: 2015 Área: 100.000,00 m²
Orçamento: 10.500.000,00 €

Subestação de Alcochete
Projeto de Integração Paisagistica

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O projeto incide sobre zonas de intervenção distintas, como a 
Lagoa da Barrinha (incluindo o seu canal de alimentação e o passeio
marginal), a Lagoa de Mira e o Lago do Mar. Genericamente, ao nível
das margens das várias lagoas é visada a sua preservação,
conservação e valorização da vegetação com reforço das
comunidades autóctones; como a valorização dos espaços de recreio
e lazer. São integradas ainda medidas de erradicação e controle de
espécies invasoras, nomeadamente o jacinto-de-água (Eichhornia
crassipes).
Na Barrinha, a intervenção visa o reordenamento do passeio 
marginal com a colocação de uma ciclovia e de um espaço de
circulação pedonal em deck que se desenvolve em consola sobre a 
lagoa; o tratamento da envolvente do Museu do Palheiro e do novo
Clube Naútico; e dotar o Parque Urbano quer para novos usos como
simultaneamente criar condições para as práticas de recreio e lazer já
decorrentes.
No Lago do Mar inclui-se a construção de uma estrutura de 
observação de paisagem / avifauna; e a resolução dos conflitos
resultantes da circulação automóvel e estacionamento abusivo ao 
longo das margens com a formalização de um percurso pedonal neste 
espaço.
A proposta para a Lagoa de Mira teve por objectivo melhorar as 
condições de utilização actuais, tendo-se apostado na criação dei
nfra-estruturas de apoio à pesca; a concepção de um percurso 
ciclável; e a implantação de algum mobiliário e uma posto de
observação da avifauna.

Concurso de Conceção (1º lugar) - Executado
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Lagoa de Mira, Praia de Mira
Ano de Projeto: 2010 Ano de obra: 2014
Área: 80 000m² Orçamento: 1 160 000€

Projeto de Reordenamento, Requalificação e Valorização da 
Lagoa da Barrinha, Praia de Mira

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O projecto incide sobre zonas de intervenção distintas, como a 
Lagoa da Barrinha (incluindo o seu canal de alimentação e o passeio
marginal), a Lagoa de Mira e o Lago do Mar. Genericamente, ao nível
das margens das várias lagoas é visada a sua preservação,
conservação e valorização da vegetação com reforço das
comunidades autóctones; como a valorização dos espaços de recreio
e lazer. São integradas ainda medidas de erradicação e controle de
espécies invasoras, nomeadamente o jacinto-de-água (Eichhornia
crassipes).
A proposta para a Lagoa de Mira teve por objectivo melhorar as 
condições de utilização actuais, tendo-se apostado na criação dei
nfra-estruturas de apoio à pesca; a concepção de um percurso 
ciclável; e a implantação de algum mobiliário e uma posto de
observação da avifauna.
Na Barrinha, a intervenção visa o reordenamento do passeio 
marginal com a colocação de uma ciclovia e de um espaço de
circulação pedonal em deck que se desenvolve em consola sobre a 
lagoa; o tratamento da envolvente do Museu do Palheiro e do novo
Clube Naútico; e dotar o Parque Urbano quer para novos usos como
simultaneamente criar condições para as práticas de recreio e lazer já
decorrentes.
No Lago do Mar inclui-se a construção de uma estrutura de 
observação de paisagem / avifauna; e a resolução dos conflitos
resultantes da circulação automóvel e estacionamento abusivo ao 
longo das margens com a formalização de um percurso pedonal neste 
espaço.

Concurso de Conceção (1º lugar) - Executado
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Lagoa de Mira, Mira
Ano de Projeto: 2010 Ano de Obra: 2014
Área: 80 000m² Orçamento: 1 160 000€

Projeto de Reordenamento, Requalificação e 
Valorização do Lagoa de Mira

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Concurso de Conceção (3º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Pateira de Fermentelos (Aveiro/Oliveira do Bairro/ 
Águeda)
Ano: 2011     Área: 21 700 m (extensão dos percursos)
Orçamento:  1 040 000 € 

A proposta incluiu a construção de vias pedonais cicláveis; a 
adaptação de percursos existentes à circulação mista, em articulação 
com o tráfego decorrente da atividade agrícola; a construção de 
plataformas de apoio à pesca e observação de avifauna; a construção 
de pontes em madeira sobre a Pateira, para contemplação e 
continuidade do percurso; a colocação de sinalização territorial e 
informativa (turística e ambiental); a criação de zonas de descanso, 
lazer e contemplação; a requalificação das zonas verdes envolventes, 
incluindo limpeza das margens e requalificação do coberto vegetal; a 
criação de novas zonas de vegetação com erradicação de espécies 
infestantes e valorização da galeria ripícola e vegetação autóctone; e 
a criação de equipamentos e infraestruturas de apoio com a 
colocação de mobiliário adequado.

A verticalidade “desalinhada” dos elementos que emergem do plano 
de água que servem de cenário às margens da Pateira (atracadouros 
em madeira, maciços arbóreos, ...) serviu de inspiração à linguagem 
utilizada nos pontos de paragem. 

Dadas certas especificidades do percurso (alagamentos sazonais, 
períodos de nidificação e ocorrência de algumas espécies de aves 
migratórias), os painéis informativos contemplam um espaço para 
colocação/remoção de informação temporária por meio de chapas 
metálicas que são fixas numa trave de madeira.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Concurso de Conceção (1º lugar)
Cliente: Câmara Municipal de Lisboa
Local: Chelas (Lisboa)
Ano: 2011    Área: 20 300 m²
Orçamento:  1 128 000 € 

A intervenção incide numa via delimitada edifícios habitacionais 
associados a espaços comerciais, e que fora inicialmente traçada 
para uso exclusivamente pedonal. Pretende-se devolver a este local  
o carácter de centralidade, com capacidade para atrair visitantes, e 
não apenas os residentes. 

O projeto teve como objetivo principal o de resolver as questões de 
mobilidade, que atualmente apresentam um certo grau de conflito. 
Entre as medidas adotadas destacam-se: a criação de um espaço 
com identidade própria; dotar as áreas expectantes de 
infraestruturas e novas funcionalidades; organizar as áreas de 
estacionamento e melhorar as condições de circulação pedonal e 
automóvel, com prevalência da primeira sobre a segunda; melhorar 
as relações sociais e de vizinhança, através de espaços de convívio 
e lazer e da promoção de iniciativas que apelem à participação da 
população; reformulação e reforço da estrutura verde; adoção de 
materiais e soluções com elevada durabilidade e baixa manutenção, 
e que se traduzam numa melhoria da eficiência energética e do 
aproveitamento hídrico.

Destaca-se assim, a criação de um espaço para exposições 
temporárias (fotografia, pintura, poesia,...); a delimitação de zonas 
verdes em canteiro afetas aos moradores para o cultivo de plantas 
ornamentais; concursos (anuais) de decoração dos elementos 
arbóreos (com revestimento dos troncos através de tecidos 
padronizados ou pintados por crianças e idosos); colocação de 
quiosques que disponibilizem alguns serviços à população (como 
jogos de mesa, livros, ponto de internet, troca de coleções, venda de 
jornais, ...).
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Projeto de Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar de 
Estarreja - Cais da Ribeira do Mourão e Esteiro de Veiros
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Concurso de Conceção (1º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Veiros e Avanca (Estarreja)
Ano: 2011 Área: 33 700 m²
Orçamento:  450 000 € 

A intervenção na Ribeira do Mourão prevê a ampliação  do parque 
existente para nascente, onde a linguagem e os materiais são 
mantidos e as linhas de força prolongadas.  A criação de uma 
estrutura arbórea (previamente inexistente em toda a área) permite  
formar zonas de sombreamento, nomeadamente em zonas de 
estada. Para poente é formalizado um caminho de traçado orgânico 
com uma métrica cadente, marcado pontualmente por ligações a 
pequenos atracadouros em madeira. No final deste é construído um 
posto de observação de avifauna ligeiramente sobre-elevado.

O adro da Capela de Nª Srª da Ribeira, no Esteiro de Veiros, é 
desenhado sobre uma métrica compatível a com estrutura arbórea 
existente, levando ao reforço de alguns alinhamentos visuais. Com 
base nestes é criado um jogo de atravessamentos transversais, 
pontos de estada em muros-banco, canteiros frescos de fetos, e um 
parque infantil. A praça de ligação entre o adro e o cais resulta numa 
extensão destes eixos, materializada em alinhamentos arbóreos e  
numa estereotomia de vários pavimentos em granito. O projeto 
contempla ainda a requalificação de toda a envolvente ao cais; a 
criação de um estacionamento de apoio à igreja; um açude para 
manutenção do nível do espelho de água no esteiro; e de uma 
estrutura de observação de avifauna.

Particular atenção para a recuperação e execução de estruturas de 
contenção das margens lagunares, com recurso à combinação de 
técnicas de engenharia natural, tais como faxinas, entrançados, 
esteiras de ramagens... Dado o revestimento em entrançado de vime 
dos postos de observação de avifauna, este é combinado com 
faxinas vivas na base das estruturas, para uma melhor ocultação e 
ligação com a envolvente.
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O projeto apresentado surge da proposta de implementar o 
Desnivelamento Ferroviário de Alcântara, que consiste na realização de 
um túnel ferroviário que permitirá efetuar a ligação da Linha de Cintura à 
Linha de Cascais e ao Porto de Lisboa, com construção de uma estação 
subterrânea de substituição das atuais estações de Alcântara-Terra e 
Alcântara-Mar.
O projeto de Arquitetura Paisagista compreende os espaços exteriores de 
superfície da obra, resultando maioritariamente na reposição da situação 
atual, a nível da circulação rodoviária e pedonal. Nos locais onde devido 
aos condicionalismos de obra foi possível libertar novos espaços, quer 
pela demolição de construções, quer por construção de novas áreas, foi 
prevista a criação de espaços verdes e a sua integração para 
enquadramento da Estação Ferroviária. 
Foi prevista a continuidade longitudinal das circulações pedonais ao longo 
da Av. de Ceuta, com a introdução de um amplo passeio em calçada de 
calcário, rematado por lancis também em calcário. Este novo passeio 
permite a ligação pedonal ao longo da Av. de Ceuta no lado Poente.
Preconizou-se um prado de sequeiro, acompanhado por algumas 
plantações arbóreas em linhas relativamente paralelas à Av. De Ceuta e 
ainda algumas manchas de arbustivas. Foram propostas plantações de 
árvores em alinhamento também ao longo das curvas de nível, bem como 
manchas arbustivas compactas, noutros espaços de enquadramento. 
Estas manchas arbustivas permitem criar pequenas barreiras que 
absorvem a modelação de terreno prevista. Foi idealizada uma série de 
alinhamentos arbóreos e de manchas de arbustos que procuraram reforça 
as direções de tráfego e ao mesmo tempo isolar as faixas de circulação de 
sentido oposto.

Estudo Prévio
Cliente: REFER
Local: Alcântara, Lisboa
Ano: 2012 Área: --- m²
Orçamento: 500.000.000,00 €

Ligação Rodoferroviária do Nó de Alcântara
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Projecto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos 
- Parques de Espinhel, Requeixo e Carregal 

Consiste na intervenção de três parques localizados nas margens 
da Pateira de Fermentelos, e distribuídos pelos concelhos de Águeda 
(Espinhel) e Aveiro (Requeixo e Carregal).

No Parque de Espinhel, além da recuperação do parque de 
merendas, privilegiou-se a recepção e usos ligados a visitas 
escolares e recreio juvenil, formalizada na recuperação e extensão do 
actual parque infantil, criação de uma praça de recepção, ou no 
aproveita-mento da pérgola existente como atelier de actividades de 
interpretação e sensibilização ambiental, complementado com um 
herbário de plantas autóctones. Contempla ainda a criação de 
parques para bicicletas (incluindo bicicletas eléctricas); a construção 
de um campo de vólei e futebol de praia; e a criação de um 
atracadouro para a ceifeira aquática responsável pela eliminação do 
jacinto-de-água e outras infestantes ocorrentes no plano de água da 
Pateira. Junto a este último, são propostas estruturas em paliçada 
para compostagem dos resíduos orgânicos recolhidos pela ceifeira. 
Apesar de junto às margens, os prados adoptarem uma linguagem 
limpa, uma rede de micromodelações permite enaltecer a dinâmica 
deste local, que durante o Inverno é alagado pela subida do nível das 
águas. Além de destacar o espírito do lugar, acaba por se revelar 
como um espaço descodificado capaz de potenciar a estada e o 
recreio informal.

No Parque de Requeixo é reconstruído um novo edifício de apoio e 
uma nova área de palco; requalificado o espaço de merendas e 
construído um posto de observação de avifauna que se eleva sobre o 
plano de água. 

No Parque do Carregal, além da requalificação dos usos existentes, 
são implantados um novo edifício de apoio, um parque infantil, um 
circuito de manutenção, e uma torre de observação de avifauna.

Ficha Técnica
Concurso de Concepção (1º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Pateira de Fermentelo (Aveiro/Águeda)
Ano: 2011     Área: 40 000 m²
Orçamento:  550 000 € 
Arquitectura: Maria Romão
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Aeroporto de Lisboa - Parque Infantil

30
5

Ficha Técnica

Estudo Prévio
Cliente: ANA, Aeroportos de Portugal, S.A.
Local: Lisboa
Ano: 2011    Área: 2 380 m²
Orçamento:  210 000 €

A proposta incide num espaço expectante entre a praça de Chegadas 
e o Parque 3 do Aeroporto da Portela, em Lisboa. Junto às vias de 
circulação o terreno é plano, descendo na aproximação ao parque de 
estacionamento até às cotas do mesmo. Sobre este talude , a área de 
intervenção é ainda atravessada por um viaduto que faz a ligação à 
Av. de Berlim, e cujo impacte visual é acentuado em toda a praça. 
Como objetivo pretende-se conceber um parque infantil associado a 
funções de estada, que sirva e atraia utentes e visitantes que por 
algum motivo tenham que aguardar junto a estas instalações. 

O desenho da proposta utiliza algumas linhas de força dos 
arruamentos, mas apoia-se essencialmente na métrica dos dois 
respiradouros do estacionamento subterrâneo e que acabam por ser 
incorporados no projeto e dissimulados por canteiros e bancos 
corridos. É proposta uma tela tensionada sob o viaduto, com a 
principal função de permitir o ensombramento numa parte da área de 
estada e recreio. Também ao longo do viaduto, a instalação de uma 
série de nebulinadores visa proporcionar um ambiente fresco e 
agradável aos utilizadores deste espaço.

O tratamento das áreas verdes procurou reproduzir a linguagem já 
utilizada nas áreas envolventes. Recorreu-se assim a relvados, 
pontuados plantação de palmeiras e árvores de pequeno e médio 
porte com carácter ornamental, como a algumas manchas herbáceas 
e arbustivas, nomeadamente de Juniperus horizontalis e Strelizia 
reginae.

Pretende-se ainda que com a solução combinada do material vegetal, 
dos nebulinadores, da tela e sua disposição seja atenuada a presença 
do viaduto.
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Projeto para a Ponte e Acessos à Praia de Faro e Parque de 
Estacionamento Exterior 31
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Concurso de Conceção (1ºlugar)
Cliente: POLIS Litoral Ria Formosa
Local: Faro
Ano: 2011    Área: 72 650 m²
Orçamento:  3 650 000 € 
Engenharia: R5engenharia

A intervenção integra fundamentalmente duas componentes: a Ponte 
e Via de Acesso à Praia de Faro;  e o Parque de Estacionamento 
Exterior,  previsto para uma área expectante entre o aeroporto de 
Faro e o sistema lagunar da Ria Formosa.

O estacionamento prevê 925 lugares (incluindo autocarros turísticos, 
e viaturas de pessoas com mobilidade reduzida). O seu resultado visa 
respeitar os valores naturais e outros condicionalismos, utilizando-se 
pavimentos permeáveis, incorporando a fisiografia do terreno no seu 
desenho, afastando-se o mais possível das áreas inundáveis. A 
metodologia de implantação partiu de três soluções modulares para 
bolsas de estacionamento, onde o rácio de área de estacionamento 
por área verde diminui com a proximidade ao sapal.

O projeto contempla ainda a reestruturação do acesso viário à Praia 
de Faro, através da melhoria das características gerais do percurso, 
da criação de condições para a sua acessibilidade pedonal e ciclável, 
e do condicionamento do acesso automóvel à ilha barreira de Faro. 
Paralelamente prevê-se restabelecer a circulação natural de água 
nos esteiros, atualmente condicionada pelo aterro por onde se 
desenvolve a referida via, e junto à Ilha de Faro pelo embasamento 
da ponte existente.

Relativamente à ponte proposta, pretendeu-se que esta constituísse 
um cartão de visita da própria ilha, adotando uma linguagem orgânica 
e pouco intrusiva, recorrendo aos elementos da paisagem 
envolvente. Neste sentido, a geometria proposta inspira-se na própria 
geometria das dunas, traduzida na suavidade das linhas percetíveis à 
sua passagem.
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O adro da Capela de Nª Srª da Ribeira, no Esteiro de Veiros, é 
desenhado sobre uma métrica compatível com a estrutura arbórea 
existente, levando ao reforço de alguns alinhamentos visuais. Com 
base nestes pressupostos é criado um jogo de atravessamentos 
transversais, pontos de estada em muros-banco, canteiros frescos de 
fetos e um parque infantil. A praça de ligação entre o adro e o cais 
resulta numa extensão destes eixos, materializada em alinhamentos 
arbóreos e numa estereotomia de vários pavimentos em granito. O 
projeto contempla ainda a requalificação de toda a envolvente ao 
cais; a criação de um estacionamento de apoio à igreja; um açude 
para manutenção do nível do espelho de água no esteiro e de uma 
estrutura de observação de avifauna.

Particular atenção para a recuperação e execução de estruturas de 
contenção das margens lagunares, com recurso à combinação de 
técnicas de engenharia natural, tais como faxinas e entrançados, 
esteiras de ramagens. Dado o revestimento em entrançado de vime 
dos postos de observação de avifauna, este é combinado com 
faxinas vivas na base das estruturas, para uma melhor ocultação e 
ligação com a envolvente.

Concurso de Cocepção (1º lugar) - Em Execução
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Veiros (Estarreja)
Ano: 2011 Área: 33 700m²
Orçamento: 450 000€

Projeto de Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar 
de Estarreja - Esteiro de Veiros
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 A intervenção na Ribeira do Mourão prevê a ampliação do parque 
existente para nascente, onde a linguagem e os materiais são 
mantidos e as linhas de força prolongadas. A criação de uma estrutu-
ra arbórea (previamente inexistente em toda a área) permite formar 
zonas de sombreamento, nomeadamente em zonas de estada. Para 
poente é formalizado um caminho de traçado orgânico com uma 
métrica cadente, marcado pontualemente por ligações a pequenos 
atracadouros em madeira. No final deste é construído um posto de 
obervação de avifauna ligeiramente sobre-elevado.

O adro da Capela de Nª da Ribeira, no Esteiro de Veiros, é desenha-
do sobre uma métrica compatível com a estrutura arbórea existente, 
levando ao reforço de alguns alinhamentos visuais. Com base nestes 
é criado um jogo de atravessamento transversais, pontos de estada 
em muros-branco, canteiros frescos de fetos, e um parque infantil. A 
praça de ligação entre o adro e o cais resulta numa extensão destes 
eixos, materializada em alinhamentos arbóreos e numa estereotomia 
de vários pavimentos em granito. 

O projecto contempla ainda a requalificação de toda a envolvente ao 
cais; a criação de um estacionamento de apoio à igreja; um açude 
parab manutenção do nível do espalho de água no esteiro; e de uma 
estrurtura de observação de avifauna. 

Concurso de Cocepção (1º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Ria de Aveiro
Local: Veiros e Avanca (Estarreja) 
Ano: 2011 Área: 33 700m²
Orçamento: 450 000€

Projecto de Reordenamento e Qualificação da Frente 
Lagunar de Estarreja Cais da Ribeira do Mourão  
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Concurso de Conceção (1º lugar) - Finalizado
POLIS Litoral Ria de Aveiro

Pateira de Fermentelos, Águeda
Área: 40 000 m²

Cliente:
Local:
Ano de Projeto: 2011
Orçamento: 550 000 €

Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Parques de Espinhel

Consiste na intervenção de três parques localizados nas margens da 
Pateira de Fermentelos, distribuídos pelos concelhos de Águeda 
(Espinhel e Aveiro (Requeixo e Carregal). No Parque de Espinhel, 
além da recuperação do parque de merendas, priviligiou-se a 
recepção e usos ligados a visitas escolares e recreio juvenil, 
formalizada da recuperação e extensão do atual parque infantil, 
criação de uma praça de receção e no aproveitamento da pérgola 
existente como atelier de atividades de interpretação e sensibilização 
ambiental, complementado com um herbário de plantas autóctones. 
Contempla, ainda, a criação de parques para bicicletas (inclundo 
biciclétas elétricas); a construção de um campo de vólei e futebol de 
praia; e a criação de um atracadouro para a ceifeira aquática 
responsável pela eliminação do jacinto-de-água e outras infestantes 
ocorrentes no plano de água da Pateira. Junto a este último são 
propostas estruturas em paliçada para compostagem dos resíduos 
orgânicos recolhidos pela ceifeira. Apesar de junto às margens, os 
prados adotarem uma linguagem limpa, uma rede de micromod-
elações permite enaltecer a dinâmica deste local, que durante o 
inverno é alagado pela subida do nível das águas. Além de destacar o 
espírito do lugar, acaba por se revelar como um espaço descodificado 
capaz de potnciar a estada e o recreio informal.
No Parque do Requeixo é reconstruído um novo edifício de apoio e 
uma nova ´rea de palco; requalificado o espaço de merendas e 
consruído um posto de observação de avifauna que se eleva sobre o 
plano de água. No Parque do Carregal, além da requalificação dos 
usos existentes, são implantados um novo edifício de apoio, um 
parque infantil, um circuito de manutenção e uma torre de observação 
de avifauna.
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Concurso de Conceção (1º lugar) - Finalizado
POLIS Litoral Ria de Aveiro

Pateira de Fermentelos, Aveiro
Área: 40 000 m²

Cliente:
Local:
Ano de Projeto: 2011
Orçamento: 550 000 €

Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos
Parque do Requeixo

Consiste na intervenção de três parques localizados nas margens da 
Pateira de Fermentelos, distribuídos pelos concelhos de Águeda 
(Espinhel e Aveiro (Requeixo e Carregal).
No Parque de Espinhel, além da recuperação do parque de 
merendas, priviligiou-se a recepção e usos ligados a visitas escolares 
e recreio juvenil, formalizada da recuperação e extensão do atual 
parque infantil, criação de uma praça de receção e no aproveitamento 
da pérgola existente como atelier de atividades de interpretação e 
sensibilização ambiental, complementado com um herbário de plantas 
autóctones.
Contempla, ainda, a criação de parques para bicicletas (inclundo 
biciclétas elétricas); a construção de um campo de vólei e futebol de 
praia; e a criação de um atracadouro para a ceifeira aquática 
responsável pela eliminação do jacinto-de-água e outras infestantes 
ocorrentes no plano de água da Pateira. Junto a este último são 
propostas estruturas em paliçada para compostagem dos resíduos 
orgânicos recolhidos pela ceifeira. Apesar de junto às margens, os 
prados adotarem uma linguagem limpa, uma rede de micromod-
elações permite enaltecer a dinâmica deste local, que durante o 
inverno é alagado pela subida do nível das águas. Além de destacar o 
espírito do lugar, acaba por se revelar como um espaço descodificado 
capaz de potnciar a estada e o recreio informal.
No Parque do Requeixo é reconstruído um novo edifício de apoio e 
uma nova ´rea de palco; requalificado o espaço de merendas e 
consruído um posto de observação de avifauna que se eleva sobre o 
plano de água.
No Parque do Carregal, além da requalificação dos usos existentes, 
são implantados um novo edifício de apoio, um parque infantil, um 
circuito de manutenção e uma torre de observação de avifauna.
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Os espaços exteriores dividem-se em três partes: duas no piso térreo, 
a área pavimentada de circulação e estadia e a área de revestimento 
vegetal de sequeiro dos taludes envolventes e o jardim regado na 
própria cobertura do edifício.

O piso térreo serve como praça de receção e entrada para o edifício, 
sendo por isso uma zona de circulação onde se prevêem cargas de 
utilização elevadas. Este piso tem duas zonas distintas, uma de 
circulação que ocupa a área a nascente e uma de estadia, a poente, 
associada à área de bar. A área de esplanada ocupa um espaço 
privilegiado pela arquitetura que é protegido pela topografia e pela 
vegetação do talude, os quais favorecem o conforto espacial a este 
espaço. Por outro lado o afastamento da estrada (desnível) e a sebe 
de vegetação geram um equilíbrio entre a visibilidade e a privacidade.
Ainda neste piso prevê-se um pequeno lago quadrangular que serve 
de enquadramento à área de receção do edifício e do auditório.
As espécies escolhidas para o revestimento dos taludes envolventes 
tiveram como critério a adaptação às condições locais (solos, clima, 
etc.) e a baixa manutenção.

No espaço da cobertura criou-se um desenho simples mas apelativo 
onde se demonstra as vantagens dos jardins em cobertura: isolamen-
to térmico e acústico; eficiência energética; integração urbana; 
qualidade do ar; oportunidade de fruição.

A cobertura foi desenhada para ser um espaço de recreio e contem-
plação, com capacidade de acolher atividades individuais quotidianas 
e atividades organizadas de grupos, como por exemplo espetáculos 
ao ar livre. Projetou-se um percurso em deck de madeira que 
ascende a um patamar elevado onde foi projetado um anfiteatro em 
barrotes de madeira com peças assimétricas de onde surge uma 
calha de água que termina na queda de água para o lago do piso 
térreo

Concurso de Cocepção
Cliente: Câmara Municipal de Portimão
Local: Portimão
Ano: 2011 Área: 4976 m²
Orçamento: 1 475 342€

Centro Jovem de empreendedorismo e Inovação de Portimão
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Concurso de Conceção
Cliente: Município de Bad Langensalza
Local: Bad Langensalza, Turíngia, Alemanha
Ano: 2012 Área: 34 000 m²

+
1 2

3

O presente concurso visa a transformação dos espaços exteriores 
envolventes ao Centro de Congressos de Bad Langensalza. De forma 
a dar resposta aos objetivos previstos, desenvolveu-se uma solução 
que assegure uma utilização dinâmica do espaço e uma flexibilidade 
ao nível da sua ocupação. Diferentes funções passam a ser 
compatíveis num mesmo lugar (a praça de Jahnplatz) adaptado para 
acolher com qualidade várias atividades temporárias (feira popular, 
mercado, concertos, estacionamento, etc). Mantém-se o carácter de 
espaço público de estada e lazer, e para assegurar a noção de 
unidade foram desenvolvidas diversas soluções complementares 
entre si.

É proposto o reperfilamento da Mühlhäuser Straße com implantação 
de uma rotunda no cruzamento da Thamsbrücker Straße e a 
Waidweg, e a inclusão de um desvio para tomada e largada de 
passageiros no Centro de Congressos. Os pavimentos e da 
vegetação são trabalhados de forma a destacar a entrada principal do 
edifício.

A zona do Biergarten é formalizado de modo a incluir uma  esplanada 
com capacidade para 192 pessoas sentadas, abrangendo uma área 
de placo e um espaço livre para acolher uma pista de dança e uma 
Bierwagen.

Do lado oposto da Jahnstraße (a via que passa a sul do Centro de 
Congressos) é proposto o alargamento do campo de jogos, e a 
colocação de superfícies de betão (pirâmides) com funções lúdicas,  
tirando partido do relevo existente. Na continuação deste espaço 
prevê-se a localização de um estacionamento automóvel (90 
lugares), de um passeio pedonal ao longo da Jahnstraße e um outro 
ao longo da muralha.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco: 
Trabalhos de Conceção para o Parque Urbano Temático 
da Carapalha 35
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Ficha Técnica

Concurso de Conceção (2º lugar)
Cliente: Câmara Municipal de Castelo Branco
Local: Castelo Branco
Ano: 2012 Área: 32 000 m²
Orçamento: 2 000 000 € 

O projeto teve como objetivo principal a criação de um Parque 
temático sobre as tradições rurais da Beira-Interior, que permitisse 
recuperar a ligação entre o homem e o meio natural daquela região. 

Pretendeu-se criar aqui um polo lúdico com uma forte componente 
educativa nas áreas do ambiente, agricultura e cultura etnográfica, 
capaz de atrair pessoas da população local mas também visitantes, 
estudantes e turistas de outras regiões. 

O Parque foi pensado como um espaço que integra duas grandes 
valências, uma de carácter pedagógico/ formativo (ligado à sua 
temática) e a outra de carácter recreativo. Nesse sentido, foi proposta 
a criação de espaços temáticos (quinta pedagógica) e zonas de 
estadia e de passagem, com áreas de recreio, zona de 
ateliers/oficinas, espaço expositivo, esplanadas associadas a 
serviços de cafetaria e equipamentos diversos que possibilitem a 
estadia prolongada, o recreio, o convívio, o lazer e a prática de 
atividades de manutenção pela população adulta, assegurando 
sempre a ligação ao meio rural e sustentabilidade de todo o conjunto 
(quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental).

Para além das funções humanas existem ainda, subjacentes ao 
desenho e programas do Parque, as funções ambientais, energética 
e ecológicas (conservação da biodiversidade). 

Mais do que reproduzir ambiências ou práticas rurais típicas da 
região, o Parque recorre a técnicas e soluções ancestrais apropriadas 
às preocupações contemporâneas (económicas, ecológicas e 
energéticas).

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Recuperação das Condições de Ambiente Natural e
Proteção dos Sistemas Costeiros em Santo André 35
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Concurso de Conceção (1º lugar)
Cliente: POLIS Litoral Sudoeste
Local: Santo André (Santiago do Cacém)
Ano: 2012 Área: 200 000 m²
Orçamento:  680 000 € 

 A intervenção localiza-se no concelho de Santiago do Cacém, na 
Praia  de Santo André, e incide fundamentalmente na recuperação e 
salvaguarda dos ecossistemas lagunares e dunares e, no controlo e 
disciplina da ocupação antrópica relacionada na atividade balnear. 
São definidos os acessos à zona balnear, por meio de passadiços de 
madeira com condições de conforto e pontos de descanso para os 
utentes da praia. Parte destes percursos são ainda aproveitados e 
orientados para a sensibilização e interpretação ambiental.

Com base no levantamento das ocorrências florísticas e na  zonagem 
do sistema de praia-duna, definiu-se uma estratégia de proteção e 
recuperação destes ecossistemas. São adotadas técnicas de controlo 
de espécies invasoras, consolidação da morfologia dunar através de 
plantações e reconstrução da morfologia dunar por meio de 
captadores de sedimentos. Prevê-se uma intensificação da aplicação 
destas soluções em espaços fortemente degradados, afetados por 
vegetação infestante, ou ainda das áreas atualmente ocupadas pelos 
restaurantes cuja demolição está prevista com a execução do Plano 
de Ordenamento de Orla Costeira. 

É igualmente objeto de intervenção o parque de estacionamento de 
apoio à atividade balnear, com a apresentação de duas propostas – 
uma temporária perante as condicionantes atuais do espaço , e uma 
solução definitiva possível após a aplicação do Plano de Pormenor.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Cartografia de Análise Visual da Autoestrada de Kairouan, 
Kasserine, Sidi Bouzid e Gafsa 36
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Ficha Técnica

Estudos Ambientais / Anteprojeto
Cliente: COBA / SCET Tunisie
Local: Tunísia
Ano: 2012 Área: 54 000 km² Corredor: 850 km 

EPCA

Em conjunto com a COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente 
foram realizados estudos com base em sistemas de informação 
geográfica, para definição dos corredores ótimos na execução da 
autoestrada de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid e Gafsa. Para este 
trabalho foram produzidas cartas de análise que incidiram num 
território com uma área de 54.000 km². Foram posteriormente 
aferidas para um buffer de 3.000 m ao longo dos  850 km em estudo 
do traçado em estudo cartas relativas à Qualidade Visual, Fragilidade 
Visual e Sensibilidade da Paisagem.

Nesta fase de ante-projeto, para a avaliação dos corredores 
propostos foram utilizadas ferramentas de cálculo sobre as áreas de 
influência dos polígonos em cada parâmetro de avaliação. 
Consequentemente e com base em análise estatística foram 
definidos critérios de classificação dos vários fatores de estudo. 
Através da informação numérica resultante foi possível obter cartas 
com representação visual para cada solução e caracterizar com rigor 
o corredor analisado.

Ficha Técnica

Altimetria Declives ExposiçõesAltimetria Declives Exposições

Unidades da Paisagem Qualidade Visual Fragilidade VisualSensibilidade Visual

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Arraiolos   - Hotel ****
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Projeto de Execução
Cliente: Just Modernise -  Hotelaria e Restauração, Lda
Local: Arraiolos
Ano: 2013    Área: 13 700 m²
Orçamento:  1 300 000 € 

3

A presente intervenção respeita a um empreendimento turístico a 
desenvolver na antiga Estação Ferroviária de Arraiolos, atualmente 
desativada, e nos terrenos adjacentes, atravessados 
longitudinalmente por uma ecopista. 

O objetivo do projeto de espaço exterior é o de conseguir uma 
intervenção cujos conceitos são o Design, o Minimalismo e a 
Ecologia.

Ao nível do Design, além do próprio conceito e projeto, será proposto 
um conjunto de soluções de iluminação, mobiliário e módulos de 
sombra coerentes e integrados com toda a proposta.  O Minimalismo 
será evidenciado por soluções sóbrias, uma palete de cores muito 
controlada, e a utilização de materiais de fácil integração - plástico 
reciclado, metal e pedra da região. O vetor Ecologia é visado através 
de intervenções pontuais, na menor área possível, com exigências 
de manutenção reduzidas e utilização mais racional dos recursos 
disponíveis.

A proposta far-se-á por isso no sentido de alcançar um 
enquadramento permanente e sustentável das instalações, 
melhorando a sua integração com o espaço envolvente, de modo a 
defender a paisagem onde se insere, o que é fundamental pelo facto 
do todo o projeto integrar preocupações do ponto de vista 
paisagístico e ambiental.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Concurso Público de Ideias para a Regeneração Urbana 
do Bairro Novo da Figueira da Foz 36
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Ficha Técnica

Concurso Público de Ideias (1º lugar)
Cliente: Município da Figueira da Foz
Local: Figueira da Foz
Ano: 2013 Área: 445 000 m² 
Orçamento:  20.440.940,60 €

Tendo por base uma análise/diagnóstico e a identificação das 
fragilidades e potencialidades do Bairro Novo na cidade da Figueira 
da Foz, um dos elementos determinantes da proposta passou pela 
definição de uma estratégia económica que aposte no Turismo Sénior 
- segmento cultural e prime, criando uma nova dinâmica num 
mercado pouco explorado ao nível regional e nacional. Assente neste 
pressuposto, as ações de regeneração urbana do Bairro Novo 
incluem a instalação de agentes dinamizadores, centrados e dirigidos 
ao grupo populacional da terceira idade. Assim, a proposta de 
regeneração passa pela conversão deste núcleo num bairro de uso 
misto que funcione como agente no processo de revitalização 
faseado, suscitando oportunidades para a fixação de atividades e de 
novos moradores, invertendo o ciclo de despovoamento e de 
sazonalidade.

Os critérios gerais de dimensionamento dos diferentes espaços e 
equipamentos organizam-se em quatro objetivos estratégicos: 
valorização do espaço público; criação de elementos estruturantes; 
valorização do conjunto edificado; promoção de relações sociais, e 
melhoria dos acessos e mobilidade. 

Através da avaliação da estrutura urbana e do conjunto edificado do 
bairro Novo, definiram-se graus de intervenção consoante o estado 
de conservação, a viabilidade económica e o potencial para integrar 
os elementos estruturantes nos âmbitos da revitalização funcional ou 
da integração volumétrica. Foram igualmente propostas cinco 
tipologias de intervenção consoante as características dos 
arruamentos.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Concurso Público de Ideias para a Regeneração Urbana 
de uma área localizada no Centro Histórico de  Viana do Castelo 37
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Ficha Técnica

Concurso Público de Ideias (Menção Honrosa)
Cliente: Município de Viana do Castelo
Local: Viana do Castelo
Ano: 2013 Área: 43 000 m²
Orçamento:  11.545.626,20 €

Tendo por base uma análise/diagnóstico e a identificação das 
fragilidades e potencialidades da área de intervenção, a proposta 
assenta em dois eixos de desenvolvimento, Arte & Design e 
Tecnologia - com enfoque nas energias renováveis, na produção 
artística da cidade e na forte ligação ao mar e ao ambiente. 

Pretende-se que as propostas tenham efeitos para além dos limites 
da área de intervenção, assumindo-se como elemento de 
dinamização regional e transregional. Ao nível da arte e design, o 
reforço do património existente, permitirá a sua reinterpretação e 
valorização estratégica. A proposta faseada visa regenerar o tecido 
urbano da área de intervenção, encontrando-se estruturada em torno 
de três eixos de ação funcionais: turismo & lazer, serviços & 
equipamentos e habitação & vivências.

Com esta proposta pretende-se criar polos de referência capazes de 
servir e atrair diferentes público-alvo para a área de intervenção e 
para Viana do Castelo. Os critérios gerais de dimensionamento 
organizam-se em quatro objetivos  estratégicos: valorização do 
espaço público; criação de elementos estruturantes; valorização do 
conjunto edificado e promoção de relações sociais, e melhoria dos 
acessos e mobilidade. Através da avaliação da estrutura urbana e do 
conjunto edificado da área de intervenção, definiram-se graus de 
intervenção consoante o estado de conservação, a viabilidade 
económica e o potencial para integrar os elementos estruturantes nos 
âmbitos da revitalização funcional ou da integração volumétrica.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Concurso Público de Concepção para o Parque da 
Cidade de Esposende 37
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Ficha Técnica

Concurso de Conceção
Cliente: Município de Esposende
Local: Esposende
Ano: 2013 Área: 180 000 m²
Orçamento:  2.569.456,50 € 

A proposta de intervenção procurou criar uma linguagem coerente e 
atrativa, visando restabelecer a ligação entre o Parque Verde e a 
cidade. Como ponto de partida para o conceito de intervenção foram 
identificadas as áreas de maior sensibilidade ecológica e as áreas 
vocacionadas para a localização das atividades de recreio e desporto. 
Com base nestes critérios balizou-se uma intervenção que se reveste 
de dois caracteres distintos, sem se perder a unidade e legibilidade de 
conjunto. Assim, a intervenção mais naturalista ficou associada à 
área de sapal e ínsuas. A área a Sul, relacionada com o espaço 
agrícola existente, acolherá os equipamentos previstos no programa 
e será um espaço de transição entre o tecido urbano e a margem. A 
articulação entre estes espaços é feita através de uma rede de 
percursos cujo traçado teve por critério os fluxos preferências e os 
eixos de ligação com a malha da cidade. 

O conjunto de equipamentos edificados propostos para o Parque 
Urbano resulta de uma análise estrutural e funcional da área de 
intervenção e respetiva envolvente, pretendendo-se com a proposta 
preencher as lacunas detetadas na estrutura urbana edificada de 
Esposende, articulando as diferentes soluções com as estratégias de 
dinamização e promoção cultural, lúdica, ambiental e urbana  
preconizadas na proposta global.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Concurso Internacional para o Parque Agro-Urbano 
de Bernex-Confignon (Genebra) 37
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Ficha Técnica

Concurso Internacional de Conceção
Cliente: République et Canton de Genève
Local: Bernex-Confignon, Genebra (Suíça)
Ano: 2013 Área: 95 000 m² 
Orçamento:  5.491.640,78 €

O desenvolvimento do novo parque agrícola teve a sua génese na 
estruturação de um corredor visual amplo, proporcionando uma vista 
desafogada e convidativa para quem se aproxima. Esta interpretação 
resultou de um jogo de oposição entre o espaço central, vazio e as 
áreas envolventes, densamente plantadas. A integração das funções 
e dos elementos propostos pelo programa na estrutura do parque 
baseou-se numa abordagem contemporânea à organização territorial 
romana em urbe, ager e silva.  A identificação das linhas de força 
existentes derivadas da malha urbana limítrofe, tornou-se 
fundamental para o desenho do parque.

A entrada principal formaliza-se numa praça a Sul, para a qual se abre 
o edifício do mercado. Esta centralidade integra ao mesmo tempo a 
instalação de uma ponte escultórica que serve de anfiteatro e ponto 
de observação panorâmica - designada "Beautiful Bridge". 

A Nascente são propostos espaços para a vivência ativa e 
diversificada do Parque e um núcleo de hortas pedagógicas. Mais a 
Norte são propostas áreas de estada, localizando-se aí um edifício de 
apoio agrícola e um conjunto de estufas e talhões para a agricultura 
familiar. No extremo Norte da intervenção, propõe-se um espaço 
polivalente para a realização de exposições e eventos. A mancha 
florestal implantada a poente pretende funcionar numa lógica de 
corredor verde, ligando os sistemas ecológicos existentes a Norte e a 
Sul da área de intervenção. A consolidação do maciço arbóreo surge 
em oposição ao espaço agrícola, propondo-se a criação de clareiras 
de transição entre as duas áreas.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Concurso de Conceção Para a Elaboração 
da Biblioteca Municipal de Setúbal 37
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Concurso de Conceção 
Cliente: Município de Setúbal
Local: Setúbal
Ano: 2013 Área: 3 195 m²
Orçamento:  3.652.509,58 € 

Gabinetes e documentos
Secção Infantil
Serviços Públicos
Secção Adultos
Escadas
Elevadores
Pé direito

O projeto para a nova Biblioteca Municipal de Setúbal e edifício de 
estacionamento automóvel, contempla uma proposta para o largo e 
os espaços envolventes aos novos edifícios. O desenho proposto 
para o exterior pretende estabelecer um diálogo direto com o conjunto 
edificado, garantindo a ligação aos elementos presentes e aos usos 
do espaço, incluindo o fator temporal ao preservar a memória do 
preexistente jardim do "Passeio do Lago". De uma forma global foram 
criados corredores de circulação em betão poroso que garantem 
várias ligações ao longo do largo. Estes percursos foram definidos 
visando conciliar as linhas de força do auditório, com os vários 
espaços funcionais dos dois edifícios e os fluxos tendenciais de 
circulação.

A volumetria dos edifícios assenta no princípio da transparência – 
formal e funcional, obviando ao estreitamento das relações físicas e 
visuais entre os equipamentos, a envolvente e as vivências sazonais 
do largo. A biblioteca tem como característica determinante o facto de 
se apresentar elevada em relação ao plano do solo, libertando para os 
fluxos circulatórios, para a observação e as respetivas atividades o 
plano  térreo. Pretende-se com esta proposta geral, contribuir para a 
revitalização do tecido urbano local, oferecendo aos utentes e 
residentes um espaço urbano e equipamentos de qualidade, capazes 
de se assumirem como geradores de mudança positiva em contextos  
de fragilidade urbana e de incerteza económica e social.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O Projeto de Execução para a Reabilitação do Caminho Pedonal e 
Miradouros, localiza-se entre as duas povoações da Zambujeira do Mar e 
da Entrada da Barca, inseridas na faixa do litoral do SW de Portugal.
A forte aposta no sector do turismo no Litoral Alentejano assente no 
segmento sol e praia geraram a necessidade de criar infraestruturas 
capazes de responder às transformações visivelmente traduzidas na 
paisagem. O aumento da atividade turística e a intenção da criação de 
espaços de estada e de lazer associado ao turismo de natureza são dois 
dos factores que justificam a intervenção proposta no caminho pedonal 
entre a Zambujeira e a Entrada da Barca. 
A intervenção apresentada revela-se essencial para o usufruto dos 
utilizadores deste espaço (habitantes das localidades limítrofes, turistas e 
outros) uma vez que os trabalhos previstos visam promover e 
salvaguardar a segurança e proteção de pessoas e bens que atualmente 
se encontra ameaçada pela falta de condições para a correta utilização do 
circuito e que já constitui situações de ameaça grave à integridade física 
dos utentes do espaço.
Para além deste aspeto fundamental para a segurança dos utilizadores do 
espaço, a intervenção irá reforçar e mitigar a intenção e possibilidade de 
pisoteio e invasão dos ecossistemas naturais envolventes e os sistemas 
naturais de arriba que limitam o caminho pedonal, possibilitando a 
educação dos utilizadores destes espaços para uma prática de turismo de 
natureza que respeita os ecossistemas naturais e evita o pisoteio de áreas 
sensíveis, o arranque de espécies protegidas, a pressão sobre a fauna 
existente entre outros.

Projecto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Polis Litoral
Local: Zambujeira do Mar - Entrada da Barca
Ano: 2017 Extensão: 2650 m
Orçamento: 79 895 €

Reabilitação do Caminho Pedonal e Miradouros, Entrada da Barca, 
Zambujeira do Mar

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Projeto de Requalificação do portinho de Porto Covo
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FFiicchhaa TTééccnniiccaa

Estudo Prévio + Anteprojeto + Projeto de Execução
Cliente: Polis Litoral Sudoeste
Local:  Porto Covo
Ano: 2014 Área:  2821.65 m² 
Orçamento:  260 000 €

Escada Pavimento em Saibro Pavimento em Cubo de Calcário

PORMENORIZAÇÃO

 A área de intervenção encontra-se inserida no Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e costa Vicentina, numa zona de interface litoral, 
pertencente ao núcleo urbano e de transição para ecossistemas 
naturais dotados de uma vasta diversidade de fauna e flora que 
atribui a toda a área um elevado interesse paisagístico.

A proposta de intervenção revelou-se essencial para a preservação e 
manutenção das funções do portinho de Porto Covo, salvaguardando 
a utilização e fruição deste espaço pelos pescadores, população local 
e veraneantes. o principal foque de ação incidiu sobre a segurança e 
proteção dos utilizadores do espaço e na reposição do equilíbrio do 
sistema natural da arriba sobranceira ao portinho.

Os principais trabalos propostos para a reabilitação da arriba 
incidiram fundamentalmente sobre a remoão da vegetação morta, de 
espécies invasoras e de algumas hortas existentes, assim como no 
saneamento dos blocos rochosos e limpeza dos terrenos com vista à 
estabilização da enconsta da arriba. aliada a esta intervenção 
propôs-se a reabilitação dos sistemas de drenagem, a substituição 
dos pavimentos degradados, a definição de acessos pedonais mais 
confortáveis e a execução de uma nova escada de acesso ao 
portinho melhorando assim as condiçõwa de mobilidade, de forma a 
proporcionar maior conforto e segurança aos transeuntes.

Ao nível da vegetação foi proposto o reforço do coberto existente com 
espécies autóctones e a aplicação de uma hidrossementeira ao longo 
da encosta.    

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Parque Industrial de Ferreira do Alentejo Lotes - 16 e 30
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Estudo Prévo + Licenciamento + Projeto de Execução

2014 2 207 m²

Cliente: HUBEL - Engenharia e Serviços, Lda
Local:
Ano: Área:

Ferreira do Alentejo

Orçamento: 400.000 €

Arruamento 2

Arruamento existente

O edifício proposto para o Parque Industrial de Ferreira do Alentejo
está dotado de uma zona de escritórios de apoio a atividade comercial
da empresa, e de uma área de armazém, que se destina ao
armazenamento de fitofármacos sólidos e líquidos. O armazém geral é
constituído por um piso único térreo que serve para o armazenamento
de fitofármacos sólidos, que possui no seu interior uma divisão isolada
destinado ao depósito de fitofármacos líquidos com uma zona de
venda.

O projeto prevê a execução de infraestruturas viárias. A faixa
automóvel interior ao lote foi desenhada em função dos fins a que se
destinam os vários locais e de acordo com o programa funcional
pretendido. Na envolvente às bancadas dos depósitos o passeio
previsto será mais estreito por razões operacionais da trasfega de
líquidos. Os lancis serão todos em betão, com várias dimensões e
assentamentos tal como ilustrado na pormenorização construtiva.

O elenco florístico proposto para o espaço exterior do lote é composto
por espécies adaptadas às características da região. As espécies a
utilizar serão a Hedera helix, Escalonia rubra Lavandula stoechas e
deverão ser provenientes de viveiro local com características
geográficas semelhantes ao local de obra.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



O Projeto do Condomínio Tagus Terrace incide sobre o espaço exterior comum 
aos edifícios de habitação e cujo objectivo é a criação de várias áreas que 
proporcionem diferentes vivências aos residentes. A intervenção pretende 
articular o espaço de recreação e de lazer com as zonas de acesso exclusivas 
aos lotes do condomínio.

O Condomínio Tagus Terrace localiza-se numa zona urbana em expansão, 
enquadrada pelo Rio Tejo, numa área de Reserva Ecológica Nacional, 
associada a sistemas ribeirinhos, que atualmente se encontra muito valorizada 
tanto pela sua envolvente como pelas excelentes vistas sobre o rio, tendo 
Lisboa como plano de fundo.

A proposta prevê um  eixo principal, de acesso aos moradores, que faz a 
conexão entre o átrio do condomínio e o portão para o exterior, distribuindo e 
organizando o espaço em duas áreas distintas, uma área de recreio e desporto 
formais, com parque infantil e ginásio, e outra de recreio informal, com a 
piscina e relvado. A partir do eixo principal, ramificam-se os percursos que 
estabelecem a ligação aos acessos dos vários lotes do condomínio. Esta rede 
de percursos encontra-se distanciada dos edifícios para permitir a criação de 
pequenas bolsas ajardinadas junto aos apartamentos do primeiro andar, 
estabelecendo-se assim uma relação visual direta com o espaço comum.

A vegetação proposta apresenta uma base de plantas autóctones de carácter 
ornamental e ainda algumas espécies exóticas na zona da piscina. Propôs-se 
também a criação de canteiros com plantas aromáticas e comestíveis à 
disposição dos condóminos, fomentando uma relação direta com o jardim.

Espaços Exteriores do Condomínio
Tagus Terrace - Quinta da Trindade

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Estudo Prévio + Licenciamento + Projeto de Execução
Cliente: Trindade- Fundo de investimento imobiliário 
fechado
Local: Urbanização Quinta da Trindade - Seixal
Ano: 2014-2017    Área: 3405 m²
Orçamento: 450.000 €
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Projeto de Investigação e Divulgação

Cliente: Parceria com o Instituto Superior de Agronomia
Ano: 2014

Layout 5 aos 12 anos Layout 12 aos 15anos A partir dos 18 anos

O Azoto (N) é um dos elementos químicos mais importantes na Terra. 
Mais de dois terços do ar que respiramos são compostos por azoto. Ele 
é muito importante para a vida, sendo usado para construir os 
aminoácidos, as proteínas e o DNA.

Os compostos de azoto podem ser agrupados em Azoto não reativo 
(N2) e Azoto reativo (Nr). Cerca de 78% da atmosfera é composta por 
N2. Esta forma de gás inerte é inofensiva, mas não está sempre 
disponível para os organismos vivos, que precisam de azoto para 
sobreviver e se desenvolverem. Os compostos de azoto reativo 
encontram-se no ar, na água e no solo. Eles transformam-se com 
muita facilidade e perdem-se no ambiente. Quando se encontram em 
excesso podem causar impactos negativos no ambiente.

A produção de alimentos e energia são as principais responsáveis pela 
acumulação do azoto reativo na Terra. Cerca de 77% do azoto reativo 
antropogénico provém da produção de alimentos, 16% da produção 
de energia e 9% da produção industrial. Uma das atividades com maior 
potencial de poluição é a produção animal, que consome cerca de 85% 
do azoto total usado na produção de culturas. 
O consumo de carne de vaca representa 24% do consumo total de 
carne no mundo, o de porco 40% e o de aves 34%. No entanto, embora 
o consumo de vaca represente a menor percentagem de consumo, 
são os animais que ocupam mais terras agrícolas no mundo, cerca de 
60%, devido à forma de produção extensiva. 
Em média, um cidadão da UE consome mais carne e produtos de 
origem animal do que o necessário para uma dieta saudável. Se os 
Europeus obtivessem mais proteínas a partir das plantas e menos a 
partir das carnes animais, seriam necessárias apenas 30% das 
culturas e a poluição pelo azoto seria reduzida em 70%. 

WEBSITE

A Pegada de Azoto é um projeto da Iniciativa Internacional do Azoto 
(INI - International Nitrogen Initiative). A INI esforça-se para minimizar 
os efeitos do azoto na saúde humana e no ambiente e para otimizar o 
papel benéfico do azoto na produção sustentável dos alimentos.

A parceria com o Instituto Superior de Agronomia nasceu através da 
proximidade que a EPCA mantém com as instituições de investigação 
e ensino. A elaboração do website www.pegadadoazoto.pt , a gestão 
de conteúdos e a divulgação do projeto são ações pelas quais a EPCA 
assume responsabilidade. Este projeto conta ainda com a participação 
da Caixa Geral de Depósitos como entidade de financiamento do 
projeto.

Na elaboração do website foram desenvolvidos conteúdos educativos 
para diferentes faixas etárias, 5 aos 12 anos, dos 12 aos 15 anos e uma 
secção dedicada ao nível académico, a partir dos 18 anos.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Projeto de Cooperação para a Inovação Agrícola
Ervidel

Área: 5 000 m²
Local:
Ano de Projeto: 2014/2017
Orçamento: 550 000 €

FilmAgRega

A agricultura é um sector de grande importância no nosso País e quer a 
evolução tecnológica quer a preocupação com as questões ambientais 
têm vindo a aumentar no sector, levando à necessidade de adoção de 
práticas cada vez mais eficientes e sustentáveis. Neste sentido, o 
intercâmbio de conhecimentos entre produtores, empresas e unidades 
de investigação é essencial. As problemáticas dos resíduos de plásticos 
agrícolas e da elevada taxa de consumo de recursos hídricos associada 
à agricultura conduzem à necessidade de utilização de tecnologias 
apropriadas à monitorização e gestão dos recursos. 

O Projecto FilmAgRega nasce do consórcio entre a EPCA, o Instituto 
Superior de Agronomia, a Agromais, a Agrotejo, e a Consulai, reunindo 
valências técnico-científicas para a concretização do projeto que visa 
testar dois tipos de cobertura de solo, a convencional de polietileno e a 
cobertura biodegradável, Agrobiofilm®, com duas modalidades de rega, 
rega de superfície e rega subterrânea. A ação, financiada pelo Programa 
Proder, no âmbito da Medida 4.1- Cooperação para a inovação, terá 
lugar em Ervidel, no perímetro de rega do Alqueva e o objetivo será 
selecionar qual a combinação de modalidades que levará a uma maior 
eficiência do uso da água de rega, contribuindo para uma agricultura 
mais sustentável e com menores impactes ambientais, preservando o 
rendimento da cultura. O Consórcio viu a sua candidatura aprovada em 
Dezembro de 2014 e os ensaios à escala real tiveram início no mês de 
Abril de 2015.

A EPCA assume responsabilidade na monitorização da instalação de 
equipamento de monitorização no campo e do sistema de rega, na 
gestão de conteúdos, em ações de divulgação do projeto e na 
elaboração do logotipo, website e publicações do projeto. A nossa 
atividade de monitorização do ensaio de campo envolve a utilização de 
sondas e dataloggers, caudalímetros, captação de imagens (fotografia e 
fotografia aérea com recurso a drone) e prospeções visuais periódicas da 
cultura e dos sistemas de rega, de modo a acompanhar o 
desenvolvimento da cultura e o desempenho das modalidades.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Candidatura aos Projetos Setorias - EEA Grants
Cliente: Município de Almada
Local: Almada
Ano: 2014 Área: 10 537 m²
Orçamento: 92 177,56 €

Bacia de infiltração - nível médio

Bacia de infiltração - nível máximo

Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3

 No âmbito do Programa AdaPT a EPCA, em parceria com a Câmara 
Municipal de Almada e com a Bioforsk (parceiro norueguês) elaborou 
uma candidatura para o concurso público relativo aos Projetos 
Setoriais. O principal objetivo desta candidatura foi adaptar um 
território vulnerável às alterações climáticas, com aplicação prática 
num dos troços da Ribeira da Foz do Rego.

A zona a montante da área de intervenção evidenciou sinais de forte 
erosão ao longo das margens da linha de água, decorrentes de 
fenómenos de cheias após períodos de precipitação intensa. Com o 
objectivo de requalificar o troço desta linha de água a proposta 
abrangeu ações ao nível de dimensionamento de infraestruturas 
hidráulicas a jusante para controlo do comportamento hidrológico da 
ribeira.

Um dos pontos fortes da intervenção foi a introdução do conceito de 
área inundável associado a hortas urbanas. As hortas constituem uma 
temática atual e com potencial de propagação ao nível local, e 
promovem a infiltração e retenção de água localmente através da 
melhoria do solo. Nos vários cenários estudados e delineados, as 
hortas terão diferentes níveis afetação, consoante o nível de 
inundação e com capacidade de retenção da restante área inundável, 
sendo que a área inundável corresponde à bacia de retenção. 

A metodologia do projeto iniciou-se com a criação de um 
descarregador de superfície e uma bacia de retenção e infiltração 
como prevenção e atenuação dos problemas encontrados na área de 
intervenção.

Para a caracterização hidrológica da bacia da Ribeira da Foz do 
Rego, considerou-se que esta tinha a característica de uma “bacia 
plana e com pequena dimensão de sarjetas”. Desta forma, para um 
tempo de concentração de 15 minutos, com um coeficiente de 
escoamento de “terreno arenoso inclinado” e uma área impermeável 
de 70%, obtiveram-se as seguintes percentagens de retenção de 
água:
................. - 59,53% para um período de retorno (T) igual a 2 anos);
................. - 38,48%paraTigual a 10 anos;
................. - 34,14% para T igual a 20 anos e
................. - 27,38% para T de 100 anos.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O projeto incide sobre a execução de uma separação entre a duas células de deposição de lamas e de deposição de RIB´s (sólidos e inertes), de forma 
a poder ser possível realizar enchimento das células até uma cota superior.
 A Águas de Santo André, S.A. perante a situação de enchimento que se verifica atualmente na célula de 
RIB`s em exploração, pretende desenvolver uma solução que permita separar fisicamente o alvéolo de confinamento de lamas do alvéolo de confina-
mento de RIB do RESIM de Santo André. 
Com efeito, o enchimento do alvéolo confinamento de lamas encontra-se atualmente perto de da cota do septo de divisão que inicialmente se 
implementou para separação do alvéolo de confinamento de RIB onde se depositam resíduos sólidos e inertes. 
Existe assim a necessidade de impedir que as lamas possam transbordar a cota do septo da divisão de alvéolos e venham a misturar-se com os 
resíduos sólidos do alvéolo. Nesta perspetiva pretende-se desenvolver uma solução que evite esta mistura, ao mesmo tempo seja flexível e, 
fundamentalmente, não introduza qualquer risco de rotura na camada de impermeabilização que acompanha o desenvolvimento de toda a zona basal, 
taludes bem como o septo de separação destas células. 

A solução concebida para dar resposta a esta pretensão passa por; Uma divisão física promovida por um muro de separação executado com sacos 
em polipropileno [0,60mx0,90mx0,40m], cheios com material mineral natural areno-silto-argiloso (existente no local e/ou na região).
Com esta solução permite-se dar resposta às condicionantes referenciadas atrás e, ao mesmo tempo, a garantia de estabilidade sobre o septo 
existente pela flexibilidade de adaptação aos contornos da plataforma superior do septo existente (que serve de fundação). 

Concurso de Cocepção (1º lugar)
Cliente: Ecoparque RESIM de Santo André
Local: Santiago do Cacém
Ano: 2013 Área: 21 000m²
Orçamento: 9 999 999€

Projeto de Separação de Alvelos na Celula de RIB’s

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



42
5

Ficha Técnica

Este projecto propõe a criação de zonas de passagem, zonas de 
estadia prolongada, áreas de carácter lúdico com alusão a tradições 
e costumes regionais, zona de equipamento infantil, áreas que 
promovam a prática de actividades de manutenção pela população 
adulta e espaços expositivos, de convívio e de espetáculos, assegu-
rando sempre a ligação ao meio envolvente e sustentabilidade de 
todo o conjunto.
 Nesse sentido, pretende-se dotar esta área de um conjunto de 
valências, equipamentos e condições que permitam:
  - Transmitir às gerações futuras as tradições culturais ligadas à 
Região;
  - Proporcionar a prática de actividades lúdicas e recreativas, pela 
criação espaços e equipamentos adequados:
  - Criação de condições para o recreio livre e informal,
  - Criação de áreas de estadia e contemplação,
  - Introdução de equipamentos recreativos e de manutenção.
  - Acolher eventos, espetáculos, convívios, conferências ou eventos 
com serviço de catering, que contribuam para a dinamização da 
região, tornando Oleiros um centro polarizador e apto a receber os 
eventos da Região. 
A adaptação às alterações climáticas é uma preocupação presente, 
devendo ser uma premissa para qualquer intervenção ao nível do 
espaço público e do edificado, bem como as acessibilidades, que 
representam uma condição fundamental para o pleno exercício dos 
direitos humanos. Procurou-se igualmente adaptar os espaços à 
topografia do terreno, à exposição solar, criando proteção contra os 
ventos dominantes, no sentido de melhorar o mais possível o conforto 
climático. As diferentes funções/ocupações foram assim distribuídas 
de acordo com as características intrínsecas do local, maximizando a 
sustentabilidade de todo o conjunto.
Neste sentido foram criados um conjunto de espaços, que abarcam 
diferentes funcionalidades, interligados entre si por percursos 
pedonais formalizados.

Concurso de Concepção
Cliente: Cãmara Municipal de Oleiros
Local: Oleiros
Ano: 2015  Área: 7 500m²
Orçamento: 3 945 503€

Projeto de Requalificação urbana das Devesas Altas Oleiros

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Projeto de Execução
Cliente: Município de Almada
Local: Quinta do Texugo - Almada
Ano: 2014 Área: 10 537 m²
Orçamento: 75 000 €

Equipamentos propostos

Bacia de retenção

Simulação B

Simulação A

B

A

77 talhões agrícolas à escala familiar

O projeto tem como objetivo a execução de uma horta urbana, a Horta 
do Texugo, que está integrada na Rede de Hortas Urbanas a 
implementar pelo município de Almada, e que irá ocupar uma área 
atualmente sem uso contribuindo para a valorização da envolvente. A 
proposta para a execução das Hortas do Texugo teve por base dois 
objetivos fundamentais:

i) criar hortas/talhões hortícolas de caráter urbano destinadas aos 
moradores do concelho de Almada;
ii) melhorar o comportamento hidrológico da ribeira da Foz do Rego
 através da criação de uma bacia de retenção.

O projeto prevê a execução de 77 talhões para a prática agrícola, com 
dimensão familiar, dotados de infra-estruturas e equipamentos de 
apoio necessários ao seu bom funcionamento. Em paralelo com estas 
áreas, o projeto também proporciona novos espaços de estadia 
abertos a toda a população através da criação de áreas públicas 
equipadas com mobiliário urbano de apoio, como um espaço para 
merendas.

Simultaneamente o projeto inclui a criação de uma bacia de infiltração 
conseguida através da modelação de uma área de prado natural que 
que passa a estar dotado da capacidade de retenção de águas 
pluviais em eventos extremos, minimizando deste modo os impactos 
resultantes de chuvas torrenciais.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O projecto para a execução das Hortas do Texugo partiu de duas 
premissas importantes: a primeira está relacionada com a rede 
hidrográfica, na tentativa de minimizar os impactes de acontecimen-
tos extremos e contribuindo para o melhoramento do comportamento 
hidrográfico da ribeira da foz do rio rego. Enquanto a segunda está 
relacionada com a criação de hortas de caracter urbano para servir os 
moradores do concelho de Almada e de preferência da freguesia da 
Charneca da Caparica. Neste sentido, o projecto apresenta a 
capacidade de melhorar o conforto climático pela manutenção de um 
corpo de água e do aumento da cobertura vegetal, mitigando o efeito 
de ilha de calor. 

O projeto das hortas urbanas enquadra-se também nos objectivos 
sectoriais previstos no Programa AdaPT, assim como nos objectivos 
gerais previstos pela Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas – ENAAC. A proposta apresentada neste projeto é 
enquadrada pelo documento “Estudos para a definição da Rede de 
Hortas Municipais do Concelho de Almada”. 

Projeto de Execução - Finalizado
Cliente: Munícipio de Almada
Local: Quinta do Texugo - Almada
Ano: 2015-17 Área: 10.537,00 m²
Orçamento: 75.000,00 €

Horta do Texugo

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O desenho da proposta teve por base a devolução de usos e 
valências passadas e de antigas memórias dos mesmos, focando-se 
nos três acontecimentos mais marcantes do espaço, a muralha 
medieval que atravessou o espaço, a chegada vitoriosa das tropas 
liberais miguelistas lideradas pelo Duque da Terceira e a sua marca 
mais duradoura, o mercado de bens.
A segunda estratégia centra-se na adoção de uma visão através do 
tempo e do espaço e assumindo o espaço público como um sistema 
de fluxos em transformação ao longo do tempo, traduzindo-se na 
necessidade de criação de espaços dinâmicos, que absorvam 
memórias passadas mas que não condicionem através de elementos 
rígidos. Para a realização desta proposta foram traçadas três estraté-
gias de intervenção que atuam ao nível funcional, ao nível da 
legibilidade e multifuncionalidade do desenho do espaço e ao nível da 
sua ocupação.
A cobertura proposta, leve e translúcida, passa a ser um elemento 
essencial no espaço exterior da praça inferior, concedendo a possibil-
idade de usufruto deste espaço em todas as alturas do ano. Constituí-
da por uma estrutura metálica composta pelos seus painéis em 
policarbonato translúcidos, conferem versatilidade ao espaço, aliando 
a possível colocação de painéis com diferentes tonalidades ou 
opacidade. O desenho da estrutura teve como inspiração o conceito 
do antigo mercado.
Para as áreas centrais de ambas as plataformas, propõem-se um 
pavimento de betão branco desativado com inerte de granito amarelo 
da região. Com a proposta, as árvores que tiveram que ser retiradas 
para abrir espaço para instalação da cobertura serão transplantadas 
para a plataforma superior e para a rua Formosa, tornando a entrada 
principal da praça apelativa e diferenciadora do restante tecido 
urbano. A ligação entre plataformas será feita por um elevador que 
simultaneamente estabelece a conexão com o estacionamento, além 
disso, propomos que as entradas na praça sejam todas rampeadas, 
retirando os desníveis existentes. A retirada das rampas de comuni-
cação entre plataformas permitiu que se assumisse a altura total 
entre os dois patamares numa parede, garantindo a presença de um 
grande plano para projeções/exposições bem como para a marcação 
de murais/memórias escritas.
As soluções de ensombramento que propomos para a área de 
intervenção são soluções com um elevado grau de plasticidade, 
amovíveis e de baixo custo. Para a plataforma superior propomos um 
sistema de 3 telas tensionadas microperfuradas, que articuladas com 
as árvores propostas conferem a ambiência e o dinamismo que 
faltava a este espaço vazio.

Concurso de Concepção
Cliente: Viseu Novo SRU
Local: Centro Histórico de Viseu
Ano: 2015  Área: 4976m²
Orçamento: 1 475 342€

Praça 2 de Maio, Centro Histórico de Viseu
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É objetivo principal da proposta a máxima integração de ambos os 
núcleos no parque, criando uma simbiose plena entre o natural e o 
construído e promovendo a coesão e continuidade da paisagem, 
minimizando desta forma, o impacte dos mesmos quer no parque 
quer na envolvente urbana.
De forma geral, o desenho do Parque assentou em duas linhas 
orientadoras fundamentais: a implantação do lago central e a 
acessibilidade dos percursos do parque. Para a implantação do lago 
foi identificada a cota mais favorável para que cumprisse as funções 
solicitadas bem como para estabelecer uma relação de proximidade 
entre o plano de água e todas as valências do parque incluindo dois 
núcleos propostos.
Relativamente aos percursos traçados, o seu desenho teve em 
consideração os fluxos pedonais preexistentes, as ligações 
fundamentais à vila e respetivos serviços, bem como a conetividade 
entre as diversas áreas/valências definidas ao longo do parque. Dado 
a topografia acentuada, houve a necessidade de modelar o terreno, 
de forma a tornar os percursos acessíveis segundo DL 163/2006, 
alcançando uma melhor fluidez e um máximo conforto para todos os 
seus utilizadores. Estes movimentos de terra possibilitaram a criação 
de áreas amplas que completam e diversificam as tipologias de 
espaço previstas para o parque. Neste seguimento, prevê-se a 
criação de várias áreas de estada com uma inclinação confortável 
junto do lago. 
Optou-se pela inserção da área de merendas e do parque infanto-ju-
venil nos limites norte do parque, nas imediações do centro da vila, 
fomentando a sua frequente utilização e a relação de proximidade 
com o centro de Oliveira de Frades. O parque infanto-juvenil apresen-
ta uma característica particular, pois além dos equipamentos 
correntes, aproveita a modelação mais acentuada do terreno para 
integrar equipamentos de escorrega e escalada.

Concurso de Conceção
Cliente: Câmara Municipal de Oliveira de Frades
Local: Oliveira de Frades, Viseu.
Ano: 2015 Área: 16 500m²
Orçamento: 3 000 000€

Parque Urbano da Vila de Oliveira de Frades

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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O projeto apresenta uma proposta de enquadramento e integração 
paisagística do Praia do Sal Lisbon Resort, localizado na Praia dos 
Moinhos, no Concelho de Alcochete. 
A proposta engloba a Recuperação das Dunas Cinzentas da Praia dos 
Moinhos (a Norte), onde é proposta a renaturalização desta área com 
espécies deste habitat natural e de ecossistemas relacionados, bem como 
a melhoria dos acessos à praia. 
A proposta abrange ainda o projeto de Integração Paisagística dos 
Apartamentos, do Hotel e do Fórum Cultural de Alcochete, bem como dos 
acessos e Arruamentos do resort. Estes projetos visam o enquadramento 
e a mitigação do impacto paisagístico e ambiental destas infraestruturas 
no local sensível onde se inserem. A manutenção e sustentabilidade dos 
espaços verdes foi uma das principais preocupações tidas em conta, 
contudo, algumas zonas com um carácter mais exuberante, plausíveis 
num empreendimento com estas características, exigem uma manutenção 
frequente.
O projeto de plantação prima pela variedade de espécies vegetais e pelo 
enquadramento do mesmo com o espaço envolvente. A proposta procura 
recriar uma paisagem rica em diversidade vegetal, cromática e aromática, 
com espécies exóticas, viçosas e exuberantes, conciliadas com plantas 
autóctones, igualmente ricas, para integração paisagística e ecológica, 
tentado, ao máximo, respeitar o equilíbrio e sustentabilidade do ecossiste-
ma.
Procurou-se um equilíbrio entre o efeito estético dos espaços verdes 
desejado para um resort desta tipologia e a sustentabilidade do espaço. 
Os materiais utilizados nos Projetos de Integração Paisagística, quer 
vegetais, quer de pavimentação e mobiliário urbano, tiveram como premis-
sa este objetivo.
Além da preocupação paisagística e ambiental, dotar o espaço exterior do 
resort, seja público ou privado, de funções urbanas, lúdicas e recreativas 
foi uma das pretensões do projeto, propondo-se espaços de diversas 
tipologias direcionados para determinados usos. Uma circulação pedonal 
e automóvel funcional e adequada ao local também foi uma das premissas 
da proposta. 

Projecto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Riverfront, Sociedade Imobiliária, SA
Local: Praia dos Moinhos, Alcochete
Ano: 2017 Área 57.917 m²
Orçamento: -- €

Projeto de Integração Paisagística do 
Praia do Sal Lisbon Resort, Praia dos Moinhos

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Ficha Técnica

A formalização do Projeto de Execução, referente à Elaboração do Projeto 
de Requalificação Geral do Espaço Público da Via Principal de Peões, 
elaborado pela EPCA, localiza-se na via oficialmente designada Rua Luiz 
Pacheco, no Bairro das Amendoeiras, Freguesia de Marvila, Concelho de 
Lisboa.
Os pressupostos de base para a formulação das soluções apresentadas 
tiveram por referência principal os elementos disponibilizados pela 
Câmara Municipal de Lisboa (CML). A par da recuperação do espaço 
público e da criação condições que melhorem o conforto e a vivência da 
rua, procurar-se-á promover a fruição de toda esta área, dotando-a de um 
novo carácter e dinamismo, de modo a tirar partido das suas excelentes 
condições e multifuncionalidade que a caracterizam.
O objetivo passa por atribuir a esta via um carácter de centralidade, com 
capacidade para atrair novas pessoas, não apenas os residentes mas 
também visitantes, estudantes e trabalhadores da envolvente ao local.
A melhoria da circulação pedonal foi uma das prioridades, propondo-se 
pavimentos mais confortáveis para os peões, bem como rampas e 
escadas nas zonas com maior inclinação. 
Outro dos focos centrais do projeto foi a resolução dos conflitos entre os 
peões e os automóveis, demarcando de uma forma mais evidente o canal 
de circulação entre a R. Paulo Dias de Novais e a R. Tomás Alcaide. 

Projecto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Câmara Municipal de Lisboa
Local: Marvila, Lisboa
Ano: 2017 Área: 20.000,00 m2

Orçamento: 370.279,00 €

Requalificação Geral do Espaço Público da
 Via Principal de Peões  

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Ficha Técnica

Integrado no piso térreo de um edifício pombalino que se encontra implantado 
num lote com pendente acentuada, o apartamento apresentava diversas 
patologias associadas ao facto de parte das suas paredes exteriores se 
encontrarem semienterradas, acompanhando a subida do terreno. Alvo de uma 
intervenção de remodelação profunda que teve lugar em meados da década de 
90 do século passado, a estrutura funcional do apartamento sofreu algumas 
alterações funcionais, nomeadamente com a incorporação do saguão como 
extensão natural da cozinha, tornando-se numa espécie de poço zenital, 
transportando luz a uma divisão interior. 
Contudo, os mais de 20 anos de tempo que medeiam entre a obra de 
remodelação e o presente tiveram o seu efeito. A exposição e fragilidade dos 
paramentos exteriores a processos de infiltração progressiva levaram ao 
apodrecimento das massas de revestimento e ao surgir de diversas patologias, 
incluindo a proliferação de fungos e líquenes, nomeadamente nos troços de 
alvenaria expostos. 
Tornou-se necessário proceder a uma operação de requalificação de baixa 
intensidade, com vista à remoção dos revestimentos danificados, à 
recuperação de vãos, à limpeza e isolamento dos troços de alvenaria expostos 
e à substituição / reposição de aparelhagens eléctricas, iluminação fixa e 
ferragens de portas. Todas as superfícies dos planos de parede interiores foram 
repintadas, empregando soluções de primário e fórmulas antifúngicas para 
minorar / retardar o aparecimento de novas patologias.

Projecto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Privado
Local: Lisboa
Ano: 2016-7 Área: 75,00 m2
Orçamento: 8.590,00 €

Reabilitação de Apartamento Pombalino

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Ficha Técnica

Esta proposta permitirá a requalificação do espaço público com pouco uso e vivência, 
transformando-o realmente no foco central da Urbanização da Quinta das Palmeiras, onde se insere. 
Trata-se do principal espaço público e pedonal da Quinta das Palmeiras, devendo, por isso, ser 
potencializado o seu carácter central na vivência do bairro. É um espaço público pedonal ajardinado, 
nas traseiras de edifícios de habitação multifamiliar com elevada densidade populacional. 
Destaca-se como linha principal de ação a melhoria do ambiente físico deste espaço público e a 
potencialização da estada e do recreio neste local, com o intuito de promover a qualidade de vida 
dos seus residentes e de atrair novos visitantes/utilizadores. O objetivo principal é dotar este espaço 
pedonal de um novo sentido e dinamismo, com uma leitura clara quanto às suas funções e 
identidade. Pretende-se melhorar a mobilidade e prover o espaço de multifuncionalidade, atraindo 
utilizadores de diversas faixas etárias, e beneficiando o comércio local. 
A proposta visa minimizar a fragmentação do espaço público e ordená-lo, criando diferentes áreas 
com funções específicas, articuladas e conectadas entre si, ao mesmo tempo que se propõe 
diversos tipos de arte e lazer para promover o interesse lúdico e cultural do espaço. A 
estereotomia/desenho dos pavimentos propostos tem como objetivo orientar a circulação pedonal, 
tendo-se também procurado mitigar os conflitos entre o tráfego automóvel e a circulação pedonal e 
a estada no local, criando mais lugares de estacionamento. 

Projeto de Execução
Cliente: Câmara Municipal de Oeiras 
Local: Quinta das Palmeiras, Oeiras
Ano: 2017 Área: 11.827,12 m²
Orçamento: 499.318,71 €

Requalificação do
Passeio Vitorino Nemésio

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Ficha Técnica

Na sequência da intervenção no Passeio Vitorino Nemésio, surgiu a 
necessidade de conceber uma nova zona de esplanada frente à pastelaria 
existente, servindo de elemento de transição entre o espaço público 
requalificado e o tecido comercial. Esta solução integrada apresenta-se 
por sua vez segmentada em dois elementos; uma esplanada aberta, junto 
ao percurso longitudinal do Passeio Vitorino Nemésio e uma esplanada 
coberta, na continuidade física do espaço interior do estabelecimento 
comercial. 
A solução preconizada para a esplanada coberta deriva directamente da 
vontade do Município de Oeiras em estabelecer um novo padrão para este 
tipo de ocupação de via pública, favorecendo uma imagem mais aberta e 
transparente para os espaços de esplanada. A proposta apresenta uma 
estrutura de suporte metálica, promotora da abertura e da visibilidade, 
com fachadas de vidro tipo cortina rebatível e cobertura vitrificada, 
incluindo sistemas de abertura, possibilitando aos utilizadores do espaço 
usufruir de uma relação de maior proximidade com o espaço urbano 
requalificado, sem perdas ao nível do conforto térmico e da protecção dos 
agentes atmosféricos.

Projecto de Execução - Licenciamento
Cliente: Privado
Local: Rua Gil Vicente - Oeiras
Ano: 2016/7 Área: 100,00 m²
Orçamento: 72.845,00 €

Legalização de espaços públicos
 - Esplanada da Pastelaria Paris 

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Ficha Técnica

Estabelecimento comercial singular e dinamizador no novo contexto do 
Passeio Vitorino Nemésio, o ponto de partida para este projeto prende-se 
com a necessidade de fomentar a comunicação e a visibilidade deste 
estabelecimento comercial, a par com a necessária melhoria das suas 
condições de acessibilidade. Com a sua génese no ano de 1970, o edifício 
foi objeto de projeto de alteração em 1973, com vista à mudança de uso 
do piso térreo para comércio e serviços. 
Dessa alteração resultou uma configuração de vãos mais abertos no piso 
térreo, com o emprego de grandes superfícies envidraçadas e de 
articulação independente em relação aos alinhamentos com os pisos 
superiores. Em 2007, a fração foi objeto de uma reconfiguração, com vista 
à modernização e adaptação do espaço às necessidades e solicitações 
contemporâneas, tendo-se mantido a configuração dos vãos de acesso ao 
interior em ambas as fachadas, resultando numa deficiente acessibilidade, 
nomeadamente para utilizadores com mobilidade condicionada.
Com a presente intervenção pretende-se melhorar a comunicação e a 
permeabilidade interior / exterior, contribuindo para uma melhora 
qualidade ambiental do espaço e uma comunicação mais clara e dinâmica 
entre o estabelecimento comercial e os seus potenciais clientes, sendo 
mantidas as soluções existentes ao nível dos materiais a aplicar nos 
pavimentos, revestimentos, vãos e remates, obtendo um ganho efetivo na 
coerência visual da fachada do edifício e acessibilidade inclusiva e 
alargada a todos os utilizadores, independentemente do seu maior ou 
menor grau de mobilidade.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda

Projecto de Execução - Licenciamento
Cliente: Privado
Local: Rua Gil Vicente - Oeiras
Ano: 2016/7 Área: N/A
Orçamento: 15.000,00 €

Legalização de espaços públicos
- Fachadas Exteriores da Pastelaria Paris 



Ficha Técnica

O projeto de Arquitetura Paisagista apresentado para a área de intervenção foca-se no 
enquadramento e integração paisagística e urbanística do Estoril Drive, salvaguardando o 
interesse ornamental e florístico que um projeto desta natureza deve ter. A proposta privilegia o 
uso de espécies autóctones consociadas com outras alóctones de interesse ornamental 
adaptadas às condições do local, propondo-se uma estrutura verde sustentável e de reduzida 
manutenção para os espaços exteriores.
A estrutura verde proposta para o enquadramento do Estoril Drive está organizada por áreas com 
características e objetivos distintos, de acordo com a sua localização, a permeabilidade visual e o 
interesse estético pretendido. O objetivo é salvaguardar a permeabilidade visual do Estoril Drive 
em relação a esta via. Nesta zona, propõe-se a preservação do grande pinheiro-manso existente, 
optando-se pela construção de uma caldeira específica para salvaguardar este exemplar.
Para aumentar a performance ecológica do espaço, também se propõe a renaturalização da 
escosta existente no limite este do terreno, com a plantação de freixos, bordos-comuns, álamos, 
loureiros e folhados, criando um pequeno recanto interessante não só para enquadramento do 
Estoril Drive, mas sobretudo para fornecer abrigo e alimento para a fauna local. 
Outro dos focos centrais do projeto foi promover a permeabilidade do terreno, propondo-se a 
utilização de pavimentos drenantes, como as grelhas de enrelvamento e os blocos de betão 
poroso, na maior parte das áreas pavimentadas. Procurando-se uma solução mais “verde”, 
tpropôs-se ainda uma parede verde com floreiras e trepadeiras a nascente do restaurante, entre o 
Drive Thru e o estacionamento. 

Estoril Drive - Cascais

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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8Estudo Prévio + Licenciamento + Projeto de Execução 

Cliente: Winnerules, Gestão e Consultoria Lda
Local: Estoril - Cascais
Ano: 2017 Área: 2.866,00 m²
Orçamento: 130.151,00 €
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Ficha Técnica

O projeto para o Lote 1 da Urbanização da Quinta da Trindade incide 
sobre o espaço exterior comum aos edifícios de habitação e cujo objetivo 
é a criação de várias áreas que proporcionem diferentes vivências aos 
residentes. As principais funções do jardim são de circulação e estada, 
estando o recreio confinado à zona da piscina.  
Este condomínio localiza-se numa zona urbana em expansão, 
enquadrada pelo Rio Tejo, numa área de Reserva Ecológica Nacional, 
associada a sistemas ribeirinhos. O jardim possui excelentes vistas sobre 
o Rio Tejo e a Cidade de Lisboa e, tal como os edifícios de habitação, foi 
concebido para tirar o máximo partido deste panorama. 
É proposto um eixo principal, que liga o átrio (entrada principal) do 
condomínio à praceta central, à piscina e à plataforma/miradouro com 
vista sobre o Tejo. A partir da praceta central ramificam-se os percursos de 
ligação aos vários lotes do condomínio. Estes percursos estão 
distanciados dos edifícios para salvaguardar uma maior privacidade e 
conforto dos condóminos do R/C. 
Para garantir um maior interesse estético, o principal pavimento dos 
percursos é num lajeado de betão de cor branco-calcário. Estes caminhos 
são ondulados e dissipam-se nos espaços verdes propostos, 
enquadrando-se perfeitamente no jardim. 
A vegetação proposta apresenta uma diversidade de plantas, 
principalmente subarbustivas e herbáceas, com texturas, folhagens, 
floração e coloração contrastantes, para dotar o espaço de interesse 
ornamental e estético. O elenco florístico concilia espécies autóctones 
com interesse ornamental com espécies exóticas. As áreas com 
revestimento subarbustivo e herbáceo encontram-se junto aos caminhos 
propostos e à piscina, para enquadrar e dissimular eles elementos mais 
sólidos do jardim. Propõe-se zonas de relvado junto aos edifícios/lotes. O 
estrato arbóreo é marcado com alinhamentos de palmeiras com 
características distintas: do lado nascente com folhas em leque e do lado 
poente com folhas palmadas. Estes elementos darão uma ambiência 
exótica ao espaço. 

Projecto de Execução 
Cliente:  Trindade - Fundo de Investimento Imobiliário 
Fechado
Local: Urbanização Quinta da Trindade, Seixal
Ano: 2017 Área 1.266,00 m²
Orçamento: --- €

Projeto de Arranjos Exteriores do Lote 1 
da Urbanização da Quinta da Trindade

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



Ficha Técnica

O projeto de Arquitetura Paisagista apresentado para a área de intervenção foca-se no 
enquadramento e integração paisagística e urbanística do Porto Salvo Platz, salvaguardando o 
interesse ornamental e florístico. A proposta privilegia o uso de espécies autóctones consociadas com 
outras alóctones de interesse ornamental adaptadas às condições do local, principalmente vegetação 
arbórea ripícola, a colocar junto à linha de água existente.
Deste modo, propõe-se uma estrutura verde sustentável e de reduzida manutenção para os espaços 
exteriores. Esta estrutura verde tem como objetivos principais: o enquadramento dos dois edifícios 
propostos (Edifício A e Edifício B), criando espaços de verdes de estada de forma a proporcionar um 
maior contacto com a natureza e a fruição de uma maior tranquilidade. Existe ainda a intenção da 
recuperação ambiental da linha de água existente, apesar do limite de intervenção incluir apenas um 
troço da mesma.Nos espaços verdes de enquadramento propôs-se zonas com bastante densidade 
arbórea e arbustiva, de modo a proporcionar maior conforto nas áreas de estada. 
O objetivo é criar um eixo visual a partir do edifício que se foca na ribeira existente. Nestes espaços 
verdes serão ainda implementados percursos ao longo de toda a zona, conectando as várias áreas 
envolventes, tais como o estacionamento proposto, os diversos edifícios (existentes e propostos), 
bem como uma ciclovia que atravessa perpendicularmente a área e que acompanha um dos 
caminhos propostos.
A recuperação da linha de água existente é uma forte intenção de projeto, apesar do limite de 
intervenção apenas incluir um pequeno troço da linha de água. Deste modo, propõe-se a recriação da 
galeria ripícola. Propõe-se espécies destes ambientes, tais como o Salgueiro, o Teixo e o Freixo. O 
objetivo é salvaguardar a linha de água, que apresenta alguns problemas não só ao nível da 
consolidação das margens, mas também a inexistência de vegetação nas suas margens. 
A riqueza destes espaços carecerá de uma manutenção frequente e cuidada, para que se mantenha 
o interesse paisagístico destas áreas, ao longo das diferentes estações do ano.  

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Cliente: Winnerules, Gestão e Consultoria Lda.
Local: Porto Salvo, Oeiras
Ano: 2017 Área: 11.756,00 m²
Orçamento: 146.271,00 € 

Porto Salvo Platz
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Ficha Técnica

O projeto de Arranjos Exteriores e Arquitetura Paisagista apresentado 
para a área de intervenção foca-se no enquadramento e integração 
paisagística e urbanística do novo edifício do Mercado de Tercena.
O principal foco é a salvaguarda da acessibilidade e mobilidade universal 
no espaço, minimizando a presença de obstáculos e barreiras e utilizando 
pavimentos confortáveis. 
Uma das grandes preocupações é aumentar o carácter permeável do 
espaço, com o predomínio de pavimentos permeáveis (blocos de encaixe 
em betão poroso) nos espaços pedonais e nas áreas de estacionamento. 
O projeto procura minimizar o abate de elementos arbóreos existentes, 
propondo-se compensar as árvores abatidas por outras da mesma 
espécie para manter o carácter do local, marcado pelos alinhamentos de 
grevíleas (Grevillea robusta).  
A Rua do Mercado dá acesso ao estacionamento a implantar sob o 
mercado, com rampa de entrada a Sul e de saída a Norte, ambas com 
inclinações, na ordem dos 17%. Propõe-se vias perpendiculares ao 
arruamento referido, uma para acesso à bolsa Sul e outra para acesso à 
bolsa Norte do estacionamento de superfície, situação semelhante à 
existente, embora as vias propostas tenham alinhamentos e extensões 
diferentes, mas na maioria da sua área de implantação, serão 
materializadas sobre as atuais

Projeto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Winnerules,  Gestão  e  Consultoria, Lda.
Local: Tercena, Oeiras
Ano: 2017 Área: 3.422,23 m²
Orçamento: 91.141,41 €

Mercado de Tercena

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Ficha Técnica

Ocupando a totalidade do 1º piso de um edifício pombalino, resultando da 
fusão de duas fracções autónomas, o apartamento foi alvo de uma 
intervenção de remodelação profunda em meados da década de 90 do 
século passado, que conduziu à alteração estrutural e funcional do imóvel, 
nomeadamente com a introdução de instalações sanitárias para apoio à 
suite e aos espaços sociais, bem como a remodelação da cozinha e das 
instalações sanitárias existentes. Contudo, o carácter identitário e a 
materialidade do apartamento mantiveram-se fiéis à sua génese e 
essência. Os mais de 20 anos de tempo que medeiam entre a obra de 
remodelação e o presente tiveram o seu efeito. O uso e a ocorrência de 
patologias associadas são evidentes, carecendo de correcção, a par de 
algum grau de desadequação dos espaços. 

A estratégia de intervenção neste imóvel passa por uma abordagem mista 
de remodelação e readequação dos espaços às necessidades dos 
proprietários, em combinação com um restauro efectivo dos espaços 
sociais – onde o carácter e originalidade do apartamento se mantêm 
quase inalterados. Assim, é proposta uma série de alterações na cozinha 
e instalações sanitárias existentes, passando por: Reconfiguração e 
redução da I.S. da Suite, eliminando a banheira de forma a criar uma zona 
de lavandaria independente; redefinição da I.S. Social; divisão da I.S. de 
apoio aos quartos em 3 zonas funcionais independentes; readequação e 
reorganização da cozinha. Nos restantes espaços, os tectos em madeira 
original são restaurados, retomando a sua imagem original, a par com os 
vãos de portas e respectivas bandeiras, sendo os paramentos interiores 
pintados, refrescando-se a imagem global do apartamento.

estudos, projectos e consultoria ambiental lda

Projecto de Execução - Finalizado/Obra
Cliente: Privado
Local: Lisboa
Ano: 2016-7 Área: 204,00 m2
Orçamento: 90.000,00€

Reabilitação de Apartamento Pombalino
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Ficha Técnica

O Projeto de Execução para a Requalificação do Polidesportivo de Valbom 
foi elaborado pela equipa da EPCA em conjunto com a equipa da 
Sem-Gaffes, Arquitectos Associados. 
Um dos principais objetivos do projeto é reabilitar os equipamentos 
desportivos de utilização pública existentes, adequando-os às 
necessidades e expectativas físicas e desportivas da comunidade local, 
com o intuito de melhorar o uso e fruição do espaço pela população. Esta 
requalificação assenta na melhoria das condições do Polidesportivo 
Municipal, que visa, sobretudo, promover a sua utilização durante todo o 
ano. Assim, além da repavimentação do polidesportivo, propõe-se a 
colocação de uma tela tencionada para cobertura do ring, protegendo o 
espaço da precipitação durante o Inverno e funcionando como estrutura 
de ensombramento no Verão.
Num âmbito mais alargado, propôs-se a requalificação do espaço público 
adjacente ao polidesportivo e a sua valorização urbana e paisagística. 
Dado o carácter do local, onde predomina o uso desportivo, propõe-se 
manter este uso como a principal função do espaço, procurando oferecer 
mais oportunidades de desporto e de exercício físico ao ar livre que 
abranjam diferentes faixas etárias e utilizadores. Procurou-se que fosse 
um espaço inclusivo, propondo-se equipamentos direcionados para o 
workout e exercício físico mais exigente e dedicado aos mais jovens. 
Também é proposta uma área com equipamentos infantis que deve 
corresponder às necessidades de utilizadores com idades compreendidas 
entre 4 e 9 anos.
São propostos equipamentos vocacionados para o workout e faixas de 
utilizadores mais jovens. Estes equipamentos estão desenhados para a 
realização de diferentes exercícios físicos mais exigentes e que podem ser 
utilizados em grupo, promovendo o convívio e interação social. 
É proposto um espaço multifuncional, focado na utilização no desporto e 
exercício físico ao ar-livre para diversas faixas etárias, mas que também 
possibilite o recreio e a estada no local por outros utilizadores, 
nomeadamente de crianças e idosos. 

Projecto de Execução 
Cliente: Câmara Municipal de Alcochete
Local: Valbom, Alcochete
Ano: 2017 Área: 4.700,00 m²
Orçamento: 732.306,77 €

Projeto de Execução para a Requalificação do
Polidesportivo de Valbom

estudos, projectos e consultoria ambiental lda



47
8

Ficha Técnica

Fruto de um processo de reflexão multidisciplinar, durante o qual se procedeu 
ao cruzamento das ideias base preconizadas nos eixos de desenvolvimento 
regional e do enquadramento legal, com as intenções iniciais do promotor, a 
proposta tem como objetivo principal a implementação de um modelo de 
alojamento turístico inovador e variado, que pretende tirar partido do território e 
da paisagem onde se integra – a Paisagem Protegida da Lagoa das Sete 
Cidades.
Caracterizada pela natureza mista em termos de uso do solo, abrangendo 
tanto as atividades agrícolas, e agropecuárias como as florestais, sem 
esquecer a proximidade aos habitats ripícolas da lagoa, houve a preocupação 
de conceber uma proposta baseada e fundamentada na geomorfologia, usos e 
características do território. 
De forma genérica, o Modelo de Alojamento Turístico compreende três núcleos 
de implementação, que funcionarão como pólos agregadores e estruturantes: 
o Núcleo da Seara, o Núcleo do Sanguinhal e o Núcleo da Lagoa Azul.
Núcleo da Seara - compreende o conjunto edificado preexistente 
constituindo-se como principal núcleo de implementação, quer pela escala e 
importância no contexto da proposta, quer pelo número de valências e funções 
a instalar:
• Unidade Alojamento Principal (UAP) e Restaurante
• SPA/Ginásio
• Edifício de Apoio/Garagem
• Fábrica de Chá
• Centro Hípico
Núcleo do Sanguinhal e Subnúcleo da Cumeeira - compreende o conjunto de 
unidades de alojamento, em estreita relação com a rede de percursos da 
proposta na zona de transição da principal área de Floresta de Produção com 
a área de Agropecuária: 
• Unidades Autónomas de Alojamento (UAA) tipo A1
• Unidades Autónomas de Alojamento (UAA) tipo A2
• Unidade Autónoma de Alojamento (UAA) tipo A3
Núcleo da Lagoa Azul – compreende o conjunto de bar/cafetaria, centro de 
atividades de recreio associadas à água e espaço para eventos, que 
funcionam como arquétipos miradouros para usufruto dos planos de água:
• Lounge Bar
• Club House
Quanto ao ordenamento do território e espaços exteriores envolventes, 
propõe-se:
• Reforço e criação de percursos e acessos;
• Manutenção e reforço de pastagens e culturas forrageiras;
• Reintrodução de plantações de chá e aromáticas;
• Reativação e reafectação de parcelas para a horticultura;
• Reintrodução de pomares;
• Manutenção de florestas de produção/proteção;
• Reintrodução e reafectação de áreas para Floresta Laurissilva;
• Recuperação de jardins e espaços exteriores com valor patrimonial;
• Espaços de enquadramento para integração das estruturas edificadas;
• Implementação de áreas de apoio às atividades náuticas;
• Pontos de observação da paisagem em estreita relação com a rede de 
Percursos.

Licenciamento
Cliente: Maria João Santos
Local: Sete Cidades, Ponta Delgada, Açores
Ano: 2017 Área: 50.000,00 m²
Orçamento: 2.429.500,00 €

Sete Cidades Lounge
Unidade de Alojamento Turístico

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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Corresponde a um Projeto de Arquitetura Paisagista para o licenciamento de 
alteração numa moradia unifamiliar sita na localidade de Banzão, Freguesia de 
Colares, Concelho de Sintra.  Este terreno está localizado na margem Norte da 
Rib. de Colares, numa área ambientalmente sensível.  
A propriedade está parcialmente sujeita a servidões e/ou restrições de 
utilidade pública, nomeadamente ao Domínio Público Hídrico, Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). O terreno 
integra-se, no âmbito do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra 
Cascais (POPNSC) aprovado pela RCM nº1-A /2004 de 8 de Janeiro, no 
regime de Área de Proteção Parcial de Tipo II (APPII) e em Área Não 
Abrangida por Regime de Proteção (ANARP). 
Devido a estas restrições, foi efetuado o Projeto de Arquitetura Paisagista que 
teve por principal objetivo contribuir para uma integração paisagística das 
construções e modificações provocadas pelas alterações que se pretendem 
licenciar. 
O intuito do projeto prendeu-se com a salvaguarda dos valores naturais e 
paisagísticos e pela adequação do projeto de Arquitetura Paisagista do 
logradouro/jardim à natureza sensível do local em questão. 

Licenciamento
Cliente:  Afonso Maria Pacheco Pais dos Reis e Sousa
Local: Colares, Sintra
Ano: 2017 Área: 1.028,77 m²
Orçamento: --- €

Casa da Ribeira

estudos, projectos e consultoria ambiental lda
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