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RESUMO 

Ao longo dos 8 anos da minha vida profissional, vivi e trabalhei em três países diferentes - Portugal, 

Alemanha e Itália - com colegas de todo o mundo, experienciando metodologias e abordagens à profissão 

muito diversas. Foi também muito variada a distribuição geográfica, a escala e a tipologia dos projectos que 

desenvolvi. Tudo isto foi incalculavelmente enriquecedor, tendo moldado e feito evoluir o meu modo de 

projectar.  

Este relatório faz um apanhado dos trabalhos em que participei e pretende demonstrar que a aquisição 

de conhecimentos e de competências técnicas e científicas durante o meu percurso profissional abrange e 

extravasa as adquiridas durante o mestrado do actual currículo.  

O presente documento inclui também uma breve reflexão sobre o exercício da arquitectura paisagista 

nestes três países onde trabalhei 

.  

PALAVRAS-CHAVE:  Exercício de Arquitectura Paisagista, Urbanismo, Projecto de Arquitectura    

Paisagista, Concurso de Arquitectura Paisagista 

 

 

 

ABSTRACT 

Throughout my professional life, I lived and worked in three different countries - Portugal, Germany and 

Italy -  and had co-workers from many more origins. These circumstances made me experience a huge 

variety of methodologies and approaches to Landscape Architecture. There was also a big variety in scale, 

typology and geographic context on the projects I followed. All of this was incredibly enriching and shaped 

my way of designing and made it evolve. 

This report gathers the projects in which I took part and tries to make prove that the knowledge and skills 

acquired during my career cover and go beyond the ones acquired by the master students of the new 

curriculum.  

The report also includes a brief reflection on the landscape architecture practice in the three countries I 

worked in.  

 

KEY WORDS: Landscape Architecture Practice, Urban Design, Projecto de Arquitectura Paisagista, 

Concurso de Arquitectura Paisagista 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Âmbito e Objectivos 

O presente relatório, nos termos do nº 3 do art. 3º do Regulamento Geral dos Segundos Ciclos de 

Estudo Conducentes ao Grau de Mestre do Instituto Superior de Agronomia (DR, 2ª série - n.º 160, de 

22 de agosto 2011), pretende ser um relatório detalhado, integrador e crítico da actividade profissional 

para a obtenção de equivalência do grau de mestre em arquitectura paisagista.  

Procurarei ao longo deste relatório esclarecer e documentar o meu processo evolutivo profissional, 

pondo em evidência as competência técnicas e científicas adquiridas no exercício da profissão, desde 

2006 até à presente data.  

1.2. Estrutura do Relatório 

Tendo em vista os objectivos traçados organizou-se este relatório em 4 capítulos. No presente 

capítulo, Introdução, procede-se à definição do âmbito e objectivos do trabalho e à descrição da 

estrutura do mesmo. No segundo capítulo, descreve-se o percurso académico e menciona-se a 

formação complementar feita ao longo dos anos, especificando as competências adquiridas com a 

mesma. No terceiro capítulo foca-se o percurso profissional, referem-se as diferentes experiências 

laborais vividas e procura-se identificar as aprendizagens proporcionadas por cada uma delas. 

Descrevem-se nele, ainda, os projectos desenvolvidos de maior relevância e faz-se o elenco dos 

restantes projectos elaborados. O quarto e último capítulo é o da conclusão, na qual se procura fazer 

uma pequena análise comparativa da prática profissional nos países onde trabalhei e sintetizar o 

conjunto de competências adquiridas ao longo dos anos de actividade.  
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2. PERCURSO ACADÉMICO E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

2.1. Dados Pessoais 

Maria de Castro Figueiredo Silva Teles  | Lisboa, 28 de Dezembro de 1982 

Desde cedo desenvolvi uma forte consciência ambiental incutida no ambiente familiar, em que o 

respeito pela natureza e a transmissão de conhecimentos ligados à paisagem e ao ambiente 

estiveram sempre presentes de um modo espontâneo. As minhas vivências de infância e 

adolescência em meios não urbanos, durante as férias no campo, os passeios de domingo em família 

e os acampamentos e caminhadas nos escuteiros foram essenciais para o desenvolvimento de 

noções de funcionamento da paissagem  que são ainda hoje frequentes pontos de partida para os 

projectos que desenvolvo.  

Já mais tarde, nos meus anos pré-universitários, frequentei de forma quase diária os então novos 

espaços ribeirinhos criados para a Expo 98. A grande qualidade dos espaços públicos e a diversidade 

e beleza dos jardins e parques fizeram-me aspirar a um dia poder também eu criar espaços que 

tornassem a vida de todos mais rica.  

Estes foram os factores decisivos  para a minha escolha para cursar arquitectura paisagista. 

2.2. Formação Académica 

Frequentei entre 2000 e 2006 o Instituto Superior de Agronomia, onde concluí a licenciatura pré-

Bolonha com a média de 14 valor em Março de 2007. 

O tempo universitário foi sobretudo um periodo de “abertura de vistas”. Foi o primeiro contacto 

com muitos dos temas que marcam a profissão mas também um período de intelectualização e 

sistematização de alguns dos conceitos que tinha apreendido de modo empírico até então.  

Considero terem sido especialmente relevantes para a minha formação as primeiras cadeiras de 

projecto e as cadeiras de material vegetal.  

De Fevereiro a Julho de 2004 estudei em Liubliana, Eslovénia, ao abrigo do programa Erasmus.  

Fiz as cadeiras de “Urban planning”, “Urban landscape design” e “Landscape design”, nas quais 

foram abordados temas como o desenho de áreas de expansão urbana de média dimensão e 

recuperação de paisagens pós-industriais do ponto de vista ambiental e de estratégias da sua 

devolução aos utilizadores. Além do conhecimento relacionado com estes temas, adquiri 

conhecimentos sobre a paisagem e o material vegetal da região e conheci bons exemplos da 

arquitectura e da arquitectura paisagista praticada na área. Neste período melhorei ainda o nível da 

minha oralidade na língua inglesa. 
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Em síntese:  

2000/2001 a 2005/2006 

Licenciatura em Arquitectura Paisagista Nível 7 QRQ | Instituto Superior de Agronomia, Lisboa 

(Portugal) 

2004 

Intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus | Biotehniska Fakulteta, Liubliana (Eslovénia) 

2.3. Formação Complementar 

Durante a faculdade frequentei por dois anos o curso de desenho da Sociedade Nacional de Belas 

Artes. Decidi frequentar este curso porque, tendo no ensino secundário seguido o agrupamento de 

ciências, desde os 14 anos que não agarrava num lápis com intuito de desenhar. Este curso 

contribuiu para desbloquear as minhas capacidades artísticas dando-me  a oportunidade de melhorar 

o meu traço e de aprender diversas técnicas de desenho e de modelagem em barro. 

Em Abril de 2006, quase no fim da licenciatura, participei no workshop internacional “Desenhar a 

Paisagem” , orientado pelo professor Javier Maderuelo e organizado pelas Oficinas do Convento e 

pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que decorreu em Montemor-o-Novo 

durante 5 dias. Teve um carácter teórico-prático, conjugando discussões, orientadas pelos 

Figura 1 Fotografia da área de intervenção do meu grupo de trabalho no “Desenhar a Paisagem” e alguns 
exemplos de material elaborado 
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coordenadores e por oradores convidados como o escultor Alberto Carneiro, com trabalhos gráficos 

(ver fig.1) sobre pontos estratégicos da área envolvente de Montemor-o-Novo. Neste curso tive a 

oportunidade de explorar, ao lado de diversos artístas plásticos, um modo mais sensorial e subjectivo 

de intervir na paisagem, não necessariamente ligado aos processos naturais como estava habituada 

na faculdade. 

Em 2008/2009, durante o período que trabalhava na ABAP (Alçada Baptista Arquitectura 

Paisagista), frequentei o curso livre de Marcenaria da Fundação Ricardo Espírito Santo. A marcenaria 

era para mim um interesse antigo, e confrontada com a necessidade de complementar a minha vida à 

frente do computador com uma actividade manual, foi uma escolha óbvia. Este curso dotou-me de 

conhecimentos no campo das diversas madeiras, dos seus comportamentos e das várias técnicas de 

encaixes que pude mais tarde aplicar profissionalmente no desenvolvimento de mobilário e 

estruturas.  

Em Maio de 2012, já como trabalhadora independente, frequentei o curso de Space Syntax – 

Sintaxe Urbana no Instituto Superior Técnico. Decidi frequentar este curso por à época estar a 

desenvolver trabalhos de urbanismo e sentir a necessidade de utilizar ferramentas que me ajudassem 

a fundamentar de modo mais científico/objectivo escolhas de desenho que fazia de modo 

intuitivo/empírico. 

“Sintaxe Urbana aborda o estudo da morfologia urbana por meio da Teoria da Lógica Social do 

Espaço ou Sintaxe Espacial (Space Syntax).” lê-se no texto de apresentação deste curso leccionado 

pelo professor Valério de Medeiros. De modo simples e focado no ponto de vista de um arquitecto 

paisagista, esta teoria defende que podemos prever o sucesso social de um espaço através da sua 

morfologia, avaliando factores como o número de ligações que uma rua ou praça tem, a sua 

integração visual ou a sua posição na malha urbana. Além do aprofundamento da teoria o curso 

visava a aquisição de competências na utilização de Depthmap, um programa “open source” 

desenvolvido pela University College of London que permite fazer a análise da sintaxe espacial de 

modo automatizado. 

Em dezembro de 2013, frequentei o curso de iniciação ao Artlantis 5 da Arqcoop em Lisboa. O 

Artlantis é um programa de renderização 3D, que permite o tratamento de modelos feitos em 

Archicad, a única ferramenta que uso cara criar modelos tridimensionais. Com este curso adquiri a 

capacidade de fazer pequenas animações e de criar simulações fotorealistas.  
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Em síntese: 

2001/2002 e 2002/2003  

Curso de Desenho, niveis I e II | Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa  

Abril 2006 

Workshop “Desenhar a Paisagem” | Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo e Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa  

2008/2009  

Curso Livre de Marcenaria | Fundação Ricardo Espírito Santo, Lisboa  

Maio 2012  

Curso de Space Syntax – Sintaxe Urbana | Instituto Superior Técnico, Lisboa  

Dezembro 2013  

Curso de Artlantis | Arqcoop, Lisboa  

 

2.4. Conferências e Workshops 

Desde estudante que frequentei inúmeras palestras e conferências. Faltando-me o registo de 

muitas delas, nomeio apenas as duas que mais marcaram o meu tempo de estudante e as a que 

assisti mais recentemente.  

Como mais relevantes durante o meu percurso académico, destaco a conferência “Paisagem: 

Tempo e Memória” na Fundação Serralves em Novembro de 2002 e a conferência internacional 

promovida pelo European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) “Arquitectura 

Paisagista e Modernismo” que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian em Outubro 2003. 

Recentemente assisti à Conferência Internacional “Estrutura Ecológica Nacional – Conceitos e 

Delimitação” em Novembro 2013 na Torre do Tombo, à conferência “Arquitectura simbiótica: a 

importancia do lugar” dos arquitetos Rafael Moneo e Álvaro Siza Vieira no Instituto Cervantes em 

Novembro de 2013 e à Conferência de Kenneth Frampton organizada pela Trienal de Lisboa em 

Fevereiro de 2014. 
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3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Neste capítulo farei uma exposição da minha vida profissional começando por fazer um pequeno 

resumo do meu percurso e descrevendo de seguida os ambientes em que trabalhei, as diferentes 

metodologias de trabalho, os projectos em que estive envolvida e a contribuição de cada um destes 

períodos para o meu desenvolvimento como arquitecta paisagista. Esta exposição segue uma ordem 

cronológica partindo das actividades mais recentes para as mais antigas.  

Na Descrição Geral contextualizarei temporal e geograficamente o local onde exerci arquitectura 

paisagista e farei uma descrição da dimensão, ambiente e filosofia do atelier.  

Na Metodologia de Trabalho procurarei ilustrar os diferentes modos de abordar quer o processo 

criativo, quer a parte mais prática e concreta dos projectos.  

Nos Projectos Seleccionados indicarei os que me parecem mais interessantes e relevantes para o 

meu percurso profissional e apresentá-los-ei de um modo pormenorizado explicando o seu contexto, 

os objectivos e a proposta desenvolvida.  

Os restantes Projectos Desenvolvidos serão apresentados sucintamente especificando o ano em 

que foram trabalhados, a localização, a tipologia de espaço, as temáticas abordadas mais relevantes, 

as fases de projecto em que estive envolvida, o tipo de participação que tive, os eventuais co-autores 

de outras especialidades, o estado actual do projecto e, quando disponível, o orçamento estimado.  

Para finalizar a apresentação de cada período, nos sub-capítulos Contribuição para o 

Desenvolvimento Profissional procurarei fazer uma síntese das diferentes competências adquiridas 

ao longo de cada experiência laboral.  

3.1. Percurso Profissional 

A minha primeira experiência profissional foi em 2006, ainda como estudante. Foi uma pequena 

colaboração de 1 mês na MOBILIDADE.PT no Porto, gabinete dedicado às áreas da mobilidade e do 

desenho urbano, onde voltaria a trabalhar em 2007, já como licenciada.  

Ainda como estudante, durante cerca de 3 meses colaborei na Proap no desenvolvimento de um 

concurso internacional, no Outono de 2006.  

Em Setembro de 2007 entrei para a ABAP, em Lisboa, onde colaborei até Junho de 2009, 

dedicando-me maioritariamente às fases de licenciamento e de execução dos projectos.  

Em Agosto de 2009 comecei a trabalhar na BBZL, em Berlim, primeiro na equipa de concursos e 

depois na equipa de desenvolvimento, e por lá fiquei até Dezembro de 2010.  

A partir de Janeiro de 2011 comecei a trabalhar por conta própria em Itália, tendo em alguns 

períodos colaborado de modo exclusivo com ateliers de arquitectura e arquitectura paisagista: de 
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Abril a Outubro de 2011 com o atelier SP10, em Génova; de Junho a Dezembro de 2012 com o 

atelier de arquitectura paisagista Gioia Gibelli, em Milão. De Setembro a Novembro de 2013 colaborei 

no atelier de arquitectura Falcão de Campos, em Lisboa, como membro da equipa da ABAP.  Exerci 

também funções de assistente convidada na cadeira "Laboratorio di Progettazione Urbanistica" da 

Prof. Marialessandra Secchi  no Politecnico di Milano durante o segundo semestre de 2011/ 2012. 

Em síntese: 

2011- até à data  

Actividade Liberal Indepente em Génova, Milão e Lisboa  

2009-2011 

Colaboradora do atelier BBZL em Berlim 

2007-2009 

Colaboradora do atelier ABAP em Lisboa 

2007 

Colaboradora no gabinete MPT no Porto 

2006 

Estagiária no atelier Proap em Lisboa 

 

3.2. Prémios e Distinções 

2013 | 1º lugar | Mandat d'Étude Parallèle - Secteur Chandolan - Corberaye - Chassotte à 

Givisiez, Friburgo (apresentado no ponto 3.3.4.6) 

2012 | 2º lugar | Riqualificazione urbana di Piazza Martiri Partigiani, Sssuolo  (apresentado no 

ponto 3.3.4.13) 

2012 | 1º lugar | Mandats d'Étude Parallèles - Secteur Tour Henri et Hopital des Bourgeois, 

Friburgo (apresentado no ponto 3.3.4.16) 

2012 | 2º lugar |  Riqualificazione di Via XX Setembre, Genova  (apresentado no ponto 3.3.3.4) 
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3.3. Actividade Liberal Independente 

Genova, Milão, Lisboa | 2011 - até à data 

3.3.1. Descrição Geral 

Desde o meu establecimento em Itália, em Janeiro de 2011, tenho em grande parte exercido a 

actividade de arquitecta paisagista de modo independente.  

Inicialmente, sem qualquer carteira de clientes pré-existente e com uma grande paixão pelo 

espaço público, a minha estratégia foi a de investir em concursos públicos. Investimento este que foi 

dando frutos, tendo ganho alguns prémios quer em Itália quer na Suíça. Este esforço foi raramente 

individual tendo sido partilhado quer com colegas arquitectas paisagistas, nomeadamente Leonor 

Migueis, quer com ateliers de urbanismo e arquitectura, nomeadamente Privileggio-Secchi e Laura 

Mascino - architettura.  

Paralelamente, ao longo destes três anos, por períodos mais ou menos curtos, colaborei em 

regime de free-lancer para os ateliers: Sp10 Architetti (Génova), Gioia Gibelli Paesaggio (Milão) e 

Falcão de Campos / ABAP (Lisboa), nos quais tive o prazer de desenvolver projectos em fases mais 

avançadas de definição.  

 

3.3.2. Metodologia de Trabalho 

O meu método de abordagem ao projecto foi sendo moldado ao longo dos anos, incorporando os 

aspectos que me pareceram mais válidos dos ateliers por onde passei. 

Actualmente, passa por um período inicial de análise e esquematização dos elementos essenciais 

do local de intervenção, de levantamento de potenciais, oportunidades e riscos, de pesquisa sobre as 

temáticas pertinentes e de recolha de imagens e conceitos de referência. Período seguido pela 

discussão com os colegas envolvidos das ideias-chave / esquemas de funcionamento que presidirão 

ao desenho do espaço. 

Depois desta fase conceptual, vem uma fase de desenho à mão de uma ou mais alternativas até 

chegar  à estrutura da solução final. Só chegando a este ponto se passa ao desenho assistido por 

computador, voltando ao desenho à mão sempre que surgem dúvidas de desenho. A par e passo 

com o desenho bidimensional, desenvolve-se o modelo tridimensional de estudo que permite ir 

aferindo escalas e alinhamentos e ir corrigindo erros que em planta não são perceptíveis.  
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3.3.3. Projectos Seleccionados 

3.3.3.1.  Mandats d’Étude Parallèles – Grand Projet – Communaux  

ano: 2014   local: Genebra, Suíça 

tipologia: Urbanismo 

temáticas: Expansão Urbana em paisagem agrícola, 

Water Sensitive Urban Design (WSUD), 

fases: Concurso por selecção em 2 fases 

participação: Co-autoria  

arquitectura e urbanismo: Studio Privileggio-Secchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

A área de intervenção faz parte da área metropolitana de 

Genebra, situando-se no seu extremo oriental, junto à 

fronteira francesa. 

O Mandado de Estudos Paralelos (MEP) para Ambilly 

insere-se num programa de grandes projectos urbanos 

Figura 2 Plano axonométrico de conjunto 

Figura 3 Vista dos jardins privados 
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do cantão de Genebra. Os MEP desenvolvem-se no 

formato de concurso por selecção das equipas 

participantes, através de currículo, portfolio e carta de 

intenções. Neste caso, foram escolhidas 5 equipas que 

ao longo de 8 meses, divididos em 2 fases, 

desenvolveram propostas para a área em estudo. As 

equipas eram constituídas pelas seguintes 

especialidades: urbanismo, arquitectura paisagista e 

engenharia de tráfego.  

Objectivos 

Segundo os termos de referência do concurso, o 

programa tinha como objectivos dotar o cantão de 

habitações para os seus cidadãos, preservar os espaços 

naturais, construir espaços exteriores de qualidade, 

desenvolver a cidade de proximidade e melhorar a 

mobilidade.  

Este mandado de estudo para Ambilly foca-se no 

desenvolvimento de dois lotes urbanos de uso misto e de 

dois lotes para a implantação de equipamentos públicos 

que fazem parte de um plano director de bairro já pré-

definido (fig. 4).  

Os objectivos de construção para este plano de 

urbanização eram a criação de cerca 800 fogos 

habitacionais, de 15 000 m
2 
de actividades e serviços de 

proximidade, um agrupamento de escolas e instalações 

para serviços da câmara municipal.  

A área de intervenção encontra-se entre a cidade e a 

“grande paisagem”, actualmente ocupada por terrenos 

agrícolas rodeados de tecido urbano de baixa densidade, 

vivendas unifamiliares, e de grandes equipamentos 

como o hospital (fig. 5). As premissas estabelecidas 

pelos donos de obra de maior relevo para o desenho e 

funcionamento dos espaços exteriores foram: a criação 

de espaços exteriores coerentes com a envolvente, 

diversificados e de qualidade; a não circulação de 

veículos motorizados à superfície dentro dos lotes; a 

criação de estacionamento subterrâneo para moradores 

e visitantes; balanço nulo de aterros e escavações; 

estrutura de evacuação de águas pluviais a céu aberto. 

Figura 6 Plano esquemático de 
tipologias de espaço verde 

Figura 4 Extracto do Plano Local de 
Bairro, carta de tipologia de espaços 
exteriores e tipos de paisagem. Lotes de 
intervenção indicados com a estrela 
cinza. 

Figura 5 Contextualização da área de 
intervenção 
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Proposta 

O conceito base da a proposta era o da criação de um 

bairro híbrido, cruzando as qualidades do meio rural com 

as do meio urbano. Para isso recorreu-se a tipologias de 

edificação variadas que se relacionavam com o exterior 

de modos diferentes. 

Todo o bairro era pensado de modo a favorecer um 

estilo de vida activo e mais saudável, havendo para isso 

vários equipamentos desportivos de uso livre, áreas para 

cultivo e jardinagem, percursos cicláveis que uniam  os 

novos lotes à grande paisagem.  

 

Na concepção dos espaços abertos dentro dos lotes 

procuraram-se ambientes variados que permitissem quer 

vivências, quer funções ecológicas diferentes.  

Partindo deste princípio foi criado em cada um dos lotes: 

o “Bosquete”(fig. 7), uma faixa arborizada ligada ao 

bosque existente no limite norte que convida ao passeio 

e à brincadeira; os “Logradouros” (fig .9), que constitui a 

única área aberta impermeável, correspondendo à área 
Figura 9 Vista das áreas de “Logradouro” 

Figura 8 Vista da área de “rua”, ambiente híbrido rural/urbano 

Figura 7 Vista do “Bosquete” 
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de estacionamento subterrâneo, e que garantem as 

funções de distribuição, socialização intergeracional e 

alojam as áreas exteriores do pequeno comércio;. os 

“Quintais” (fig.3 e 12), micromundos privados 

mergulhados numa matriz de espaço público, que cada 

proprietário podia desenvolver à sua medida; a “Rua” 

(fig.8) inspirada nos caminhos rurais em que o verde 

salpica o inerte, e que alberga mobiliário e pequenos 

equipamentos lúdicos onde se pode sentar, brincar e ver 

o bairro passar.  

A proposta procurava minimizar o escoamento superficial 

reduzindo os pavimentos impermeáveis às zonas sobre 

estacionamento subterrâneo (fig. 6 e 10) e recorrendo a 

coberturas verdes nos edifícios, sempre que possível. 

Dentro dos lotes a água a escoar é conduzida através de 

caleiras, nos pavimentos impermeáveis, e de regos 

relvados, nas áreas verdes, para norte, onde se ligam às 

bacias de retenção da rede pluvial a céu aberto do bairro 

e posteriormente ao rio (fig. 11).  

Neste projecto foi especialmente desafiante o 

desenvolvimento dos diferentes tipos de espaços abertos 

de modo a que além de interessantes esteticamente, 

fossem sustentáveis do ponto de vista ambiental, social 

e económico. Foi também interessante o exercício de 

projectar dentro de uma moldura minuciosa de planos e 

estudos para a área, nomeadamente o de gestão das 

águas, o de tráfego e mobilidade, o de mitigação do 

ruído e o de ambiente e espaços verdes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Plano esquemático da 
evacuação das águas plúviais 

 

Figura 12 Ábaco explicativo das funções e do material vegetal que podia compor os “quintais”  

Figura 11 Plano resumo das áreas 
permeáveis (a verde) e impermeáveis (a 
cinza) 
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3.3.3.2. Riqualificazione Sistema Piazze Capoluogo, Monsummano Terme  

ano: 2013   local: Pistóia, Itália  

tipologia: Desenho Urbano 

temáticas: Revitalização urbana, Áreas de trânsito 

condicionado 

fases: Concurso 

participação: co-autora 

arquitectura: Studio Laura Mascino 

orçamento: 3 milhões de euros 

Contexto 

Monsummano Terme é uma pequena vila na Toscana, a 

meio caminho entre Florença e Pisa. Desde o século XIX 

que esta vila vive essencialmente do turismo termal e da 

indústria do calçado. Com o declínio destas duas 

actividades nas últimas décadas, apesar de já se sentir 

uma inversão nesta tendência, Monsummano sofreu 

bastante em termos económicos e de população e 

consequentemente deixou degradar a qualidade do seu 

espaço público. 

 Em 2013 a câmara municipal lançou um concurso 

público para a reabilitação e valorização do seu conjunto 

de largos e praças principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Plano Geral 

Figura 14 Vista do parque infantil 
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Objectivos 

Os objectivos primordiais eram reordenar e condicionar o 

trânsito e o estacionamento, usar materiais de elevada 

durabilidade, baixa manutenção e ligados à tradição 

local, e manter a flexibilidade do espaço de modo a 

permitir a realização de eventos variados.  

Proposta 

A nossa análise levou-nos a crer que, além da 

reabilitação das praças, era necessária uma visão 

estratégica a maior escala que resolvesse os problemas 

de isolamento da vila. A estratégia era a de melhorar a 

mobilidade entre a vila e a estação de comboios mais 

próxima, a cerca de 4 km, através da criação de uma 

ciclovia e de um sistema de partilha de bicicletas, que 

permitisse a fácil deslocação de habitantes e visitantes, 

recolocando Monsummano na importante rota do turismo 

termal toscano. Com o mesmo objectivo e como modo 

de  libertar as praças principais criou-se uma estratégia 

de ocupação de vazios urbanos centrais de baixa 

relevância como bolsas alternativas de estacionamento. 

Simultameamente, procurou-se um desenho do espaço 

público depurado que enquadrasse e realçasse a 

qualidade do conjunto arquitectónico das praças.  

Em termos de conceito a proposta centrou-se na 

importância da água para esta cidade usando-a como 

elemento unificador das diferentes praças. Foram 

criadas peças de água únicas para cada um dos sub-

espaços do sistema e optou-se por marcar claramente 

as linhas de drenagem na estereotomia dos pavimentos. 

As águas pluviais eram em parte retidas para 

alimentação dos elementos de água e em parte deixadas 

infiltrar naturalmente para reabastecer as massas de 

água subterrânea vitais para a actividade termal.  

Pessoalmente, este concurso foi importante por explorar 

o mundo da estratégia territorial aliado ao do desenho 

urbano. 

 
Figura 17 Vista da praça central 

Figura 16 Pormenores contrutivos de 
uma das peças de água e dos 
canteiro/bancos 

Figura 15 Esquiço de trabalho 
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3.3.3.3. Urban farm park, public and open spaces at Bernex-Confignon 

ano: 2013   local: Genebra, Suíça 

tipologia: Grande Parque 

temáticas: Expansão urbana em Paisagem Agrícola / 

Parque agrícola  

fases: Concurso 

participação: co-autora com Leonor Migueis e 

Catarina Cabral 

Contexto 

Bernex é uma área até à data pouco urbanizada mas 

que no futuro se pretende venha a ser um polo de 

expansão urbana e se torne novo centro regional da área 

metropolitana de Genebra.  

A área de intervenção é actualmente um grande campo 

agrícola, de produção de cereais, encaixado entre uma 

via rápida e um bairro de habitações unifamiliares.  

Objectivos 

Os objectivos primários do concurso eram os de criar um 

parque para os futuros residentes, enriquecer o corredor 

ecológico entre o rio Rhône e o rio Aire e 

simultaneamente manter o carácter produtivo de parte da 

área criando uma organização que tornassse viável 

economicamente a exploração do espaço como uma 

quinta em contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Plano geral 

Figura 19 Processo de evolução do desenho, esquiços 
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Proposta 

A proposta quis ter uma abordagem holística e 

implementar um sistema quinta – parque – bosque, 

inspirado na permacultura, que funcionasse de modo 

sinergético e assim garantisse a sustentabilidade do 

projecto a longo prazo.  

O desenho proposto era gerado pelas linhas que ligavam 

os pontos mais relevantes para a vivência do bairro. 

Identificados os principais fluxos humanos e faunísticos 

estes foram conjugados recorrendo a um desenho 

curvilíneo que dá espaço a que as actividades humanas 

e a vida silvestre coexistam (fig.21).  

Procurou-se suavizar e transpor os elementos barreira 

existentes nos limites norte e sul da área de intervenção 

de modo exponenciar a função de corredor ecológico do 

novo parque (arco a verde na figura 22). Criando a sul 

uma passagem aérea sobre a estrada para pessoas, 

plantas e animais (fig 23) e a norte trabalhando a 

topografia existente de modo a abrir o parque aos 

campos adjacentes (fig.20). 

O percurso em arco mais longo (arco a encarnado na 

figura 22) que atravessa o parque na sua totalidade é a 

sua espinha dorsal dividindo-o quer em termos de tipo de 

paisagem, quer em termos de uso. A Oeste do arco a 

Figura 20 Vista da entrada norte do parque 

Figura 21 Diagrama representando os 
usos das diferentes áreas do parque 
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área silvestre, a Este a área agrícola. Na área silvestre, 

recria-se um carvalhal sem atravessamentos que 

pretende ser o corredor e refúgio para pequenos 

animais. No lado Este, a grelha ortogonal de caminhos 

recria a estrutura agrícola característica da região e 

alberga quer a quinta quer as funções de lazer.   

Um segundo arco (arco a amarelo na figura 22) liga o 

bairro vizinho ao outro lado da estrada através da 

passagem aérea anteriormente referida, permitindo uma 

ligação segura das crianças do bairro à escola mais 

próxima.  

Foi desafiante neste projecto o trabalho de integração e 

articulação fluida no desenho das diferentes funções 

exigidas para o espaço: a de lazer; a de produção e a de 

protecção.  

Foi também enriquecedora a experiência de 

coordenação das especialidade de arquitectura e 

engenharia, de nacionalidade espanhola e suíça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Estratificação esquemática 
dos diferentes elementos do parque 

Figura 23 Pormenor construtivo da passagem para a  fauna 
e flora 

Figura 24 Secção ilustrada com os materiais a utilizar 
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3.3.3.4. Riqualificazione di Via XX Setembre 

ano: 2012   local: Génova, Itália 

tipologia: Desenho Urbano 

temáticas: Desenho Urbano, grandes infrastruturas, 

WSDU 

fases: Concurso, 2º lugar 

participação: co-autora com Leonor Migueis e 

Catarina Cabral 

arquitectura: a.ponto arquitectura 

orçamento: 900 mil euros 

Contexto 

A Via XX de Settembre é uma das ruas mais 

movimentadas de Génova. Além de ser altamente 

comercial faz a ligação directa entre o centro histórico e 

a cidade contemporânea. Por estes dois motivos é uma 

rua com muita utilização quer pedonal quer automóvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Esquema síntese da intervenção, 
variação da estereotomia conforme a 
função 

Figura 26 Esquema “antes e depois” 
relativo ao tipo de fluxos e vivências 

Figura 27 Vista da Piazza Colombo 
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Objectivo 

Na sequência da deliberação municipal de fechar a Rua 

XX de Settembre ao tráfego privado, a câmara municipal 

de Génova lançou um concurso público de ideias para a 

sua reorganização e requalificação da sua envolvente. 

 

 

Proposta 

A proposta apostou na mudança do paradigma vigente 

no desenho do espaço público genovês, desenhando-o 

em função do peão e libertando-o dos constrangimentos 

intrínsecos a uma cidade essencialmente pensada para 

os automóveis. 

Os pontos estratégicos de acção foram: 

- Privilegiar a leitura desta zona da cidade como 

continuum pedonal do centro histórico (já totalmente 

pedonal). 

- Trazer os transportes públicos, as bicicletas e os peões 

ao mesmo nível eliminando as barreiras arquitectónicas 

(fig. 28 e 30).  

- Criar uma rede de lugares de sociabilidade e 

permanência pedonal.  

Figura 29 Plano geral 

Figura 28 Corte tipo e planta da zona 
de arcadas 

Figura 30 Corte tipo e planta da zona com 
arborização e áreas de estadia 
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- Passificar as relações entre os diferentes utilizadores 

espaço público 

- Criar um lugar de grande qualidade estética 

- Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte 

- Aumentar a presença do verde 

- Diminuir a velocidade do trânsito e aumentar a atenção 

por parte dos condutores 

- Baixar a emissão de gases poluentes 

- Usar sistemas alternativos para a retenção e infiltração 

das águas pluviais. 

 

O redesenho dos pavimentos procurou responder aos 

objectivos dos pontos estratégicos e em simultâneo 

integrar na proposta as especificidades da arquitectura 

local. 

As riscas de pedra preta e branca das arcadas da Igreja 

de Santo Stefano são uma marca icónica da via XX 

Settembre (fig. 32 e 33). A nossa proposta inspirou-se 

nesta pré-existência e reinterpretou-a, levando o 

característico riscado genovês das fachadas para a 

estereotomia do novo pavimento. Ao longo da via o ritmo 

das riscas variava distendendo-se nas áreas associadas 

a pontos de estadia e comprimindo-se nas áreas onde se 

desejava privilegiar o movimento (fig. 25).  

Nas áreas de estadia propõe-se a criação de “ilhas 

verdes“ que alberguem plantas e bancos. Estas ilhas 

Figura 32 Fotomontagem de alguns dos edifícios genoveses emblemáticos do riscado preto e branco 

Figura 33 Vista da Via XX Settembre na 
zona Igreja de Santo Stefano 

Figura 31 Rede ligações cicláveis 
propostas 
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terão diferentes tipologias de modo a melhor se 

adaptarem a cada uma das situações. Propõe-se 

também a introdução de árvores nos passeios dos troços 

mais largos da rua. 

Morfologicamente a área de intervenção encontra-se 

numa vertente exposta a Este do vale do Bisagno, um rio 

de regime torrencial, estando a parte inferior da rua e do 

bairro S. Vicenzo no que terá sido em tempos o leito de 

cheia do rio Bisagno. A susceptibilidade desta 

localização foi relembrada nos Outonos de 2011 e 2014, 

quando as maiores cheias dos últimos 30 anos 

causaram grande destruição na área de intervenção. 

Reforçada por estes factos, a ideia de gerir as águas 

pluviais de modo a aumentar a sua retenção a montante 

e infiltração e de atrasar a sua chegada ao curso de 

água pareceu-nos ainda mais pertinente. Para isso 

propôs-se a criação de cisternas subterrâneas que 

permitiriam reter e armazenar a água em caso de 

chuvadas muito intensas permitindo posteriormente 

libertá-las de modo controlado para a rede. Propôs-se 

também a criação de poços de infiltração associados às 

caldeiras das novas árvores plantadas.  

Este projecto foi o primeiro em que explorei 

estruturadamente a temática do ciclo da água em meio 

urbano e me apercebi da sua importância vital em 

cidades com regime de chuvas torrencial como o são as 

mediterrânicas. Daí a sua a sua grande importância no 

meu percurso profissonal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Simulações de algumas 
tipologias de bancos 

Figura 35 Vista de uma das ruas de acesso 
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3.3.4. Restantes Projectos Desenvolvidos 

3.3.4.1. 100 Anos 100 Árvores 

ano: 2014   local: Lisboa Portugal 

tipologia: Desenho Urbano  

temáticas: Arborização Urbana, WSUD 

fases: Estudo 

participação: co-autoria com Sebastião Pereira e 

Frederico Soares, arquitectos paisagistas 

fase: em curso 

 

3.3.4.2. Remodelação do pátio de entrada do Hotel 4 Seasons 

ano: 2014   local: Marraquexe, Marrocos 

tipologia: Enquadramento 

temáticas: Turismo 

fases: Estudo  

participação: co-autoria com Frederico Soares, 

arquitecto paisagista 

 

3.3.4.3. Loteamento e Parque Urbano Maria Droste, Telheiras 

ano: 2013   local: Lisboa, Portugal 

tipologia: Desenho Urbano / Parque Urbano 

temáticas: Expansão Urbana, poluição sonora 

fases: Licenciamento 

participação: colaboração 

arquitectura paisagista: Alçada Baptista  

arquitectura: Falcão de Campos 

Figura 37 Esquema explicativo das 
intenções da proposta  

Figura 36 Vista hipotética de uma das 
ruas depois da intervenção 

Figura 38 Plano Geral (fonte: 

http://falcaodecampos.pt) 
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3.3.4.4. Progettazione di infrastrutture di servizio e nuove architetture per la valorizzazione del 

percorso ciclo pedonale del lago di Varese   

ano: 2013   local: Varese, Itália 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Frente aquática 

fases: Concurso 

participação: co-autoria com Leonor Migueis, Luigi 

Serio, Diego Baronchelli, arquitectos paisagistas 

3.3.4.5. Centro Sci Nordico Campra  

ano: 2013   local: Campra, Suíça 

tipologia: Enquadramento 

temáticas: Equipamento desportivo, Turismo 

fases: Concurso, 2º lugar 

participação: co-autoria com Luis Alçada Baptista, 

arquitecto paisagista 

arquitectura: Aires Mateus Arquitectos 

3.3.4.6. Mandat d'Étude Parallèle - Secteur Chandolan - Corberaye - Chassotte à Givisiez 

ano: 2013   local: Friburgo, Suíça  

tipologia: Urbanismo 

temáticas: Expansão Urbana em paisagem agrícola, 

WSUD 

fases: Concurso por selecção em 2 fases – 1º lugar 

participação: co-autora  

arquitectura e urbanismo: Studio Privileggio-Secchi 

estado: desenvolvimento em curso 

Figura 39 Vista de uma área de estadia 

Figura 40 Vista da pista de patinagem (fonte: 
FAM) 

Figura 41 Vista da rua ao longo do parque 
agrícola 
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3.3.4.7. "The Role of Open Spaces in the Future of Depopulated Urban Areas” 

ano: 2013 / 2014   local: Génova, Itália 

tipologia: Investigação 

temáticas: Despovoamento Urbano 

fases: Dinamização de grupos de foco e inquéritos à 

população 

participação: colaboradora 

investigação: Francisca Lima, arquitecta paisagista 

 

3.3.4.8. Neubau Museum der Bayerischen Geschichte / Novo Museu de História da Baviera 

ano: 2013   local: Ratisbona, Alemanha 

tipologia: Enquadramento / Desenho Urbano 

temáticas: Revitalização urbana 

fases: Concurso 

participação: co-autora do projecto de desenho 

urbano 

arquitectura: Studio Ricatti e Studio Laura Mascino 

 

3.3.4.9. Genève, Villes et Champs 

ano: 2013   local: Genebra, Suíça 

tipologia: Jardim Temporário 

temáticas: Expansão urbana em Paisagem Agrícola  

fases: Concurso por selecção 

participação: co-autora com L. Cavic, arquitecta 

 

 

Figura 44 Esquema conceptual da 
intervenção  

Figura 43Simulação tipo vôo de pássaro 
da área de intervenção  

Figura 42 Vista da cidade de Génova 
(fonte: Francisca Lima) 
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3.3.4.10.  Great Fen Visitor Center 

ano: 2013   local: Cambridgeshire, Reino Unido 

tipologia: Enquadramento 

temáticas: Área Natural, Turismo 

fases: Concurso  

participação: consultora  

arquitectura: SOoffice 

 

3.3.4.11. Riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale prospiciente il lago di 

Caldonazzo 

ano: 2012   local: Caldonazzo, Itália 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Revitalização urbana, Turismo, Frente 

aquática 

fases: Concurso 

participação: co-autoria 

arquitectura: Studio Laura Mascino 

 

3.3.4.12. Parques da “Via d’Acqua Sud” - Expo di Milano 2015 

ano: 2012   local: Milão, Itália 

tipologia: Parque Urbano 

temáticas: Enquadramento de infrastruturas, 

Corredor ecológico 

fases: Progetto definitivo e Progetto esecutivo 

participação: colaboração 

autoria: Studio Gibelli, arquitectura paisagista 

 

Figura 46 Plano geral, axonométrico 

Figura 47 Corte tipo índice da área de 
canal (fonte: www.gioia-gibelli.it) 

Figura 45 Vista do percurso de acesso 

através do palude (fonte: SO office) 
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3.3.4.13. Riqualificazione urbana di Piazza Martiri Partigiani 

ano: 2012   local: Sassuolo, Itália 

tipologia: Desenho Urbano 

temáticas: Revitalização urbana, Áreas trânsito 

condicionado 

fases: Concurso, 2º lugar 

participação: Consultora 

arquitectura: Studio Ricatti e Studio Laura Mascino 

 

3.3.4.14. Assistente da cadeira "Laboratorio di Progettazione Urbanistica", Politecnico di 

Milano 

ano: 2012   local: Milão, Itália 

tipologia: Desenho Urbano 

temáticas: Orla marítima, paisagem pós-industrial, 

paisagem produtiva 

fases: acompanhamento da turma desde o conceito 

até à proposta final 

participação: assistente convidada da Prof. 

Marialessandra Secchi  

 

3.3.4.15. Open International Urban Design competition 

ano: 2012   local: Klaksvìk, Ilhas Faroe 

tipologia: Urbanismo 

temáticas: Desenho urbano, Frente aquática 

fases: Concurso 

participação: co-autora com Leonor Migueis e 

Catarina Cabral, arquitectas paisagistas 

Figura 48 Vista geral da praça 
(fonte:studio Ricatti) 

Figura 50 Plano geral 

Figura 49 Fotografia da área de projecto, 
Saline Joniche em Reggio Calabria 
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3.3.4.16. Mandats d'Étude Parallèles - Secteur Tour Henri et Hopital des Bourgeois 

 ano: 2012   local: Friburgo, Suíça 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Desenho Urbano, património  

fases: Concurso por selecção, 1º lugar 

participação: consultora  

arquitectura e urbanismo: Privileggio-Secchi 

 

3.3.4.17. Mandats d'Étude Parallèles - Traversée du Rhône en ville de Sion 

ano: 2011   local: Sion, Suíça 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Frente Ribeirinha  

fases: Concurso por selecção 

participação: colaboradora 

arquitectura e urbanismo: Studio Privileggio-Secchi 

 

3.3.4.18. Reabilitação do Campo da República  

ano: 2011   local: Barcelos, Portugal 

tipologia: Desenho Urbano 

temáticas: Revitalização Urbana  

fases: Estudo preliminar 

participação: co-autora com Júlia Mendes, Pablo Peon 

e Rita Pacheco, arquitectos paisagistas 

 

Figura 51 Vista do interior do campus 

Figura 53 Plano Geral  

Figura 52 Esquema analítico das 
tipologias de paisagem ao longo do 
Rhône 
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3.3.4.19. Tenuta Campagna - ordenamento e valorização ecológica e pedagógica de uma 

exploração agrícola na Planície Padana 

ano: 2011   local: Novi Ligure, Itália 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Paisagem Agrícola, Turismo 

 fases: Progetto preliminare 

participação: Colaboradora 

arquitectura: Studio SP10 - architetti associati 

 

3.3.4.20. Reabilitação e adaptação dos espaços exteriores da Villa Raggio 

ano: 2011  local: Génova, Itália 

tipologia: Enquadramento 

temáticas: Jardim Histórico 

fases: Progetto preliminare e progetto definitivo 

participação: colaboradora 

arquitectura: Studio SP10 - architetti associati 

 

3.3.4.21. Génova -1% - despovoamento urbano como oportunidade para a cidade - projectos 

estratégicos e utopias 

ano: 2011   local: Génova, Itália 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Despovoamento urbano 

fases: Estudo 

participação: colaboradora da SP10 

autores: Studio SP10, Gosplan, Baukuh, OBR e Una2 

 

Figura 54 Planos esquematicos de 
intervenção (fonte: SP10) 

Figura 55 Imagem histórica da fachada 
principal da Villa Raggio (fonte: 
http://www.genovacollezioni.it) 

Figura 56 Vista axonométrica do 
corredor verde proposto (fonte: SP10) 
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3.3.4.22. Jardim Botânico de Génova 

ano: 2011   local: Génova, Itália 

tipologia: Jardinagem 

temáticas: Jardim Histórico 

fases: Manutenção 

participação: colaboradora voluntária 

 

 

3.3.4.23. Loteamento no Vale do Douro 

ano: 2007   local: Pinhão, Portugal 

tipologia: Urbanismo 

temáticas: Expansão urbana em Paisagem Agrícola 

fases: estudo prévio e licenciamento 

participação: co-autora com Júlia Mendes, arquitecta 

paisagista 

 

3.3.4.24. Masterplan para o Cais do Ginjal  

ano: 2006   local: Almada, Portugal 

tipologia: Masterplan 

temáticas: paisagem pós-industrial 

fases: Projecto ad-hoc para participação na 

Urbaverde (4º lugar) 

participação: co-autora com Júlia Mendes, arquitecta 

paisagista 

 

 

Figura 58 Vista do patamar público entre 
habitações 

Figura 57 Foto do interior da estufa dos 
fetos  

Figura 59 Fotomontagem do skatepark 
proposto 
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3.3.5. Contribuição para o Desenvolvimento Profissional 

Estes anos de trabalho autónomo têm sido incrivelmente enriquecedores. A flexibilidade de 

trabalhar em ambientes variados e com colegas variados tem provado ser uma mais-valia em termos 

de conhecimentos e de abertura de espírito.  

Esta flexibilidade tem-me deixado tempo para ler muito e aprofundar os temas com os quais me 

vou deparando, aprofundamento este que como colaboradora fixa de um atelier dificilmente 

conseguiria. Os temas que tenho estudado estão sobretudo relacionados com urbanismo e desenho 

do espaço público, área em que se tem focado o meu trabalho nos útlimos anos. Ganhei 

competências nomeadamente nas matérias do desenho e gestão do ciclo da água em meio urbano, 

da integração de paisagens produtivas agrícolas no interior de tecidos urbanos, do desenho de 

espaços públicos de uso partilhado entre peões e veículos, das estratégias de sustentabilidade 

ambiental e económica das paisagens projectadas, e da problemática do despovoamento urbano.  

Acresce que este período me permitiu ganhar total independência na elaboração dos diferentes 

elementos gráficos para a apresentação de um projecto na fase de concurso. Tenho vindo a 

consolidar o meu conhecimento de programas como o Adobe Illustrator, editor de imagens vectoriais 

muito útil para a elaboração de esquemas, o Adobe Indesign, programa de paginação, e o Abvent 

Artlantis, programa de renderização, assim complementando as minhas capacidades prévias de 

desenho assistido por computador, tornando-me totalmente autónoma no que se refere ao 

desenvolvimento e apresentação gráfica de um projecto.  
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3.4. Atelier böhm.benfer.zahiri.landschaften.städtebau, Berlim 

Colaborei com o atelier BBZL de Agosto de 2009 a Dezembro de 2010. 

3.4.1. Descrição Geral 

A BBZL, Bohm.Benfer.Zahiri.Landschaften.Städtebau, é um atelier de paisagismo e urbanismo 

que nasceu em 2003, em Berlim. É um atelier jovem e de média dimensão, à época com 

aproximadamente 15 colaboradores de várias nacionalidades.  

Durante a minha estadia, o trabalho era exclusivamente angariado através da participação em 

concursos públicos e sempre de modo totalmente autónomo, sem parcerias com ateliers de 

arquitectura ou outros ateliers de paisagismo, de modo a terem o controlo total sobre o desenrolar do 

projecto. 

O atelier estava organizado em duas equipas principais, uma dedicada ao desenvolvimento de 

propostas para concursos e outra dedicada às fases seguintes, da pormenorização até à obra.  

Os três sócios fomentavam uma cultura de responsabilidade partilhada com os colaboradores e 

gestão participativa dos vários assuntos do atelier, inspirados pelo exemplo do empresário brasileiro 

Ricardo Semler, que revolucionou e expandiu enormemente o negócio familiar que herdou através da 

aplicação de princípios como a democracia industrial e reengenharia corporativa (Wikipedia, 2013). 

Por isto, paralelamente às equipas de projecto, havia ainda equipas transversais responsáveis por 

todas as tarefas associadas à gestão e bom funcionamento do atelier como por exemplo recursos 

humanos, informática, divulgação, formação...  

 

3.4.2. Metodologia de Trabalho 

Na BBZL a cultura de trabalho baseava-se na procura exaustiva da proposta perfeita.  

Havia uma longa fase inicial de projecto que chegava a durar meses, feita exclusivamente com 

desenho à mão e com a construção de maquetes de estudo. Neste período eram desenvolvidas em 

paralelo inúmeras propostas e expostas nas paredes até haver um consenso entre os sócios de qual 

era a alternativa mais convincente e que podia ser desenvolvida. Passava-se posteriormente à 

construção de modelos 3d onde as ideias eram testadas e aperfeiçoadas e só depois disto se 

passava à elaboração digital dos restantes conteúdos a apresentar. Este processo era válido seja 

para o desenvolvimento de propostas de concurso seja para as subsequentes fases de projecto, 

desde o licenciamento à execução.  

Na Alemanha o projecto de arquitectura e de arquitectura paisagista está dividido em 9 fases 

definidas por lei:  
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(adaptado da tradução disponível em: 

http://arquitectos.pt/documentos/1329230469V1tUH5mn6Jo50CP4.pdf, consultada em Fevereiro de 

2014) 

 - Fase 1: Levantamento e necessidades 

 - Fase 2: Pré-planeamento dos serviços a prestar – preparação (Programa Base) 

 Fase 3: Planeamento dos serviços (Estudo Prévio): 

 Fase 4: Licenciamento (Ante-Projeto): 

 Fase 5: Projeto de execução 

 Fase 6: Preparação para adjudicação (Mapas de Quantidades, Medições do Projecto e 

Caderno de Encargos) 

 Fase 7: Colaboração na adjudicação 

 Fase 8: Controlo da obra (Assistência Técnica e Gestão): 

 Fase 9: Verificação do estado do objeto de projeto, antes do terminus da sua garantia 

(total ou parcial) e elaboração de relatório em que se dê conta do seu estado; 
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3.4.3. Projectos Selecionados 

3.4.3.1. Requalificação da Bardelebenplatz 

ano: 2010   local: Kassel, Alemanha  

tipologia: Desenho Urbano  

temáticas: Reabilitação, Arte Pública 

fases: Fase 2 - Fase 5  

participação: colaboradora  / coordenadora 

estado: construído  

Contexto 

A Bardelebenplatz era uma praceta sem encanto 

inserida num tecido residencial de média densidade na 

cidade de Kassel.  

Em 2009, a Vereinigte Wohnstätten 1889 eG, 

cooperativa imobiliária proprietária dos edifícios 

circundantes, lançou um concurso por convite para a 

requalificação da praceta, com o intuito de atrair novos 

inquilinos e valorizar os seus imóveis.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Plano geral, fase 3 (fonte: 
BBZL) 

Figura 61 Vista geral da Bardelebenplaz após a reabilitação (fonte: http://www.foundation-kassel.de 
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Objectivos 

O programa base exigia a integração das funções vitais 

numa área residencial: área de jogo para crianças 

pequenas, relvados, abrigo para bicicletas, depósito para 

colectores de resíduos domésticos, estacionamento 

automóvel e uma ligação pedonal à praceta adjacente 

que cumprisse as exigências da “acessibilidade para 

todos”. 

 

 

 

 

 

Figura 65 Modelo digital 3d da caixa de areia, hipótese final (fonte: BBZL) 

Figura 63 Maquetes de trabalho da caixa de areia 

Figura 62 Esquiços de trabalho para a 
pormenorização da caixa de areia 

Figura 64 Planta de pormenorização da caixa de areia (fonte:BBZL) 
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Proposta 

A estratégia de intervenção no espaço foi a de criar uma 

estrutura que permitisse que, dentro da mesma, as 

ocupações pudessem variar conforme as necessidades 

ao longo do tempo. Esta flexibilidade foi conseguida 

dividindo a praça em toda a sua largura em vários 

segmentos de dimensões variadas separados entre si 

por atravessamentos pedonais. Inicialmente cada uma 

das divisões propostas albergava uma das funções 

exigidas pelo cliente mas permitia a sua alteração sem 

comprometer a imagem global do projecto (fig.60). 

 

Apesar de o projecto desta praça parecer inicialmente de 

pouca complexidade acabou por ser um dos projectos 

mais exigentes da minha experiência profissional. A sua 

complexidade prendeu-se com dois factores principais: o 

facto de ser um lote altamente infrastruturado; e pela 

existência de árvores protegidas, integrantes da obra 

“7000 Carvalhos” de Joseph Beuys (fig.67 e 68); cuja 

salvaguarda não tinha sido garantida na proposta do 

concurso.  

O desenvolvimento e pormenorização da caixa de areia 

para as crianças (figuras 62 a 65) foi um trabalho 

minucioso e completo mas cuja construção, infelizmente, 

não foi fiel ao projecto (fig. 66), possivelmente por 

questões de custo.  

O plano altimétrico foi especialmente desafiante uma vez 

que teve que compatibilizar a nova solução com a 

drenagem pré-existente. Sendo a área na sua 

Figura 68 Registo fotográfico da obra de Land Art “7000 Carvalhos” de Joseph Beuys 
(fonte:http://www.7000eichen.de) 

Figura 66 Vista da caixa de areia construída 
(fonte: http://www.foundation-kassel.de) 

Figura 67 Vista do percurso acessível 
entre árvores protegidas (fonte: 
http://www.foundation-kassel.de) 
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generalidade muito plana, foi um verdadeiro quebra-

cabeças garantir as pendentes mínimas para o 

escoamento (fig.69).  

 

Figura 69 Extracto do plano geral da fase 5 (fonte:BBZL) 
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3.4.3.2.  Parque Urbano Nord Pulheim 

ano: 2010   local: Pulheim, Alemanha  

tipologia: Grande Parque 

temáticas: Expansão urbana em Paisagem Agrícola / 

Parque agrícola, WSUD 

fases: Fase 5  

participação: colaboradora 

estado: construído  

orçamento: 1,7 milhões de euros 

Contexto  

Pulheim é uma pequena cidade com cerca de 50 mil 

habitantes na região de Colónia, centro-oeste da 

Alemanha.  

Em 2008, o município de Pulheim lançou um concurso 

público para a elaboração de um parque urbano na zona 

limítrofe da cidade, em terrenos até então dedicados a 

agricultura intensiva. A minha participação neste projecto 

foi só na fase 5 correspondente ao nosso projecto de 

execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 Vista geral da Horizontalee (fonte: BBZL) 

 

Figura 70 Plano Geral, desenho de 
concurso (fonte: BBZL) 
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Proposta 

O parque proposto foi concebido como a primeira peça 

de um vasto parque de cintura a criar em torno de toda a 

cidade ao longo das próximas décadas. A proposta da 

Bbzl foi a de trabalhar com os elementos paisagísticos 

característicos da área, como os percursos de saibro 

ladeados por alinhamentos de árvores, a métrica das 

folhas de cultivo, os pomares e os prados floridos (fig. 

71), e combiná-los de modo a criar um sistema que 

permitisse a expansão do parque e a flexibilidade dos 

seus usos ao longo dos anos.  

A sua posição, entre o limite muito definido da cidade e a 

grande paisagem, com os seus campos, alinhamentos 

de árvores, bosquetes e pontuais edificios industriais, 

oferece uma qualidade cénica de grande nível que o 

projecto pretende explorar através de um percurso 

sobre-elevado que é a sua espinha dorsal - a 

Horizontalee (ver fig. 71)  

 

Figura 73 Maquetes de estudo, em EPS e 
cartão, para os bancos/espreguiçadeiras 
(fonte:BBZL) 

Figura 72 Maquetes de estudo, em gesso e 
cimento, para os bancos / 
espreguiçadeiras (fonte:BBZL) 

Figura 74 Vista de uma das ilhas de equipamentos (fonte: BBZL) 
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Dentro do “esqueleto” desenhado com os elementos da 

paisagem local, foram criadas pequenas ilhas de 

equipamentos que conciliam a estadia dos  adultos com 

a brincadeira dos mais pequenos (fig. 77). 

Pessoalmente, o exercício mais desafiante neste 

projecto foi a concepção e desenvolvimento de várias 

famílias de mobiliário criadas pelo atelier 

especificamente para este parque. Foi um processo  

longo de estudo de alternativas, recorrendo 

exaustivamente ao desenho e à produção de maquetes 

(fig. 72 e 73) e posteriormente de pormenorização e 

adaptação, com os fabricantes, às normas DIN 

(Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemão para 

Normalização). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Vista de uma das ilhas de 
equipamentos (fonte: www.frauenrath.de) 

Figura 76 Desenho de pormenor das 
poltronas (fonte:BBZL) 

Figura 77 Vista das poltronas no prado (fonte:BBZL) 

Figura 78 Vista das poltronas no prado (fonte:BBZL) 
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3.4.4. Restantes Projectos Desenvolvidos 

 

3.4.4.1. Valorização do Património Viking - Danevirke e Haithabu 

ano: 2009   local: Schleswig-Holstein, 

Alemanha 

tipologia: Grande Parque 

temáticas: Património Cultural, Arqueologia, Turismo 

fases: Concurso 

participação: colaboradora 

 

3.4.4.2. Renovação do Marzahner Promenade 

ano: 2009   local: Berlim, Alemanha  

tipologia: Desenho Urbano 

temáticas: Reabilitaçao, revitalização urbana, 

integração cultural 

fase: Concurso – 1º Lugar 

participação: colaboradora 

estado: construído  

 

3.4.5. Contribuição para o Desenvolvimento Profissional 

Enquanto colaboradora na BBZL fiz parte quer da equipa de concursos quer da equipa de 

execução e das equipas paralelas de recursos humanos e de divulgação. Foi um período muito 

exigente mas muito enriquecedor.  

A metodologia do atelier reabriu-me o universo do processo criativo com lápis e papel, que tinha 

explorado apenas pontualmente durante a universidade mas que depois tinha sempre preterido em 

prol de um processo criativo mais conceptual e intelectualizado.  

Do ponto de vista técnico da pormenorização, foi muito interesssante confrontar os modos de 

detalhar que conhecia com os que eram utilizados na BBZL, este confronto enriquecia muito o 

trabalho porque gerava discussão entre colegas e fomentava a procura de uma solução que 

Figura 79 Extracto do plano territorial 
(fonte:BBZL) 

Figura {80Vista da Marzahner Promenade 
(fonte:BBZL) 
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agregasse o melhor das duas visões. Foi também muito educativo descobrir a minúcia, o rigor 

científico e a vastidão da normalização germânica para a construção de espaços verdes, cuja 

compilação em manuais bem estruturados e com variados exemplos simplificava muitissimo o 

trabalho.  

                               

Figura 81 Capas de três dos manuais usados na promenorização do projecto de arquitectura paisagista 
na Alemanha (fonte: www.amazon.de) 

Ganhei competências na área da gestão e organização centralizada de toda a informação do 

atelier, através da utilização e da constante procura de modos de aperfeiçoamento da sua base de 

dados e do seu agregador de conhecimentos. Estes instrumentos, desenvolvidos por um dos sócios, 

compilavam toda a informação relevante para o óptimo funcionamento do atelier, mas a sua 

qualidade dependia directamente da qualidade da informação e da exaustividade da sua introdução 

por cada um dos colaboradores. 

Em relação ao trabalho assistido por computador, em poucos meses adquiri o domínio de vários 

programas informáticos de desenho e imagem, como o Archicad 2d e 3d, o Adobe Illustrator e o 

Adobe Indesign, com os quais nunca tinha trabalhado e cujo conhecimento passou a ser de extrema 

importância para a minha vida profissional desde então. 

Dum ponto de vista mais abrangente, adquiri também um nível de compreensão e expressão na 

língua alemã correspondente ao nível B.1 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. 
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3.5. Atelier Alçada Baptista Arquitectura Paisagista, Lisboa 

Colaborei com o atelier ABAP de Setembro 2007 a Junho de 2009. 

3.5.1. Descrição Geral 

A Abap, Alçada Baptista Arquitectura Paisagista, é um atelier de arquitectura paisagista sedeado 

em Lisboa. É um atelier jovem e de pequena dimensão, à altura, com cerca de 5 colaboradores.  

A equipa era formada por arquitectos paisagistas e arquitectos. 

Os trabalhos eram quase todos de índole pública ou espaços privados de uso público. Havia uma 

estreita relação profissional com arquitectos com trabalho relevante o que trazia ao atelier projectos 

bastante interessantes. 

3.5.2. Metodologia de Trabalho  

Na Abap, havia uma cultura de autonomia muito interessante. Apesar de se trabalhar muito em 

equipa, cada projecto era inicialmente atribuído a um colaborador que, com o arquitecto Alçada 

Baptista, delineava a estratégia de desenho e organização do espaço. Começava por ser uma busca 

bastante conceptual, muito assente em ideias, palavras e esquiços abstractos, passando-se 

directamente ao desenho digital onde o projecto ganhava forma e evoluia até à solução final. Só 

depois desta primeira fase estar fixada se começava a trabalhar em equipa, desenvolvendo-se em 

conjunto todas as peças técnicas necessárias para as várias fases de projecto.  
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3.5.3. Projecto Seleccionado 

3.5.3.1.  Recuperação do Passeio Público e Mata Municipal de Évora 

ano: 2009   local: Évora, Portugal 

tipologia: Jardim histórico 

temáticas: Património classificado, Arqueologia, 

Restauro  

fases: Licenciamento e Projecto de execução 

participação: colaboradora 

arquitectura: Aires Mateus Arquitectos 

estado: pendente 

orçamento: 2,9 milhões de euros 

 

 

 

 

 

Figura 82 Vista da entrada Este (fonte: 
Abap) 

Figura 84 Vista da clareira na Mata, imagem de concurso (fonte:Abap) 

Figura 83 Vista do eixo central do Jardim (fonte: Abap) 
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Contexto 

O jardim público, como é conhecido o conjunto passeio 

público e mata municipal, é um jardim histórico de 

inspiração romântica da autoria do arquitecto Cinatti 

construído no século XIX. Está situado dentro das 

muralhas, no limite sul do centro histórico de Évora, nos 

terrenos que outrora foram a horta real do Palácio de 

D.Manuel (www.visitevora.net, visitado a 26/8/2014).  

Ao longo da sua vida o jardim foi sofrendo sucessivas 

lacunas de manutenção, alterações e adições, 

encontrando-se, à época do projecto, bastante 

descaracterizado.  

Objectivos 

Em 2007 a câmara municipal de Évora lançou um 

concurso por convite para a reabilitação do conjunto 

Passeio Público e Mata Municipal da cidade. A Abap foi 

um dos ateliers convidados e acabou por ser o vencedor 

do concurso. Depois da fase do concurso 

desenvolveram-se as fases de licenciamento e de 

execução da proposta. A minha colaboração foi 

exclusivamente nestas duas fases,uma vez que  à altura 

do concurso ainda não fazia parte da equipa da Abap.  

 

 

Figura 86 Plano geral, projecto de execução (fonte:Abap) 

Figura 85 Pormenor de aterro e 
pavimentaçao sobre vestígios 
arqueológicos (fonte:Abap) 

http://www.visitevora.net/
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Figura 89 Pormenor de um dos lagos (fonte: Abap) 

Proposta 

A proposta da Abap foi a de manter a expressão 

romântica do jardim mas adaptá-lo simultâneamente a 

uma linguagem e a uma vivência mais contemporânea 

no sentido de o tornar um “lugar socialmente inclusivo e 

programaticamente aberto” (Alçada Baptista, 2009).  

As principais propostas da Abap foram a recuperação de 

pavimentos, redefinição de canteiros, substituição dos 

elementos de água, eliminação de elementos não 

originais e dissonantes, construção de estruturas de 

cafetaria e de manutenção do jardim, renovação dos 

estractos arbustivos e herbáceos e limpeza e desbaste 

dos elementos arbóreos.  

Este projecto foi muito importante na minha formação. 

No seu desenvolvimento tive a oportunidade de aprender 

sobre temas muito diversos como: restauro de muros e 

estruturas pré-existentes, protecção de elementos 

arqueológicos(fig. 86), minimização do impacto dos 

trabalhos sobre os elementos arbóreos pré-existentes 

(fig.91), pormenorização de elementos de água 

complexos (fig. 90) e pormenorização de mobiliário (fig. 

88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 Pormenor dos bebedouros 
propostos (fonte:Abap) 

Figura 88 Pormenor construtivo das 
escadas do tanque (fonte: Abap) 

Figura 90 Pormenor da repavimentação ao redor de uma árvore pré-existente (fonte:Abap) 
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3.5.4. Outros Projectos Desenvolvidos 

3.5.4.1. Plano de Pormenor do Parque Hospitalar Oriental 

ano: 2009   local: Lisboa, Portugal 

tipologia: planeamento 

temáticas: expansão urbana 

fases: análise 

participação: colaboradora  

Arquitectura: Falcão de Campos 

estado: em aprovação 

 

3.5.4.2. Parque de Santo António 

ano: 2009   local: Torres Vedras, Portugal 

tipologia: parque urbano 

temáticas: expansão urbana 

fases: projecto base 

participação: colaboradora  

arquitectura: CCG arquitectos 

estado: pendente 

3.5.4.3.  Projectos de Execução para a Requalificação de Espaços Ribeirinhos, de Parques 

Públicos e Percursos Pedonais – Loulé, Tavira e Vila Real de Santo António 

ano: 2009   local: Algarve, Portugal 

tipologia: masterplan 

temáticas: áreas protegidas, turismo 

fases: concurso, 3º lugar 

participação: colaboradora  

arquitectura: José Adrião – Arquitectos 

Figura 93 Plano geral da área de Loulé 
(fonte:Abap) 

Figura 91 Parque do Vale da Montanha, 
integrante do PPPHO (fonte: 
falcaodecampos.pt) 

Figura 92 Plano Geral (fonte: Abap) 



53 
 

3.5.4.4. Espaços exteriores da Escola Secundária Artística António Arroio 

ano: 2009   local: Lisboa, Portugal 

tipologia: espaço escolar 

temáticas: estadia informal 

fases: estudo prévio, licenciamento, projecto de 

execução 

participação: colaboradora - coordenadora  

arquitectura: Aires Mateus Arquitectos 

estado: em construção 

3.5.4.5. Espaços exteriores do Centro de Relacionamento com Clientes da Portugal Telecom 

ano: 2009   local: Santo Tirso, Portugal 

tipologia: enquadramento 

temáticas: institucional 

fases: estudo prévio, licenciamento, projecto de 

execução 

participação: colaboradora  

arquitectura: Aires Mateus Arquitectos 

estado: construído  

3.5.4.6. Espaços exteriores do edifício de escritórios do BES 

ano: 2009   local: Oeiras, Portugal 

tipologia: enquadramento  

temáticas: renaturalização de linha de água 

fases: estudo prévio, licenciamento, projecto de 

execução 

participação: colaboradora  

arquitectura: GJP arquitectos 

estado: construído 

Figura 94 Pormenor de escadas já 
construídas (fonte:autor) 

Figura 96 Plano Geral (fonte:Abap) 

Figura 95 Pormenor da arborização (fonte 
http://www.joaomorgado.com/) 
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3.5.4.7. Tróia Península Hotel e Apartamentos 

ano: 2008   local: Oeiras, Portugal 

tipologia: enquadramento 

temáticas: turismo, áreas protegidas 

fases: estudo prévio 

participação: colaboradora  

arquitectura: Capinha Lopes Arquitectos 

estado: pendente 

3.5.4.8. Aparthotel da Quinta do Anjo  

ano: 2008   local: Palmela, Portugal 

tipologia: enquadramento, loteamento 

temáticas: turismo 

fases: licenciamento 

participação: colaboradora - coordenadora 

arquitectura: Arte Tectónica 

estado: pendente 

3.5.4.9. Espaços Exteriores do Liceu Gil Vicente  

ano: 2008   local: Lisboa, Portugal 

tipologia: espaço escolar 

temáticas: património, espaço lúdico 

fases: estudo prévio, licenciamento e projecto de 

execução 

participação: colaboradora - coordenadora 

arquitectura: CCG arquitectos 

orçamento: 624 mil euros 

estado: construído 

Figura 99 Pormenor do recreio, pérgola 
(fonte: autor) 

Figura 98 Extracto do Plano Geral (fonte: 
Abap) 

Figura 97 Plano Geral (fonte: Abap) 
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3.5.4.10. Espaços Exteriores do Edifício Park Zen 

ano: 2008   local: Lisboa, Portugal 

tipologia: jardim semi-privado 

temáticas: jardins em cobertura 

fases: estudo prévio, licenciamento e projecto de 

execução 

participação: colaboradora - coordenadora 

arquitectura: GJP arquitectos 

estado: pendente 

 

3.5.4.11. Loteamento do Calvário 

ano: 2007   local: Gavião, Portugal 

tipologia: loteamento 

temáticas: expansão urbana 

fases: licenciamento e projecto de execução 

participação: colaboradora – coordenadora 

estado: pendente 

 

3.5.4.12. Espaços Exteriores do Colégio de S. Francisco 

ano: 2007   local: Talatona, Angola 

tipologia: espaço escolar 

temáticas: espaço lúdico, flora angolana 

fases: estudo prévio e projecto de execução 

participação: colaboradora 

arquitectura: GJP arquitectos 

estado: pendente 

Figura 100 Extracto de corte geral, jardim 
dos bambús (fonte:abap) 

Figura 102 Plano Geral (fonte:Abap) 

Figura 101 Plano Geral (fonte:Abap) 
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3.5.4.13. Loteamento residencial em Talatona  

ano: 2007   local: Talatona, Angola 

tipologia: loteamento 

temáticas: planeamento 

fases: estudo prévio e licenciamento 

participação: colaboradora 

arquitectura: GJP arquitectos 

estado: pendente 

 

3.5.4.14. Lar da Santa Casa da Misericórdia 

ano: 2007   local: Alcácer do Sal, Portugal 

tipologia: jardim semi-privado 

temáticas: design inclusivo 

fases: projecto de execução 

participação: colaboradora 

arquitectura: Aires Mateus Arquitectos 

estado: construído 

 

3.5.4.15. Espaços exteriores da sede da empresa MSF  

ano: 2007   local: Lisboa, Portugal 

tipologia: enquadramento 

temát icas: jardim de inverno 

fases: projecto de execução 

participação: colaboradora 

arquitectura: GJP arquitectos 

estado: construído 

Figura 104  Vista da rampa acessível 
no jardim (fonte:Abap) 

Figura 103 Plano Geral (fonte: Abap) 

Figura 105 Vista do pátio principal 
(fonte: www.gjp.pt) 
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3.5.5. Desenvolvimento de competências profissionais 

Ao longo dos dois anos que trabalhei na Abap adquiri muitas competências relacionadas com o 

desenvolvimento de projectos principalmente nas fases de licenciamento e de execução.  

Foi na Abap que relembrei, consolidei e complementei muitos dos conhecimentos adquiridos na 

universidade. Nomeadamente nos campos da utilização de flora autóctone, modelação de terreno e 

drenagens, materiais, pormenorização e modos de construir. Ganhei independência na execução de 

medições, orçamentos e cadernos de encargos.  

A Abap foi também uma óptima escola em termos gráficos onde, além da procura de equilíbrio e 

harmonia nos projectos, se fomentava a clareza e a beleza na composição dos desenhos 

apresentados, preocupação que desde aí nunca mais descurei.  

Em relação ao trabalho assistido por computador, foi na Abap que aprendi a utilizar o Autocad Civil 

3D, importante ferramenta na execução de plantas de aterros e escavações e suas medições, além 

de ter aperfeiçoado os meus conhecimentos de Autocad. 
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3.6. Gabinete Mobilidade.pt, Porto 

Colaborei com o gabinete MOBILIDADE.PT em Julho de 2006 e de Janeiro a Junho de 2007. 

3.6.1. Descrição geral  

A Mobilidade.PT é um gabinete de planeamento e gestão de mobilidade, baseado no Porto desde 

2004. À data da minha colaboração era uma pequena empresa com cerca de 5 colaboradores, com 

formações variadas nomeadamente engenharia civil, planeamento do território, arquitectura e 

engenharia do território, além de arquitectura paisagista.  

O trabalho da Mobilidade.PT focava-se em grande parte na problemática da mobilidade para 

todos.  

3.6.2. Metodologia de Trabalho  

Dada a grande variedade de tipologias de trabalhos em que estive envolvida é-me difícil 

establecer uma metodologia clara de trabalho, uma vez que cada um deles seguia o seu próprio 

percurso.  

 

3.6.3. Projectos Desenvolvidos 

3.6.3.1. Parecer Técnico às Condições de Acessibilidade e Mobilidade para Todos do Projecto 

de Requalificação Urbana da Marginal Praia da Rocha 

ano: 2007   local: Portimão, Portugal 

tipologia: parecer técnico 

temáticas: design inclusivo 

fases: análise e relatório 

participação: colaboradora 

estado: implementado 

 

Figura 106 Exemplo de más práticas em 
termos de mobilidade 
(fonte:www.paulateles.pt) 



59 
 

3.6.3.2. Plano Estratégico de Mobilidade da Cidade de Amarante 

ano: 2007   local: Amarante, Portugal 

tipologia: masterplan 

temáticas: design inclusivo, mobilidade 

fases: análise e fase inicial 

participação: colaboradora 

estado: implementado 

3.6.3.3. Plano de Urbanização da Zona Extra-muros de Valença.  

ano: 2007   local: Valença, Portugal 

tipologia: Plano de Urbanização 

temáticas: desenho urbano, feiras 

fases: inicial 

participação: colaboradora 

estado: implementado 

planeamento do território: Lugar do Plano 

 

3.6.3.4. Guia da Acessibilidades e Mobilidade para Todos - Breves apontamentos para uma 

melhor interpretação do DL 163 de 8 de Agosto 

ano: 2007   local: Porto, Portugal 

tipologia: publicação 

temáticas: design inclusivo  

fases: produção 

participação: colaboradora 

estado: editado 

consultável em: 

http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcGui

aAces.pdf 

Figura 109 Capa da publicação (fonte: 

www.inr.pt) 

Figura 108 Limite da área do plano 
(fonte: www.paulateles.pt) 

Figura 107 Carta síntese (fonte: 
www.paulateles.pt) 
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3.6.3.5. Reordenamento do Sistema de Mobilidade na Zona Pedonal de São João da Madeira.  

ano: 2006   local: S. João da Madeira, Portugal 

tipologia: Desenho urbano 

temáticas: Design inclusivo, áreas de trânsito 

condicionado 

fases: Projecto de execução 

participação: Colaboradora 

estado: Construído 

arquitectura: Álvaro Fernandes 

 

3.6.4. Contribuição para o Desenvolvimento Profissional 

Trabalhei na Mobilidade.PT em dois períodos distintos: o primeiro no verão de 2006 ainda como 

estudante; o segundo, já como recém-licenciada, em 2007. 

 A primeira experiência foi muito intensa, um mês para elaborar um projecto de execução para a 

área pedonal de São João da Madeira. Foi muito interessante uma vez que era uma equipa pequena 

e me foi dada a oportunidade de fazer um pouco de tudo, inclusivé participar nas reuniões com o 

cliente e com as várias especialidades. Neste período aprendi muito seja a nível de pormenorização e 

métodos construtivos seja a nível de desenho assistido por computador.  

A segunda fase foi mais eclética, mas com uma forte componente de planeamento e de desenho 

inclusivo. Neste período adquiri importantes conhecimentos a nível de legislação de acessibilidades, 

de noções de mobilidade e tráfego. Ganhei também competências no âmbito do planeamento e 

urbanismo.  

 

Figura 110 Pormenor de area de estadia 

(fonte: http://www.cm-sjm.pt) 
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3.7. Atelier Proap, Lisboa 

Colaborei com o atelier PROAP de Setembro a Novembro de  2006. 

3.7.1. Descrição geral 

A Proap é um atelier de arquitectura paisagista de Lisboa. É actualmente o atelier português do 

nosso ramo com maior projecção internacional.  

À data da minha colaboração o atelier integrava cerca de 15 colaboradores permanentes e cerca 

de 15 estagiários, arquitectos paisagistas, arquitectos, engenheiros do ambiente, entre outros . A 

maioria dos estagiários era de origem estrangeira.  

3.7.2. Metodologia de Trabalho  

Dada a brevidade do período em que colaborei com a Proap , cerca de 3 meses, posso unicamente 

descrever como se desenvolveu o processo de trabalho em que estive envolvida. No concurso para a 

Frente Ribeirinha de Antuérpia, houve um longo processo de “brain-storming” por parte dos 

estagiários envolvidos. Esta fase foi pontuada por reuniões/workshops com os coordenadores, com 

os parceiros internacionais e com alguns especialistas externos ao atelier, momentos em que se fazia 

o ponto da situação, em que eram decididos os pontos fortes a estabilizar e em que era definida a 

estratégia a seguir até à próxima discussão. Nas últimas semanas antes da entrega entraram em 

acção os colaboradores permanentes e foi nessa altura e sob a sua orientação que se 

desenvolveram as peças desenhadas a entregar e se tomaram as decisões de detalhes. 

3.7.3. Projecto Desenvolvido 

3.7.3.1. Frente Ribeirinha de Antuérpia 

ano: 2006   local: Antuérpia, Bélgica 

tipologia: Masterplan 

temáticas: Paisagem pós-industrial, subida do nível 

médio das águas do mar 

fases: Concurso, 1º lugar 

participação: Colaboradora 

arquitectura: WIT 

 

Figura 111 Extracto do ábaco tipológico 
(fonte:Proap) 
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3.7.4. Contributo para o desenvolvimento profissional 

O estágio na Proap foi muito enriquecedor. Esta primeira experiência de trabalho num grande 

atelier, mostrou-me como é importante a organização e a vontade de trabalhar em equipa para levar 

um projecto a bom termo. O ambiente multi-cultural foi muito marcante e alimentou o meu ímpeto de 

internacionalização.  

Alguns dos conceitos que apreendi durante o concurso acompanham-me até hoje, tendo recorrido 

a eles em muito dos projectos que fiz posteriormente. Conceitos como a importância da flexibilidade 

de um espaço para a sua resiliência, o valor intrínseco dos “terrain-vague”, o desenho de uma 

estrutura/estratégia forte dentro da qual possa haver variações ditadas inclusivamente por formas de 

planeamento participativo. 

Foi também grande a minha aprendizagem sobre o tema da subida do nível médio das águas do 

mar, o seu impacto no território previsto a médio / longo prazo e sobre as estratégias que estavam a 

ser adoptadas à época na Bélgica.  
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4. CONCLUSÃO 

4.1. Breve reflexão sobre o exercício da arquitectura paisagista na Alemanha, Itália e Portugal 

A elaboração deste relatório permitiu-me a sistematizar algumas ideias sobre os diferentes modos 

de projectar nos países por onde exerci a prática profissional e que passo a descrever sucintamente. 

Constitui uma análise com algum grau de subjectividade pois é uma análise baseada na minha 

experiência e percepção pessoal.  

Na generalidade, em termos de padrões estilísticos, apesar de haver sempre excepções e alguma 

variação de atelier para atelier é possível claramente distinguir diferentes abordagens entre estes três 

países.  

Na Alemanha, pratica-se actualmente uma arquitectura paisagista muito depurada: com linhas em 

que a forma segue a função, objectiva, pragmática e muito adaptada onde as suas condições bio-

físicas e climáticas assumem especial importância no processo projectual. 

Já em Itália a arquitectura paisagista tende a ter um desenho mais rebuscado, com grande recurso 

ao ornamento e frequentemente com forte inspiração nos jardins históricos, relembrando um pouco a 

estética pós-moderna. A ausência de uma tradição académica na área da arquitectura paisagista, 

sendo esse espaço ocupado por arquitectos e agrónomos, talvez seja a explicação desta abordagem 

anacrónica, que privilegia a forma em detrimento dos processos naturais da paisagem. 

Em Portugal, no que toca a desenho e conceito acho que se pratica uma abordagem mais próxima 

da alemã mas um tanto inadaptada às nossas especifidades bio-climáticas, adoptando muitas vezes 

padrões nórdicos que são pouco sustentáveis nas nossas latitudes. É exemplo disso o recurso a 

grandes extensões de zonas regadas nomeadamente de relvados, como é mais frequente nos países 

do centro e norte da europa, nos nossos projectos, sendo pequeno o número de projectos que 

procure alternativas sustentáveis a esta opção.  

Do ponto de vista mais prático do exercício da profissão há duas ferramentas inexistentes em 

Portugal que gostaria de mencionar pela sua importância na qualidade final do projecto, que me têm 

sido de grande utilidade e que penso poderão ser um grande auxílio para os arquitectos portugueses.  

A primeira, à qual já me referi no capítulo 3.3.5., a existência de manuais, a exemplo do que 

sucede na Alemanha, onde  a fase de aproximação ao real e de pormenorização em arquitectura 

paisagista é coadjuvada por publicações que compilam toda a legislação, as normas da indústria 

alemã (DIN) e as boas práticas aplicáveis ao desenho e à construção de espaços verdes, de um 

modo sistemático e muito completo. Estes documentos constituem importantes referências para a 

prática profissional, permitindo esclarecer dúvidas com grande facilidade e de modo inequívoco e 

tornando o modo de projectar mais coordenado com o modo de construir, mesmo para projectistas 

com um percurso profissional mais recente e consequentemente menos experientes. São ainda 

importantes ferramentas para a relação escorreita entre projectista, entidades licenciadores e cliente.  
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A segunda, com a qual contactei em Itália, é a existência de preçários oficiais para obras públicas, 

publicados anualmente pelo governo de cada uma das regiões e pelos grandes municípios. Estes 

preciários compilam exaustivamente os artigos de orçamento de todas as especialidades, dando 

preços quer dos trabalhos completos, quer separadamente da mão de obra, matérias primas e 

aluguer de maquinaria, permitindo a fácil elaboração do preço unitário ou cálculo do custo de um 

trabalho quando ele não está previsto no elenco geral. Esta é uma ferramenta que permite a 

homogeneização e a transparência das propostas orçamentais, e agiliza a sua execução.  

4.2. Considerações finais 

Como ilustrei neste relatório, ao longo dos 8 anos da minha vida profissional, vivi e trabalhei em 

três países diferentes, com colegas de muitas proveniências, experienciando metodologias e 

abordagens à profissão muito diversas. Foi também muito variada a distribuição geográfica, a escala 

e a tipologia dos projectos que desenvolvi. Tudo isto foi incalculavelmente enriquecedor, tendo 

moldado e feito evoluir o meu modo de projectar.  

Os primeiros anos de vida profissional foram muito estimulantes. Foi o momento da aproximação 

ao real, através de muitos projectos de execução, e da colaboração directa com arquitectos 

experientes, com trabalho de grande qualidade, com quem adquiri e sedimentei inúmeros 

conhecimentos. Foi contudo uma fase com uma liberdade criativa muito condicionada, focada no 

detalhe e no modo de construir, decorrente das colaborações predominantes ao nível de projecto de 

execução.  

O período na Alemanha abriu-me os horizontes, mostrou-me modos muito diferentes de como se 

pode exercer a profissão e deu-me muitas das ferramentas essenciais para conseguir exercer 

arquitectura paisagista fora da estrutura tradicional de um atelier. Foi simultaneamento um período de 

grande estímulo criativo e de auto-construção de um modelo de “profissional completo”, modelo do 

qual trabalho para me aproximar desde então.   

O período actual, em que predomina a prática do trabalho autónomo, tem sido um período de 

crescimento profissional, tempo de aperfeiçoamento, exploração e reflexão sobre novos conceitos. 

Tenho especialmente explorado e tentado aplicar nos meus projectos um princípio que me parece 

essencial à viabilidade do espaço público, que é o tema da sua gestão sustentável nas dimensões 

ecológica, social e económica.  

O exercício de recolha, sistematização e análise dos trabalhos desenvolvidos, que foi feito para a 

elaboração deste relatório, evidenciou-me no entanto uma lacuna na minha formação profissional, o 

acompanhamento de obra. Tal se deve ao facto de ter estado períodos relativamente pequenos nos 

ateliers por onde passei e de os projectos em que participei, quer como colaboradora quer como 

trabalhadora independente, serem quase exclusivamente de urbanismo e espaço público, o que 

necessariamente implica tempos de realização mais alargados, desfasados da duração dos períodos 

em que colaborei nos diversos ateliers.  
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Este exercício pôs-me  também em evidência a recorrência de algumas temáticas nos projectos 

que desenvolvi, como a expansão urbana em paisagem agrícola, o water sensitive urban design, a 

revitalização urbana e a intervenção em frentes aquáticas e em áreas de trânsito condicionado  

frequentemente designadas na literatura da especialidade como shared spaces. Neste sentido, estou 

convicta que o retorno cíclico a estas problemáticas me tem dado a oportunidade de melhorar a 

minha prática profissional como arquitecta paisagista no sentido de produzir projectos e planos e, 

consequentemente, obras mais viáveis e integradas nos diferentes contextos naturais e culturais em 

que venha a exercer a actividade profissional.   
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