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APRESENTAÇÃO

Equipa

coordenada

há

mais de

20

anos

pelas

fundadoras,

Arqª Ana Aires Martins e Arqª Ana Vicente, com grande conhecimento
e experiência em Projectos e Obras de Reabilitação e Construção
Nova, com Programas Funcionais tão diversos como: Habitação,
Saúde, Turismo, Equipamentos de Ensino e Sociais para Séniores e
Crianças, etc.
A nossa equipa técnica flexível é constituída “à medida” de cada

projecto, de acordo com a sua natureza e dimensão.
A constante actualização de conhecimentos e a especialização em
Segurança Contra Incêndios, Acessibilidade e Facility Management,
permitem-nos integrar requisitos de Segurança, Acessibilidade e
Eficiência, desde o início dos projectos.
Optimizamos recursos, controlamos custos e garantimos soluções de
projecto que têm em conta a gestão e a manutenção dos edifícios após
ocupação.

www.arcoduplo.pt

REABILITAÇÃO EDIFICIO - HOSTEL
AMI Assistência Médica Internacional, Praça dos Restauradores, Lisboa; Área: 1 350m2
http://www.arcoduplo.pt/edifiacutecio-restauradores-lisboa.html

Licenciamento, Obra prevista 2º Semestre 2020

Ao longo da sua vida útil, o edifício em causa foi objecto de
sucessivas adaptações para resposta às solicitações dos negócios
que ai se estabeleceram, descaracterizando o seu interior ainda
que exteriormente, o edifício não tenha sofrido grandes alterações.
O presente Projecto, propõe a instalação de um Hostel de conceito
diferenciador, focado na sensibilização para os Direitos Humanos e
Desenvolvimento Sustentável das comunidades.
Através das soluções de projecto preconizadas, da selecção de
materias e acabamentos, de elementos decorativos sensoriais, os
ambientes criados serão veículo de divulgação do património
cultural da humanidade.
Para além das condições de segurança contra incêndios, a
intervenção dará especial atenção à requalificação térmica e
acústica dos espaços.

www.arcoduplo.pt

REABILITAÇÃO PALACETE – TURISMO HABITAÇÃO
Palacete Rossio Unipessoal Lda., Povoa e Meadas, Castelo de Vide; Área: 1 300m2
http://www.arcoduplo.pt/palacete-castelo-de-vide-lisboa.html
Licenciamento em curso; Obra prevista 2º semestre 2020

Inserido numa propriedade com cerca de 3 200m2, o Palacete faz parte da
identidade de Póvoa e Meadas, onde não há quem não tenha memórias dos
tempos áureos desta importante Casa Agrícola.
A sua volumetria destaca-se na povoação e o Rossio fronteiro que lhe dá o
nome, proporciona o afastamento necessário para contemplarmos a
composição da sua fachada.
O Projecto de Alteração para "Turismo de Habitação" foca-se na melhoria dos
requisitos de comodidade, funcionalidade e segurança, com especial atenção
à acessibilidade e aos requisitos de conforto térmico e acústico.
A requalificação estética do Palacete passa pela demolição dos elementos
dissonantes e pela reconstrução de elementos construtivos anteriormente
existentes, que se perderam em intervenções anteriores, como o romântico
miradouro na cobertura que permitirá contemplar a envolvente.
O tardoz será enobrecido com a introdução de um corpo de varandins em ferro
fundido e embasamento em pedra.

www.arcoduplo.pt
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REABILITAÇÃO DEPENDÊNCIAS AGRÍCOLAS E JARDIM – TURISMO
HABITAÇÃO
Palacete Rossio unipessoal, Lda. Povoa e Meadas, Castelo de Vide; Área: 1 650m2
http://www.arcoduplo.pt/palacete-castelo-de-vide-lisboa.html
Estudo Prévio, Licenciamento 2º Semestre 2020

Na proximidade do Parque Natural da Serra de S. Mamede, o Projecto de
Reabilitação das Dependências Agrícolas terá em conta, não só os aspectos
estéticos e funcionais da intervenção, como os aspectos patrimoniais,
históricos e ambientais, privilegiando sempre que adequadas, soluções de
preservação e respeito pelos sistemas tradicionais de construção (à época),
de

forma

a

manter

e

sempre

que

possível,

sublinhar

a

identidade/autenticidade e o caracter único da propriedade e sua envolvente.
O Projecto de Reabilitação criará a estrutura de espaços e ambientes que
acolherão as vivencia e experiencias dos clientes dos alojamentos, com
autenticidade e de forma imersiva.
Serão criadas cerca de 40 unidades de alojamento, um Tanque/piscina e um
“Espaço Bem Estar” no antigo lagar da propriedade com ginásio, sauna,
etc…
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AMPLIAÇÃO DE CRECHE E JARDIM INFANTIL
Instituto de Pedagogia Infantil, Odivelas; Área: 330m2
Estudo Prévio – Candidatura PARES em apreciação

Para além da ampliação das actuais instalações em cerca de 330m2, a
intervenção prevê a reorganização e requalificação dos espaços
actualmente existentes (1 600m2), de forma a maximizar a ampliação.
Enquanto oportunidade para melhorar a qualidade das instalações e por
consequência, a qualidade do serviço prestado à comunidade, foram
identificadas as fragilidades funcionais e as melhorias a introduzir no
âmbito do Projecto.
A capacidade do berçário será ampliada para resposta à necessidade
desta valência social, as IS serão ampliadas para garantia dos rácios
legais, será criado novo refeitório, os recreios serão separados por idades

das crianças.
O Projecto terá em conta o impacto da obra de execução na actividade
quotidiana do equipamento, integrando no faseamento dos trabalhos da
obra, a compatibilização dos requisitos de funcionamento e da Creche, da

forma menos intrusiva possível.
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CLÍNICA HEMODIÁLISE DE SETÚBAL
Fresenius Medical Care, Parque de Vanicelos, Setúbal; Área: 1 040m2
http://www.arcoduplo.pt/cliacutenica-hemodiaacutelise-setuacutebal.html

Conclusão em 2000 – Ampliação 2020

Entre 2 jardins da cidade de Setúbal, foi a primeira clínica de
construção totalmente nova da Fresenius Medical Care.
Dada a complexidade, a frequência e duração dos tratamentos de
hemodiálise, o Programa Funcional das Clinicas é um dos mais
exigentes no âmbito da saúde.
A funcionalidade e o conforto dos utentes e dos profissionais de
saúde, são pontos críticos do seu sucesso.

A qualidade arquitectónica destas instalações é determinante da sua
qualidade ambiental.
Liderando todas as fases do projeto, em dois anos muito intensos, a
equipe finalizou todo o processo, desde a concepção à conclusão

dos trabalhos de construção e Licenciamento.
Brevemente iniciaremos o Projecto da sua Ampliação em 300m2 e
reorganização para cumprimento dos mais modernos requisitos de
qualidade.

www.arcoduplo.pt

ERPI, CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO
URPITMA, Sintra; Área: 2 000m2
http://www.arcoduplo.pt/cento-de-dia-apoio-domiciliaacuterio-e-lar-sintra.html
Concluída a 2014 – Candidatura PARES

O rudimentar edifício pré-existente ditou a configuração do edifício em anel à volta de um pátio ajardinado, presença constante no
interior do equipamento. Comunicando com o exterior através de
rasgadas janelas,

todos os espaços têm abundante luz natural,

tornando possível a quem está sentado, contemplar o jardim e a rua.
O jogo cromático do pavimento, dá ritmo aos espaços e pretende
sublinhar percursos e direcções a quem já falta orientação natural.
A segurança dos utentes e a sua evacuação em caso de incendio,
foram uma preocupação de projecto, por se tratar de pessoas com
redução da percepção e mobilidade.
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AMPLIAÇÃO 1º CICLO
Colégio Vasco da Gama, Sintra; Área: 1 000m2
http://www.arcoduplo.pt/ampliaccedilatildeo-1ordm-ciclo-coleacutegio-sintra.html

Conclusão entre 2006/2007

Durante o segundo trimestre de 2006, preparámos exaustivamente
a intervenção que, no curto intervalo lectivo de Verão, ampliou as
instalações do 1º Ciclo do Colégio.
A intervenção centrou-se na criação de cinco salas e uma IS
acessivel, na continuidade do edifício existente, recorrendo à
demolição dos compartimentos que não ofereciam condições de
uso.
As novas salas, de dimensões generosas e geometria adequada,
permitem um uso versátil do espaço de aula e proporcionam aos
alunos espaços de aprendizagem estimulantes e com boa
iluminação e ventilação natural.
A ampliação do recreio coberto e mais colorido, foi catalizador da
requalificação de vários edifícios e espaços do Colégio, nos anos
que se seguiram, como a cozinha e os refeitórios.
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NÚCLEO PRÉ-ESCOLAR
Colégio Vasco da Gama, Sintra; Área: m2
http://www.arcoduplo.pt/nuacutecleo-preacute-escolar-coleacutegio-sintra.html
Conclusão em 2009

No Verão de 2009 o edifício do 1º Ciclo foi ampliado de forma a
acolher o Núcleo de ensino Pré Escolar.

Optámos por uma imagem simples, onde predominam as
referencias infantis, de cores vivas e contrastes cromáticos fortes.
"Salpicamos" a fachada com janelinhas quadradas e revestimos
partes das paredes com azulejos brilhantes e de cores vivas.
A luz natural e a boa ventilação foram uma preocupação
constante, assim como o conforto acústico e a segurança das
crianças.
A Sala Polivalente – para acolhimento pela manhã, de despedida

pela tarde, de convívio às refeições, alegre e funcional, equipada
com uma copa e armários para guardar jogos e livros.
O jardim envolvente proporciona um universo de experiências
sensoriais, através de diferentes ambientes, como a pequena
horta pedagógica, um pequeno relvado "escondido" para ouvir
histórias, etc…
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REQUALIFICAÇÃO HOTEL e UNIDADE TERMAL INATEL
(Projecto seleccionado para financiamento QREN)
Fundação INATEL, Manteigas; Área: 5 900m2 (2015)
http://www.arcoduplo.pt/hotel-da-unidade-termal---inatel-manteigas.html
http://www.arcoduplo.pt/termas-unidade-termal---inatel-manteigas.html

À sóbria fachada do Hotel, foi adossado um corpo para
acolhimento dos hóspedes, melhorando a acessibilidade e o
conforto da chegada ao edifício.
A reorganização funcional dos espaços e circulações do Hotel e
das

Termas

serviço,

traduziu-se

reestruturação

da

em

melhores

cozinha,

criação

circuitos
de

de

espaços

de recepção e armazenamento de produtos, espaços reservados
a funcionários, etc…
Foram criados núcleos de escadas para garantia das condições
de evacuação em caso de incêndio dos clientes do Hotel e dos
utentes das Termas.
Os edifícios foram ligados por um passadiço elevado, para maior
conforto dos clientes/utentes.
A exigência de um Projecto candidato ao QREN (Quadro de
Referência Estratégico Nacional), obrigou a procedimentos e
rigores suplementares no cumprimento do orçamento e do
Projecto.
www.arcoduplo.pt

SEDE E ARMAZÉNS DA EMPRESA
EFCIS – Comércio Internacional, Alfragide, Amadora; Área: 8 000m2
http://www.arcoduplo.pt/efcis---comeacutercio-internacional-amadora.html
Conclusão em 2002

A implantação do edifício num terreno de desnível muito acentuado e
entre dois arruamentos, foram o tema principal deste Projecto, que se
"desdobrou" em dois edifícios sobrepostos e funcionalmente
complementares.
A separação funcional dos acessos ao Edifício Sede e ao Edifício
Armazém e Loja, permite a convivência harmoniosa entre os dois
usos destintos.
O Armazém encontra-se perfeitamente adoçado à topografia natural
do terreno, servindo de base ao Edifício Sede, permitindo-lhe
alcançar o nível do arruamento principal.
A forma desta base construída (armazém) reproduz uma curva de
nível ondulante que enquadra o Edifício Sede, realçada no desenho
do pavimento da cobertura em terraço.
Integrada num Loteamento Industrial, a empresa apostou numa
solução disruptiva e criativa para o edifício.
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REDACÇÃO SEMANARÍO “SOL”
(Concurso de Ideias)
Semanário SOL, Baixa de Lisboa; Área: 1 640m2

http://www.arcoduplo.pt/redacccedilatildeo-semanaacuterio-sol.html

A nossa proposta de valorização dos 4 pisos da redacção do
semanário focaram-se na captação da luz do SOL para o interior
das

instalações,

criando

ambientes

luminosos,

leves

e

estimulantes, adequados às equipas jovens e criativas daquele
jornal.
A proposta geométrica do Projecto permitiu racionalizar o espaço e
aumentar a sua funcionalidade, facilitando o trabalho das equipas
e promovendo uma adequada gestão dos recursos humanos.
Também a eficiência energética e a segurança dos utentes do
edifício foram fundamentais na definição desta matriz.

A selecção dos materiais de revestimento e dos acabamentos
garantiu a exequibilidade da obra dentro do orçamento disponível,
assegurando a durabilidade e facilidade de manutenção e gestão
das instalações pós ocupação.
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REABILITAÇÃO EDIFICIO NA ESTRELA
Nbalance, R. S. João da Mata, Lisboa; Área: 390m2
http://www.arcoduplo.pt/satildeo-joatildeo-da-mata-78-estrela.html
Construído com financiamento PARES (2015)

A intervenção devolveu ao edifício o aspecto e tipologia originais
– 1 apartamento/piso, alterando o uso do piso térreo de
comercial para habitacional.
Característico do séc. XIX e localizado numa zona nobre de
Lisboa,

o

edifício

encontrava-se

em

mau

estado

de

conservação, necessitando de reforço estrutural, isolamento e
impermeabilização do piso térreo e de cobertura nova.
Os pavimentos em madeira foram revistos, acusticamente
isolados e as condições de segurança contra incêndios entre

fogos cauteladas. Os elementos construtivos que apresentavam
patologias, substituídos, a cobertura refeita em aço leve e
introduzidas trapeiras para maior aproveitamento do espaço
interior.

Recuperaram-se portadas de madeira e usaram-se materiais
nobres como o lioz e a madeira. Tectos e paredes foram
pintados de branco e os mosaicos hidráulicos das cozinhas
removidos durante a obra e repostos na parede de entrada.

www.arcoduplo.pt

REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE APARTAMENTO, CAMPO DE OURIQUE
Incognitdimention, R. da Pascoa, Lisboa: Área: 55m2
Design de Interiores de Ana Luisa Mendonça

http://www.arcoduplo.pt/ampliaccedilatildeo-campo-de-ourique.html
Conclusão em 2016

Através de um processo de Comunicação Prévia, licenciámos um
Projecto de Ampliação de um pequeno apartamento térreo, cujo
maior valor residia num fantástico logradouro, que permitiu
construir cerca de 20m2 de construção nova.
A demolição pontual de paredes, a reorganização dos espaços,
aplicação de novos revestimentos, substituição das caixilharias,

remodelação da cozinha e da IS e a construção de mais um quarto
no generoso logradouro desta fracção, transformou um antigo e
decadente T1 num confortável e moderno T2.
O novo quarto no logradouro, comunica com o restante

apartamento através de um corredor envidraçado, aberto sobre um
terraço acolhedor junto à cozinha. A área exterior foi ajardinada e
é um elemento muito diferenciador deste apartamento.
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REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO EDIFICIO AO RATO
Particular, Rua do Vale de Pereiro, Lisboa; Área: 1 700m2
Estudo Prévio 2019/2020

A necessitar de Obras de Conservação e Manutenção, com
intervenção na cobertura, é este o momento ideal para equacionar
algumas melhorias a introduzir no edificio.
O Projecto de Alterações prevê a reabilitação geral do prédio com
ampliação

de

um

piso

e

aproveitamento

da

cobertura,

a

requalificação da cave com criação de arrecadações e de
estacionamento no logradouro, bem como reabilitação das partes
comuns do prédio, revisão das redes de infraestruturas e criação de
compartimento de separação e deposição de lixo.

É também uma oportunidade a melhoria do desempenho térmico e
acústico da construção e das condições de segurança contra
incêndios.
Foi já desenvolvido um Estudo Prévio da Intervenção para

caracterização da viabilidade económica e exequibilidade dos
trabalhos face ao investimento envolvido. Especial atenção ao facto
do prédio se encontrar completamente ocupado e à separação do
investimento particular e do condominio.

www.arcoduplo.pt

REABILITAÇÃO EDIFICIO CO-LIVING E COMÉRCIO
Massivembrace Lda., R. Imprensa Nacional, Lisboa: Área: 585m2
http://www.arcoduplo.pt/imprensa-nacional-lisboa.html

Projecto de Execução 2019 – Obra prevista 2º semestre 2020

Aparentemente em razoável estado de conservação, alguns pisos
apresentam alterações estruturais profundas que levaram à
execução de sondagens, identificando os locais a reforçar ou a
substituir elementos.
O Projecto contemplou a alteração de uso dos pisos em cave e
térreo para uso comercial e/ou usos complementares dos pisos
superiores em co-living.
O numero de fogos foi reforçado, dividindo cada piso em 2 fogos,
excepto o sótão com um só fogo. Assim a construção possui 3T1
e 2T2.

A introdução de trapeiras na nova cobertura permitirá aumentar
significativamente área útil no piso do Sótão.
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REABILITAÇÃO DE EDIFICIO NO BAIRRO ALTO
SCML, Rua da Vinha; Área: 113m2
http://www.arcoduplo.pt/rua-da-vinha-lisboa.htmll
Conclusão em 2016

O Projecto consistiu na reorganização interior do edifício,
resultando em 3T2, 1T1 e T2+1 em Duplex. As alvenarias foram
consolidadas

e

os

pavimentos

reforçados

e

térmica

e

acusticamente tratados.
A cobertura foi integralmente substituída, suprimindo construções

clandestinamente acrescentadas à cobertura original ao longo dos
anos, recuperando a sua morfologia original.
As fachadas foram requalificadas, retirando os elementos
dissonantes e recuperando a sua imagem original. Nos vãos, as

caixilharias foram substituídas por outras em madeira, idênticas às
originais, incluindo as de “guilhotina”. As chaminés que resistiram
às intervenções anteriores, foram mantidas e integradas nas
modernas cozinhas.

Foram revistas ou introduzidas todas as redes de infraestruturas
de abastecimento aos fogos e instalados novos

contadores,

exigindo muita habilidade nos traçados e localização dos
contadores.
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REABILITAÇÃO DE EDIFICIO, CAMPO DE OURIQUE
SCML, R. Silva Carvalho, Lisboa; Área: 338m2
http://www.arcoduplo.pt/preacutedio-em-campo-de-ourique-lisboa.html

Conclusão em 2014

Um ano de obra chegou para reabilitar completamente o prédio
com ampliação de um piso, cumprindo rigorosamente prazo e
orçamento da cliente, o que é complexo em obras de
reabilitação de edifícios antigos.
Originalmente o edifício era constituído por um espaço
comercial que ocupava clandestinamente o logradouro e três
exíguos apartamentos nos três pisos superiores. O Projecto
reorganizou funcionalmente os pisos, dando origem a um
apartamento térreo T1, acessível a pessoas com mobilidade
reduzida com quintal e dois duplex T2 nos pisos superiores.
Dadas as reduzidas dimensões dos apartamentos, optámos por
cozinhas abertas sobre espaços de refeição.
Os pavimentos em madeira foram acusticamente isolados e as
condições

de

segurança

contra

incêndios

entre

fogos

cauteladas. Os elementos construtivos que apresentavam
patologias,

substituídos,

a

cobertura

refeita

introduzidas

trapeiras para maior aproveitamento do espaço interior.

www.arcoduplo.pt

REABILITAÇÃO EDIFICIO EM ALFAMA
SCML, Calçada de S. Vicente; Área: 170m2
http://www.arcoduplo.pt/preacutedio-em-alfama-lisboa.html
Conclusão em 2014

A reabilitação integral do edifício de 5 pisos, com uma área total
de 171m2, foi executada em menos de um ano, cumprindo prazos
e orçamentos.
Constituído originalmente por uma loja e sobre-loja escuras e
húmidas, com entrada pela R. das Escolas Gerais, e três exíguas
casas com entrada pela Calçada de S. Vicente, a reorganização
funcional dos pisos deu origem a um Duplex e um Triplex, onde a
optimização do espaço foi extrema.
Dado o péssimo estado da estrutura dos pisos, optámos pela
demolição interior com escoramento das fachadas e reconstrução
dos pavimentos.
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REABILITAÇÃO ESCRITÓRIO ADVOGADOS
Sociedade Advogados, Pr de Espanha, Lisboa; Área: 120m2
http://www.arcoduplo.pt/escritoacuterio---sociedade-de-advogados-lisboa.html

Obra Concluída 2019

O Projeto consistiu na reabilitação do antigo escritório inserido
num edifício habitacional e de referencias domésticas,
modernizando-o e conferindo-lhe um caracter mais adequado
com a sua função de prestador de serviços.
O incremento de locais de arquivo e de arrumo de pastas foi
um requisito e um ponto de partida, a criação de armários
contínuos inseridos em paredes e o aproveitamento exaustivo
de cada espaço, foram a solução.
Criando diferentes espaços de trabalho, do escritório à
recepção, incluindo uma nova IS, o projeto transformou
completamente o apartamento, reforçando a iluminação
natural dos espaços.
O uso alternado da madeira na cor natural e pintada de
branco, torna os espaços mais leves e luminosos.

www.arcoduplo.pt
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