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ARQUITECTURA
MELHOR PROJECTO PÚBLICO

» Pavilhão do Atlântico de Viana
(Valdemar Coutinho Arquitectos)
“Um processo longo desde o início do
projecto que resultou agora na
materialização de um edifício tão
imponente como integrado na malha
urbana da cidade. Absorvendo-a,
graças ao envidraçado que conjuga luz
e cor. " Um edifício público é espaço
público. Uma coisa que a mim me
interessa imenso na arquitectura é
desenhar os edifícios públicos como
extensão do espaço público”, garante a
autora do projecto, integrado num
território património da UNESCO.

ARQUITECTURA
MELHOR PROJECTO PRIVADO

» Casa do Rio (Menos é Mais)

Segundo os autores do projecto, tratou-se
de um “construir sem tocar”, uma vez que
o sítio impôs as regras e as mesmas eram
as de deixar o vale de implantação
“intocável”. O Hotel Rural Casa do Rio
integra também a selecção da Ordem dos
Arquitectos para a edição de 2019 do
Mies van der Rohe Award, por representar
a produção arquitectónica em Portugal no
biénio 2017-2018 e por contemplar
características apreciadas de acordo com
os critérios definidos para o Prémio.
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ARQUITECTURA
MELHOR PROJECTO DE REABILITAÇÃO

» República 37 (Frederico Valsassina)

Concluído em Maio de 2017, o projecto de
Frederico Valsassina conquistou 3 prémios
no Prémio Nacional de Reabilitação
Urbana: projecto residencial, obra na
cidade de Lisboa e reabilitação estrutural.
Algo que nunca tinha acontecido em seis
anos de Prémio.
Situado na Avenida da República, em
Lisboa, foi construído no século XIX e foi
agora totalmente recuperado e
reconvertido no seu uso original, ou seja,
habitação.

ARQUITECTURA
MELHOR ATELIER

» Inês Lobo

Inês Lobo é um dos rostos femininos da
arquitectura portuguesa. Reconhecida este ano,
com o Prémio AICA/MC/Millennium bcp, o júri
destacou-lhe o percurso profissional ímpar,
“inseparável da respectiva capacidade em montar
estratégias que vão da pequena à grande escala,
da investigação ao desenho do edifício e da
cidade, da qualidade da construção à dimensão
social da arquitectura”. Recorde-se que, entre as
inúmeras distinções atribuídas ao seu trabalho, foi
a única portuguesa, até então, a ser distinguida
com o prémio ArcVision – Women in Architecture,
que tem por objectivo sublinhar o sucesso das
mulheres na arquitectura contemporânea mundial.
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ENGENHARIA
MELHOR PROJECTO PÚBLICO

» Miradouro do Pilar 7 (IP/A2P)

O Pilar 7 é um dos principais pilares da Ponte,
porque na sua base recebe a amarração dos
cabos da estrutura suspensa da margem norte
do rio Tejo, e o único pilar que constitui ponto de
encontro da ponte metálica e do viaduto em
betão armado. O seu aproveitamento, para fins
turísticos, aproveitando toda a extensão do
percurso (qualquer coisa como 80 metros de
altura) e combinando a engenharia com turismo
de uma forma tão pura tornam a obra um “caso
de estudo”.

ENGENHARIA
MELHOR PROJECTO PRIVADO

» Campus da Nova SBE (GRID)

O projecto é, todo ele, inovador, desde logo pelas
características do espaço no seu todo. a relação dos volumes, a
relação com o exterior, a luz e som estão muito bem resolvidos”.
O novo Campus da Nova SBE, promovido pela Fundação
Alfredo Sousa, oferece uma diversidade de espaços e de
edifícios, num conjunto em que a imagem do campus surge
associada à simplificação de cada espaço. Um projecto em que
se definem ambientes distintos e variados, que fomentam a
interacção física e que aposta na oferta de uma qualidade
académica de excelência na Europa. A área de construção tem
cerca de 75.000 m2, constituída em geral por edifícios com
estrutura de betão armado, integrando, no entanto, algumas
estruturas metálicas em zonas cujo projecto de arquitectura
assim o exigia (estruturas mais amplas ou de complexidade
mais elevada).
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ENGENHARIA
PRÉMIO FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

» Requalificação do Campo das Cebolas
(Focus Group)
O FOCUS GROUP foi responsável pela revisão
de projecto da requalificação do Espaço
Público do Campo das Cebolas e construção
do parque de estacionamento e pela
fiscalização da obra de requalificação das
infra-estruturas da zona intervencionada. A
intervenção passou pela criação de uma praça
voltada para a cidade, recolhida sob árvores,
com equipamentos para crianças e espaço
para esplanadas e que fará a ligação pedonal
entre Sta. Apolónia e o Terreiro do Paço.

ENGENHARIA
PRÉMIO INTERNACIONALIZAÇÃO

» AFAPlan

Brasil, Angola, Moçambique, Polónia são
apenas alguns dos países onde a AFAPlan
tem desenvolvido a sua acção externa.
Entre as jóias da coroa está a participação
no Parque Eólico de Delfina, projecto
desenvolvido no Brasil e considerado
como um caso de estudo, nomeadamente
pela introdução de critérios de
sustentabilidade e protecção social
associados a um projecto com estas
características.
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ENGENHARIA
MELHOR GABINETE

» Quadrante

Numa fase em que, apesar do dinamismo
ao nível da produção na Construção em
Portugal, não abundam “grandes” obras
na área da Engenharia mais pura, o grupo
Quadrante tem conseguido posicionar-se
como empresa multidisciplinar que
claramente tem sabido ocupar a sua
posição no mercado interno. Nos últimos
anos, são inúmeros os projectos
assessorados pela Quadrante seja na área
ferroviária, hídrica, em Portugal ou nos
mercados externos.

CONSTRUÇÃO
MELHOR CONSTRUTORA

» Casais

A recente distinção atribuída pelo Governo
britânico, que reconhece a iniciativa da Casais na
expansão para aquele mercado, atesta a proactividade do grupo liderado por António Carlos
Rodrigues na procura de caminhos por onde
crescer. O grupo construtor de raiz familiar de
Braga é um interessante exemplo de quem saiu
mais forte da crise, apostando nos mercados
internacionais, da Europa aos Estados Unidos. A
sua actividade no segmento da Reabilitação é
outra das imagens fortes da Casais nos últimos
anos.
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CONSTRUÇÃO
PRÉMIO INTERNACIONALIZAÇÃO

» Casais

A Casais opera actualmente em 16 países:
Portugal, Alemanha, Angola, Bélgica, Gibraltar,
Holanda, França, Marrocos, Moçambique,
Brasil, Qatar, Argélia, Reino Unido, Emirados
Árabes, Espanha e Estados Unidos, mas da
história da internacionalização constam outros
países como a Rússia, o Cazaquistão, a China
e Cabo Verde. A operação em mercados
menos tradicionais foi determinante para
responder aos momentos difíceis atravessados
em Portugal e na Europa. Daí que pouco
restará do pequeno negócio iniciado em
Braga na década de 60.

CONSTRUÇÃO
PRÉMIO SUSTENTABILIDADE

» Pestana Eco Village (Modular System)

A última fase do Pestana Tróia Eco-Resort &
Residences, investimento do Grupo Pestana para a
península de Tróia, apresenta um conceito
diferenciador, cuidadosamente pensado para
minimizar o impacto ambiental. Foram escolhidas
técnicas construtivas e materiais amigos do
ambiente, resultando numa construção sustentável,
de alta qualidade e durabilidade. Houve ainda um
investimento de 2 milhões de euros no projecto
urbanístico, tendo sido plantadas 2 mil novas
árvores e mais de 75 mil novas plantas, todas
autóctones.
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IMOBILIÁRIO
MELHOR EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

» Edifício Vieira d’Almeida –
Fidelidade Property
O escritório sede da sociedade de advogados
ocupa cerca de 11.500 metros quadrados de área
bruta, onde estão inseridos mais de 150
gabinetes, 23 salas de reuniões, uma biblioteca,
um auditório, uma galeria de arte ou um estúdio
de música, e tem capacidade para 380 postos de
trabalho. Promovido pela Fidelidade Property, o
antigo edifício industrial na zona de Santos, está
dotado das últimas soluções tecnológicas e de
eficiência energética.

IMOBILIÁRIO
MELHOR ESPAÇO COMÉRCIO E SERVIÇOS

» Mar Shopping Algarve – Ikea Centre

Promovido pela Ikea Centres, o Mar Shopping
Algarve conta uma área bruta de construção
superior a 41 mil m2, num total de 110 lojas e
cinco salas de cinema NOS. Concebido pela
BDP – Building Design Partnership, e com
projecto técnico dos portugueses CPU,
Quadrante e Iperplano, o edifício apresenta
linhas simples e direitas e com cores neutras,
bem ao estilo escandinavo, mas com
apontamentos onde se pode verificar a
existência de elementos alusivos à região
algarvia.
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IMOBILIÁRIO
MELHOR EDIFÍCIO RESIDENCIAL

» Mouzinho da Silveira, 21 - Reabilita

Trata-se da reabilitação de um dos palácios, situado
entre a Avenida da Liberdade e o Largo do Rato.
Originalmente uma casa de três andares, o projecto
arquitectónico e as obras de construção sempre
levaram em consideração o valor artístico e
arquitectónico das características originais do
edifício. A alvenaria existente, os tectos
trabalhados, a carpintaria e parte dos pisos de
madeira originais foram cuidadosamente mantidos
e restaurados. Um novo telhado foi construído, as
fachadas e a estrutura foram reabilitadas, com a
extensão do último andar transformada em
mezzanine.

IMOBILIÁRIO
MELHOR EMPREENDIMENTO TURÍSTICO

» Pestana Porto – A Brasileira –
Pestana Hotel Group
Executado pela construtora Mota Engil, a obra do Pestana
Porto - A Brasileira City Center & Heritage Builing, que
integra a marca Pestana Collection Hotels, resulta de uma
parceria entre a empresa OPPA – A Brasileira, do
empresário António Oliveira, promotor e investidor único
do projecto e o Grupo de Dionísio Pestana, com um
investimento total de 12 milhões de euros.
O projecto foi desenvolvido pela equipa de arquitectura do
Gabinete APEL, liderado pelo arquitecto Ginestal Machado
e que teve como objectivo principal preservar as
características da fachada e a imagem das salas do résdo-chão – cafetaria e restaurante – mantendo a sua traça
original
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IMOBILIÁRIO
MELHOR CONSULTORA

PRÉMIO EXCELÊNCIA
ARQUITECTURA

» Eduardo Souto de Moura

“O reconhecimento do valor e do nível da arquitectura
portuguesa". Nas palavras do próprio, este é o significado da
entrega do Leão de Ouro na Bienal de Veneza. E não foi ao
acaso que esta distinção à “arquitectura portuguesa” tenha sido
entregue a Eduardo Souto de Moura, um dos mais
proeminentes representantes da excelência dessa mesma
disciplina. No seu currículo consta também o Pritzker de 2011,
símbolo da construção do prestígio internacional da
arquitectura portuguesa contemporânea. Este ano, o
CONSTRUIR agracia Souto de Moura com o Prémio Excelência
Arquitectura, reconhecendo o seu indiscutível mérito e distinção
por um percurso histórico, nacional e internacional
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