INÊS BRANDÃO ARQUITECTURA

Arquitetura com harmonia
Inês Brandão, licenciada em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa em 2006, frequentou
ainda, durante um ano, a Accademia di Architettura di Mendrisio (Suiça), no atelier do Arquitecto Peter
Zumthor. É assumidamente uma apaixonada pela arquitetura, tendo conquistado alguns prémios na área,
que a ajudaram a ganhar reconhecimento e, consequentemente, muitos projetos. Em 2016, resolveu
constituir a sua própria empresa. O atelier Inês Brandão Arquitectura, situado em Lisboa, tem como
objetivo satisfazer as necessidades dos seus clientes, fundindo o seu cunho pessoal com o do cliente,
criando assim uma perfeita harmonia. A maioria dos seus projetos são na área da reabilitação de
edifícios, um mercado em expansão na área de Lisboa e que tem contribuído para o seu desenvolvimento.
► Apesar da empresa Inês Brandão Arquitectura, Lda ter sido constituída em
2016, Inês Brandão começou a desenvolver os seus próprios projetos para diversos clientes, logo após finalizar a sua
licenciatura, em 2006. Em paralelo, foi
colaborando com outros ateliers, destacando-se um atelier austríaco, com
quem colaborou ao longo de nove anos,

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

desenvolvendo, maioritariamente, projetos de escolas. Esta experiência contribuiu para alargar os seus horizontes e
ao mesmo tempo conquistar a visibilidade necessária no mercado.
Situado na cidade de Lisboa, o atelier
de Inês Brandão desenvolve projetos
nas mais diversas áreas da arquitetura
desde a habitação, turismo, serviços,
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cal de construção e para si, é fundamental proceder a uma análise muito detalhada de todo o ambiente que rodeia a
obra em questão para que o projeto se
enquadre no seu meio envolvente.
A sua principal marca enquanto arquiteta é a harmonia que cria ao fundir o seu
gosto e traço criativo com os do cliente.
“Este balanço é feito muito naturalmente. Eu tenho de acreditar no projeto que
estou a desenvolver, mas para mim um
projeto é um trabalho de equipa, entre o
atelier e os clientes. Quando apresento
as minhas ideias gosto que eles entendam o porquê de todos os pormenores
do projeto, o que está por trás das diversas soluções, tendo sempre em conta os
dados que fui adquirindo dos mesmos”.
Com a sua experiência, a arquiteta conquistou já alguns prémios nesta área de
atividade.
Prestes a terminar o ano, em entrevista
ao Empresas+®, Inês Brandão aproveita
ainda a oportunidade para desejar a todos os seus clientes e parceiros um feliz
natal e um próspero ano novo.

