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“A Arquitectura Paisagista, arte de ordenar o espaço exterior em relação ao Homem. (…)
Ao arquitecto paisagista, compete o papel de criar, em qualquer paisagem (…)
a melhor forma de considerar e desenvolver os seus valores culturais e recursos biofísicos.”
Gonçalo Ribeiro Teles
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Obras de referência

Concursos de Concepção
Requalificação Urbana e Paisagística
da Quinta da Mina e Cidade do Sol | Barreiro

Concursos Públicos
Centro Escolar dos Arcos | Vila Nova de Gaia
Centro Escolar do Parque da Lavandeira | Vila
Nova de Gaia

Estudos Prévios
Arranjo Urbanístico da Frente Urbana do Hotel
Maçarico | Mira
Zona envolvente do Posto de Turismo da
Mealhada | Mealhada

Projectos de Execução
Parque de Negócios | Cartaxo
Arranjos Exteriores do Lar de Idosos | Lordemão
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Liliana Cardoso Reis
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Fundada em Coimbra em 1993, a Central  
Projectos tem como principal actividade a 
prestação de serviços de projecto e con-
sultadoria nas áreas de Engenharia e 
Arquitectura, observando-se, nos últi-
mos anos, um crescimento sólido e sus-
tentado, sendo reconhecida como uma 
empresa de referência a nível nacional. 

A conjugação de factores como a qual-
dade dos serviços, o rigor técnico, o cum-
primento de prazos, a experiência da equi-
pa técnica e a integração de novos serviços, 
em sintonia com os objectivos do cliente, 
têm contribuído para o crescente prestígio 
e notoriedade da empresa. 

A empresa encontra-se certificada de acor-
do com a NP EN ISO 9001:2008 tendo 
obtido o primeiro certificado de conformi-
dade em 2008.



A Arquitectura Paisagista surge na Central 
Projectos com o intuito de dar resposta à 
crescente necessidade de realização de 
projectos e estudos nesta área. Com uma 
equipa de técnicos especializados, preten-
demos contribuir para a requalificação 
paisagística de áreas degradadas, quer 
estética quer ambientalmente, e para o 
planeamento e concepção de espaços ex-
teriores naturais, rurais, peri-urbanos e urba-
nos, com enquadramento em diversas tipo-
logias de espaços públicos e privados.

Os estudos e projectos realizados partem 
sempre da prévia caracterização da área 
de intervenção, procurando adaptar o pro-
jecto ao carácter do lugar, respondendo 
às aspirações do cliente.

Planeamento e concepção de espaços exteriores

. Parques Urbanos;

. Praças e parques infantis;

. Espaços exteriores públicos e privados associados a Equipamentos
 Culturais, Educacionais, Sociais, Comerciais e Industriais;
. Espaços verdes privados;
. Jardins e quintas, em moradias e instituições privadas;
. Green-roofs (Coberturas ajardinadas);
. Reabilitação de jardins públicos e privados;
. Recuperação de paisagens degradadas;
. Planeamento urbano.

Serviços

. Projectos de Espaço Público e Desenho Urbano;

. Projectos de Espaços Verdes;

. Projectos de Requalificação Paisagística;

. Projectos de Integração Paisagística;

. Projectos de Recuperação de Paisagens e Áreas Degradados;

. Integração em equipas multidisciplinares, nomeadamente para planeamento
 urbano e ordenamento e gestão do território;
. Colaboração na avaliação de impactes ambientais e avaliação ambiental
 estratégica.

Projectamos e damos forma ao seu jardim 

A pensar nas necessidades dos clientes particulares que pretendem transformar 
o espaço exterior da sua moradia num jardim agradável, personalizado e de 
características únicas, disponibilizamos os seguintes serviços:

. Avaliação do meio envolvente e da tipologia do terreno;

. Adequação do espaço ao meio envolvente;

. Análise dos objectivos e exigências do cliente;

. Execução de projectos personalizados;

. Propostas visualizadas por foto montagem;

. Execução de planos de plantação;

. Execução de planos de rega adequados;

. Iluminação exterior.


