


A IDEIA MATRIZ - ARQUITECTURA E URBANISMO, Lda., é 
uma empresa que desenvolve a sua actividade no domínio da 
elaboração de estudos e projectos de arquitectura e 
urbanismo. Estando vocacionada para dar resposta às 
solicitações e às contratualizações com entidades de direito 
privado foi criada em Maio de 2003 como corolário natural da 
actividade da L.M. Costa Teixeira ‐ Gabinete de Arquitectura 
e Estudos Urbanos, Lda. 
 
    Esta empresa, nascida em Julho de 1987, desenvolveu 
desde a sua fundação a sua actividade personificada no seu 
administrador e técnico responsável Luís Costa Teixeira. Após 
Maio de 2003, centrou a sua actividade nas contratualizações 
com entidades de direito público decorrentes de 
participações em concursos de concepção ou respondendo a 
convites directos. 
 
    Ambas as empresas têm desenvolvido, sob a orientação e 
responsabilização técnica do Arquitecto Luís Costa Teixeira , 
uma actividade regular no domínio da prestação de serviços 
de arquitectura e urbanismo. Através da elaboração de 
projectos de natureza diversificada, quer a IDEIA MATRIZ, Lda 
quer a L.M. COSTA TEIXEIRA, Lda têm‐se vindo a afirmar‐se, 
junto dos seus clientes, como parceiros de confiança. 
 
    Como resultado da procura intransigente de uma constante 
melhoria dos serviços que prestam, quer a IDEIA MATRIZ quer 
a L.M. COSTA TEIXEIRA orgulham‐se de possuir actualmente 
uma carteira de clientes diversificada e prestigiada, com larga 
experiência e que, de igual modo, pautam a sua actividade 
pela constante procura de rigor e qualidade estética e 
funcional dos seus empreendimentos. 
 
    Confirmando a sua seriedade e rigor e não tendo incorrido 
em qualquer das situações inibidoras da sua actividade tão 
como constantes do Código da Contratação Pública, ambas as 
empresas são técnica e juridicamente parceiros credíveis e 
fiáveis para a contratualização com entidades de direito 
público ou para qualquer fornecimento ou prestação de 
serviços prevista no D.L. 18/2008. 



ARQ. BRUNO DIAS 

ARQ. CARLA SILVA 

ARQ. CLÁUDIA FRANCO 

ARQ. NUNO FERREIRA 

ARQ. VERENA LOBENWEIN 

Quer a IDEIA MATRIZ quer a L.M. COSTA TEIXEIRA, estando alicerçadas na 
experiência e no curriculum profissional do seu responsável técnico Arq. Luís 
Costa Teixeira, orgulham‐se de possuir uma equipa técnica empenhada, com 
consistente formação académica e com experiência profissional relevante. 
 
    Utilizando os meios técnicos mais avançados, encontram‐se habilitadas a 
responder, em tempo útil e de uma forma geradora de valor às diferentes 
solicitações nos domínios da arquitectura e do urbanismo nacional e 
internacional.  
A razão do seu sucesso baseia‐se na prossecução rigorosa e empenhada dos 
princípios orientadores da empresa. que se pautam por: 
 
    - Procura de elevada qualidade estética e funcional dos projectos, 
    - Potenciar,  em cada projecto, a sua função social 
    - Promover, pela diferenciação qualitativa, o seu êxito comercial. 
    - Cumprir rigorosamente os prazos contratualmente acordados 
    - Acompanhar permanentemente os projectos junto das entidades competentes 
    - Defender, de forma intransigente, as soluções propostas, sempre integradas 
no respectivo quadro normativo e legal. 
    - Disponibilidade, para desenvolver novas soluções, novas aplicações no 
contexto dos novos desafios que nos são colocados 
 
    O conjunto de obras ou projectos de natureza mais relevante que se 
apresentam, e também o curriculum vitae do Arqª Luís Costa Teixeira, pretendem 
ser um testemunho das valências e das competências adquiridas ao longo de três 
décadas de prática profissional, postas ao serviço da actividade de qualquer das 
suas empresas. 



    ARQ. LUIS COSTA TEIXEIRA 
 
    Nasceu em 15 de Maio de 1959. 
 
    Licenciou‐se em Arquitectura, pela Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa, em Julho 1982, com especialização 
em Arquitectura ‐ 19 v 
 
    Com actividade profissional exclusiva no âmbito da 
Arquitectura, há já 30 anos, tem a gratificação de ver a 
grande maioria da sua acção conceptual concretizada num 
conjunto de obras que se estende de norte a sul do país. 
 
    Consciente do importante papel social da arquitectura e 
do urbanismo, dedica a sua vida profissional e também 
pessoal, à procura das soluções mais eficazes relativamente 
à qualidade de vida, ao desenvolvimento sustentável e à 
harmonia funcional das suas obras. 
 
    A esses desígnios alia uma incessante preocupação com a 
estética das suas composições arquitectónicas e desenho 
urbano. 
 





























































































































































































































 

 
 
 

 
 

LUÍS MANUEL DUARTE COSTA TEIXEIRA, Arq.  
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 
 
- Licenciado em Arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 

      Especialização em Arquitectura   

      Data da conclusão do curso: 30 de Julho de 1982.  

 

CONCURSOS 
 
- Concurso promovido pela LUSOTUR para a definição urbanística e expressão arquitectónica do Sector 5 de Vilamoura – participação em 

equipa de projecto (3º prémio) 

- Concurso promovido pelo G.A.S. para a implementação de 1 100 fogos na Cidade Nova de Santo André - Participação em equipa de projecto 

- Concurso de ideias para dois hotéis em Vale de Lobo, Algarve – participação em equipa de projecto. 

- Concurso para Monumento ao 25 de Abril em Lisboa – participação em equipa de projecto - Menção Honrosa 

- Concurso para o Mercado Municipal de Cantanhede.- Arqº Coordenador 

- Concurso para a elaboração do Projecto do Centro Regional de Segurança Social de Santarém -  2º Prémio 

- Concurso para projecto e posterior construção a custos controlados de 600 fogos em Telheiras, promovido pela EPUL – participação em 

equipa de projecto. 

Arqs. Paiva Lopes, Alexandre Silva Fernandes, Luís Afonso, Manuel Couceiro, Armindo Pombo, Augusto Costa, António Janeiro, Raúl Marques 

 
 

- Concurso para a elaboração do Projecto da Biblioteca Municipal de Albufeira - Arqº Coordenador 

- Concurso para a elaboração do Projecto das Piscinas Municipais de Castro D’Aire  - Arqº Coordenador 

- Concurso Limitado por Prévia Qualificação para o Fornecimento e Elaboração de Projectos na zona de intervenção do Programa Pólis da 

Covilhã. - Arqº Coordenador (Equipa de Projecto Seleccionada) 

- Concurso Público para a Elaboração do Estudo Prévio das Novas Instalações da Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Arqº 

Coordenador ( 2º Prémio) █▌06-7.8 

- Concurso Público para a Elaboração do Projecto do Complexo Pedagógico da Escola Superior de Enfermagem do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo - Arqº Coordenador.  

- Concurso Público para a Elaboração do Projecto de Execução do “Edifício Pedagógico” da Escola Superior de Tecnologia do Mar, em 

Peniche, integrada no Instituto Politécnico de Leiria. - Arqº Coordenador  



 

- Concurso público para elaboração do Proj. de novas instalações da Esc. Sup. Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja - Arqtº 

Coordenador  █▌06-1.2.3.4 

- Concurso Público para a Elaboração do Projecto das Novas Instalações do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade 

do Porto – Arqº Coordenador  █▌06-5.6 

- Concurso Público para a Elaboração do Programa-Base do Projecto da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto – Arqº Coordenador 

- Concurso Público para a Elaboração do Programa-Base do Projecto para o Hospital Joaquim Urbano no Porto – Arqº Coordenador 

- Concurso Público para a Elaboração do Programa-Base do Projecto para a Ampliação e Remodelação das Instalações do Ex-CICAP do H.G. 

de Santo António no Porto – Arqº Coordenador 

- Concurso público para elaboração dos proj. das novas instalaç. dos serviços das Ciências Básicas da Faculdade de Medicina e da Faculdade 

de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto – Reitoria da Universidade do Porto – Arqtº Coordenador  

Arqs. Cláudia Franco, Jorge Brôa, Luis Miguel Ribeiro, Maria Tavares, Nádia Ghemri, Pedro Duarte, Paulo Martinho, Rita Torrado, Sandra Martins, Sandra Craveiro 

 
 

- Concurso Público para a Elaboração do Projecto de Execução para a Construção do Novo Mercado Coberto para a Cidade de Torres 

Vedras – Arqº Coordenador 

- Concurso para elaboração do projecto de Alteração/Ampliação e Remodelação da Escola do Ensino Básico nº 2 de Sassoeiros – C. M. de 

Cascais – Arqº Coordenador -  1º Classificado   █▌05-5.6.7 

- Concurso para elaboração de Projecto de Execução do Complexo de Piscinas Cobertas da Quinta das Flores, Estacionamento e Espaços 

Verdes – C. M. de Sintra  –  Arqº Coordenador  █▌06-9.10.11.12 

- Concurso para elaboração de Projecto de Arquitectura, Especialidades e Levantamento Arquitectónico para Remodelação, Alteração e 

Ampliação de Edifícios de 3000m2 destinados a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico - C. M. de Cascais – Arqº Coordenador -  1º Classificado  

█▌05-1.2.3.4.14.15.16.17.18 

- Concurso Público de Ideias para o Mercado de Cascais e Zona Envolvente – Arqº Coordenador 

- Concurso Público de Concepção para a Elaboração do Estudo Prévio relativo aos Projectos da Escola Básica EB1 da Vila da Luz e Campo 

de Futebol de Onze – Arqº Coordenador -  1º Classificado █▌05-8.9.10 

- Concurso Público de Concepção de Centro Administrativo Governamental do Maranhão - S. Luís do Maranhão-Brasil – Arq. Coordenador  

█▌06-13.14.15.16.17  

Arqs. Cláudia Franco, Carla Vieira da Silva, Bruno Dias, Verena Lobenwein, Jorge Brôa, Sandra Martins 

 

 



 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL 
 

PAIVA LOPES - GABINETE DE ARQUITECTURA E URBANISMO,  LDA – ( Jan. 81 – Jul. 91 ) 

 
Desenvolve-se a partir de Janeiro de 1981 no Gabinete de Projectos paralelamente à conclusão dos dois últimos anos do curso, tendo-se 

saldado pela colaboração em várias equipas de projecto responsáveis por trabalhos em fase quer de licenciamento, quer de obra (projectos 

de execução) ou ainda de estudos prévios ou de volumes.  

Posteriormente a Julho de 1982 e até Julho de 1991 continua a sua actividade na firma "Paiva Lopes, Lda" desenvolvendo, 

simultaneamente, actividade profissional independente. 

 

- Projecto de execução do edifício destinado às novas instalações das Selecções do Reader's Digest, em Lisboa (colaboração em equipa de 

projecto) (construído) 

- Projecto de licenciamento de um edifício de escritórios com dois pisos comerciais e cinco pisos em cave para estacionamento com área 

total rondando os 30000 m2 de construção, integrado no Centro Terciário do Rego - Av. Santos Dumond, Lisboa (colaboração em equipa de 

projecto). 

 - Projecto de execução da dependência da Casa da Sorte em Aveiro (construído) 

- Ante-plano de pormenor de urbanização da Quinta dos Inglesinhos em Carnide - Luz. 

- Projecto de execução de um edifício de escritórios para a Rua do Salitre em Lisboa. Colaboração em equipa de projecto (construído) 

- Projecto de licenciamento de 1 000 fogos financiados pelo I.N.H. e segundo programa de custos controlados, construídos em Vale de 

Cobro - Jardins do Sado, em Setúbal - Colaboração em equipa de projecto (construído) 

- Projecto de execução do edifício para a instalação do Centro de Informática da Caixa Geral de Depósitos, situado na Rua Padre António 

Vieira, em Lisboa, (colaboração em equipa de projecto) trabalho que desenvolve de Janeiro de 1983 a Janeiro de 1985 em simultâneo com o 

acompanhamento e assistência à obra. (construído) 

- Projecto de plano de pormenor da 1ª fase do Plano Geral de Urbanização do Alto do Lumiar - Colaboração em equipa de Projecto. 

(executado) 

- Projecto de execução de 5 edifícios de habitação (lotes 1,2,3,4 e 5 do Parque Europa) para a SGAL - Alto do Lumiar, em Lisboa - 

Colaboração em equipa de projecto (construído) 

- Projecto de execução de um edifício de escritórios para a Caixa Geral de Depósitos em Lisboa e acompanhamento da obra de Janeiro de 

85 a Abril de 1986 (construído) 

- Projecto de execução da Dependência da Casa da Sorte em Viseu - Colaboração em equipa de projecto e acompanhamento da obra 

(construído) 

- Projecto de execução do edifício para o Tribunal de Vila Praia da Vitória - Chefe de equipa de projecto (construído) 

- Projecto de licenciamento de 6 edifícios de habitação constantes do estudo de volumes e loteamento da Quinta de Montalegre, em Lisboa - 

Colaboração em equipa de projecto (construído) 



 

- Projecto de licenciamento de 65 edifícios de habitação constantes do estudo de loteamento da Quinta do Rosário, Costa da Guia, Cascais - 

Colaboração em equipa de projecto (construído) 

- Projecto de execução de edifício de habitação na Quinta do Rosário em Cascais - Edifício VIP Cascais - Colaboração em equipa de 

projecto (construído) 

- Projecto de execução de edifício de habitação na Rua Marques da Silva, em Lisboa - Colaboração em equipa de projecto (construído) 

- Projecto de execução de 3 edifícios de habitação na Rua da Bela Vista à Graça, em Lisboa - Colaboração em equipa de projecto 

(construído) 

Arqs. Paiva Lopes, Alexandre Fernandes, Luís Afonso, Manuel Couceiro, Armindo Pombo, Augusto Costa, António Janeiro, Raúl Marques 

 

KALENDER - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA – ( Jul. 91 – Nov. 92 ) 

 

Trabalha no gabinete onde, já com recurso aos novos sistemas CAD, executa vários trabalhos quer em fase de licenciamento, quer em fase 

de projectos de execução e acompanhamento de obra.- Jul.91-Nov.92 

- Projecto de execução das Instalações do Centro de Inspecção de Veículos de Vila Nova de Gaia - Instituto Superior de Qualidade. 

(construído) 

- Projecto de licenciamento das Instalações do Centro de Inspecção de Veículos de Viseu - I.S.Q. (construído)  

- Projecto de licenciamento das Instalações do Centro de Inspecção de Veículos de Palmela - I.S.Q. (construído) 

- Projecto de execução de edifício de habitação para a Av. do Colégio Militar, em Lisboa e acompanhamento de obra (construído) 

- Projecto de licenciamento e de execução de edifício de escritórios (alteração de projecto de habitação) para a Praça do Campo Pequeno - 

Av. Óscar Monteiro Torres, em Lisboa e acompanhamento de obra (construído) █▌02-15 

- Projecto de execução de edifício de escritórios na Rua Andrade Corvo, em Lisboa, com 2 pisos de área comercial e parqueamento 

automóvel (construído) 

Arq. Carlos Machado 

 

INTERVENÇÃO URBANA, ARQUIT. E URBANISMO LDA – ( Nov.92-Mai.03) 

 
Exerce actividade profissional no gabinete de projectos, sediado em Cascais, onde assumiu a coordenação e a responsabilidade técnica e 

profissional nos trabalhos no domínio da Arquitectura e do Planeamento Urbano -  Nov.92 – Mai.03 

- Estudo Prévio e Anteprojecto de Arquitectura de 3 edifícios a construir em Algés (aprovado) 

- Estudo Prévio e Anteprojecto de Arquitectura de um edifício a construir em Linda-a-Velha (aprovado) 

- Projecto de execução e acompanhamento de obra de 2 edifícios de habitação em Cascais. (construído) 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva em Algés, Oeiras (construído) █▌01.3-40.42 

- Remodelação e ampliação com recuperação de fachadas de um núcleo construído na Rua Alexandre Herculano em Cascais. (construído)  

- Plano de Pormenor do Alto dos Gaios no Estoril, com uma área de intervenção de 30 ha e uma potencialidade construtiva da ordem dos  

65.000 m2. 



 

- Plano de Pormenor para a estruturação urbanística e alteração ao PUCS de terreno na Pampilheira-Cascais com uma viabilidade de 

construção da ordem dos 17.000 m2. (construído) 

- Projecto de Licenciamento de 6 edifícios de habitação colectiva na Cruz Quebrada, Oeiras (construídos) 

- Projecto de Licenciamento de 16 edifícios de habitação colectiva em Albarraque, Sintra (construídos) 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano em Alto dos Gaios, Estoril (executado) 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva em Cascais, Av. Nª. Sª. do Rosário, lote 1 (construído) 

- Projecto de Licenciamento de Condomínio de Moradias em Caparide, Cascais, (construído) 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano na Amoreira, Estoril (executado) █▌03-7 

- Projecto de Licenciamento da reconversão física e funcional e ampliação de edifício industrial-terciário em Paço de Arcos, Oeiras 

(construído) █▌02-6.7 

- Projecto de Licenciamento de 5 edifícios de habitação colectiva em Condomínio em Paço de Arcos, Oeiras (construído) █▌01.3-1.2.3.4 

- Projecto de Licenciamento da recuperação e ampliação de edifício de habitação colectiva na Parede, Oeiras (construído) 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano em Conceição da Abóboda, Cascais (executado) 

- Projecto de Licenciamento de 6 edifícios de habitação colectiva e de 26 moradias unifamiliares na Conceição de Abóboda, Cascais 

(construído) 

- Projecto de Licenciamento de Moradia Unifamiliar em Carnaxide, Oeiras (construído) 

- Estudo Urbanístico para o Bairro da Assunção, Cascais (executado) 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva na R.Carlos Anjos, Amoreira, Estoril (construído) 

- Projecto de Licenciamento de 8 edifícios de habitação colectiva na Pampilheira, Cascais (construídos) █▌01.3- 12.13.15 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano em Talaíde (executado) 

- Projecto de Licenciamento de edifícios de habitação colectiva e moradias em banda em Talaíde, Cascais (construídos) 

- Projecto de Licenciamento de 2 edifícios de habitação colectiva em Caparide, Cascais (construídos) █▌01.3-48.50 

- Projecto de Licenciamento de Hotel em Vaiamonte, Monforte (aprovado na D.G.Turismo e C.M. de Monforte) █▌08-4.5.6 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva designado por Lote 7, Casal da Eira, em Coimbra, (construído) █▌01.3-

24.25.27 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano em Lombos, Carcavelos (executado) █▌03-5 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva na Amoreira, Estoril (construído)  

- Estudo de Volumes / Anteprojecto de edifício de habitação e comércio habitacional na Parede. 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva no Murtal, Parede (construído) 

- Projecto de Licenciamento de edifício de habitação colectiva e comércio integrado no Plano de Pormenor do Espargal, Paço de Arcos, 

Oeiras (construído) █▌01.3-22 

- Projecto de Licenciamento de 22 edifícios de habitação colectiva na Urbanização da Quinta da Graciosa, Estoril (construídos) 

- Projecto de Licenciamento de 16 edifícios de habitação colectiva na Urbanização da Quinta das Lágrimas, Coimbra (construídos) 

█▌01.3-31.32.33.34.35.36.37 



 

- Projecto de Licenciamento de condomínio habitacional em Trajouce, Cascais (aprovado) 

- Projecto de licenciamento de 15 moradias em Corre-Água, Caparide, Cascais (construídas) █▌01.2-17.18 

- Projecto de licenciamento de loteamento urbano no Cobre, Cascais (executado) 

- Projecto de Licenciamento de 12 edificios habitacionais Plurifamiliares, 9 moradias Unifamiliares e Bifamiliares com um total de 19.386,00 m2 

na Amoreira-Cascais (construído/em construção) █▌01.3-43.44 

- Projecto de Licenciamento de 15 moradias no Cobre-Cascais (construídas) █▌01.2-5.6 

- Projecto de Licenciamento de 22 moradias em Barcarena - Oeiras (construídas) █▌01.2-7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 

- Loteamento Urbano de 10 Moradias unifamiliares na Aldeia de Juso-Cascais (executado)  

- Projecto de Licenciamento de 1 edifício habitacional Plurifamiliar e comércio na Galiza-Cascais (construído) 

- Loteamento Urbano de 21 moradias unifamiliares na Abóboda-Cascais (executado)  

- Projecto de Licenciamento de condomínio habitacional plurifamiliar nas  Fontaínhas-Cascais (construído) █▌01.3-5.6.7 

- Projecto de Licenciamento de Condomínio habitacional de moradias no Estoril-Cascais. █▌01.1-10.11.12.13.14.15.16.17.18 

- Projecto de Licenciamento de um Estabelecimento Hoteleiro no Estoril - Cascais. (aprovado na D.G.Turismo e C.M.Cascais) █▌08-1.2.3 

- Projecto de Execução de condomínio habitacional e comércio na Av. Duque d’Avila e Av. João Crisóstomo-Lisboa (construído) █▌01.3-

8.9.10.11 

- Loteamento Urbano de 21 Moradias unifamiliares no Cabreiro-Cascais (executado) 

- Projecto de Licenciamento de um condomínio habitacional em Manique-Cascais. (construído) █▌01.1-1.2.3.4.5 

- Projecto de Licenciamento de um condomínio habitacional em Caparide-Cascais (aprovado) 

- Projecto de Licenciamento de 1 edificio habitacional e comércio em Carcavelos-Cascais (construído) 

- Projecto de Licenciamento do edificio do “Club de Golf” da Quinta de Santo Estevão-Benavente. (construído) 

- Projecto de Licenciamento de 34 edifícios habitacionais Plurifamiliares e comércio na Quinta das Marianas com 66.420,00 m2 em Carcavelos-

Cascais (em construção) █▌01.3-51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 

- Projecto de Licenciamento de uma moradia unifamiliar na Quinta da Moura-lote 49, Oeiras. (construído) 

- Projecto de Licenciamento de 1 edificio  Plurifamiliar  no Bairro dos Bem Lembrados-Cascais. (construído) 

- Projecto de Licenciamento de 14 moradias unifamiliares no Carregado-Alenquer. (aprovadas) 

- Projecto de Licenciamento de 1 moradia unifamiliar no Bairro Santana, Cobre - Cascais (construído) █▌01.2-4 

- Projecto de Licenciamento de conjunto habitacional Plurifamiliar no Bairro da Assunção-Cascais (construído)   

- Projecto de Licenciamento de condomínio habitacional EstorilAviz no Estoril-Cascais. (construído) █▌01.1-19.20 

- Loteamento Urbano de 3 moradias unifamiliares com 750 m2 em Birre-Cascais. (aprovado) 

- Estudo Prévio de um condomínio Industrial de armazenagem e serviços em Tires-Cascais. 

- Projecto de Licenciamento de 18 moradias unifamiliares na Aldeia de Juso-Cascais (construídas) 

- Projecto de Licenciamento de uma moradia unifamiliar, lote 20, na Quinta da Marinha-Cascais. 

- Projecto de Licenciamento, Execução e Acomp. Obra de pastelaria e bar na Av. Visconde Luz-Cascais. (construído) 



 

- Projecto de Licenciamento, Execução e Acompanhamento de Obra de uma moradia unifamiliar na Cruz Quebrada - Oeiras. (construído) 

█▌01.2-1.2.3 

- Loteamento Urbano de 5 moradias unifamiliares (Área de Construção: 2.000 m2) no Cobre-Cascais (aprovado) 

- Projecto de Licenciamento de um condomínio habitacional no Bairro de Santana-Cascais. (aprovado) 

- Projecto de Licenciamento, Execução e Acompanhamento de Obra de uma moradia unifamiliar em Bicesse, Estoril. (construído) █▌01.2-

27.28.29.30 

- Loteamento Urbano de 14 moradias unifamiliares com 18.200 m2 na Quinta da Bicuda/Marinha - Cascais (executado) █▌03-6 

- Projecto de Licenciamento de 2 edifícios habitacionais no Bairro da Assunção-Cascais (construídos)  

- Projecto de Licenciamento de condomínio habitacional de 8 moradias unifamiliares em Alcabideche-Cascais. 

- Projecto de Licenciamento de um Condomínio Habitacional Bifamiliar em Birre, Cascais. (construído) █▌01.2-19.20 

Arqs. Ana Marques, António Leite, Carlos Reis, Cláudia Franco, César Ribeiro Deus, Jorge Brôa, Luis Miguel Ribeiro, Maria Tavares, Nádia Ghemri, Pedro Duarte, Paulo 

Martinho, Rui Godinho, Rita Torrado, Sandra Martins, Sandra Craveiro 

 

 



 

L. M. COSTA TEIXEIRA, GABINETE DE ARQUITECTURA E ESTUDOS URBANOS LDA – ( Jul. 89 –           ) 

 
Enquanto profissional independente das entidades anteriores, tem desenvolvido trabalhos na área dos projectos de licenciamento de 

arquitectura, estudos de volumetrias e recuperações tendo em 1989 fundado o gabinete de projectos L.M. Costa Teixeira - Gabinete de 

Arquitectura e Estudos Urbanos, Lda, visando a elaboração de projectos de arquitectura e urbanismo, avaliação patrimonial e coordenação e 

fiscalização de obras, do qual é o arquitecto responsável.   

 

Após a criação da L.M. Costa Teixeira, ou antes a título individual, executa os seguintes trabalhos no âmbito da actividade desta empresa: 

 

- Projecto de licenciamento de uma moradia em Famalicão da Nazaré e acompanhamento da obra (construído) 

- Projecto de licenciamento e de execução da remodelação e ampliação de um restaurante em Queijas (construído) 

- Projecto de licenciamento e de execução de uma moradia em Vale-da-Telha, Algarve (construído) 

- Estudo de volumes e ante-projecto de arquitectura para terreno em Queluz. 

- Projecto de recuperação e remodelação física e funcional do edifício da Quinta da N. Sra. da Conceição em Almada, para o I.G.A.P.H.E. – 

FENACHE. Colaboração do arqº Manuel Couceiro (construído) 

- Projecto de execução da Escola Secundária e Preparatória (C + S) na cidade da Horta, Açores. Colaboração com os arquitectos Manuel 

Couceiro e Paulo Gouveia (construído) 

- Restauro (fecho do claustro) do Convento de S. Boaventura nas Flores, Açores. Colaboração com o arqº Paulo Gouveia (construído) 

- Projecto de licenciamento e de execução de moradia unifamiliar na Lapa, Lisboa (construído) 

- Ante-projecto e projecto de execução de esquadra da P.S.P. em Santa Cruz da Graciosa, Açores. Colaboração com o arqº Paulo Gouveia 

(construído) 

- Projecto de licenciamento e acompanhamento da obra de um edifício de habitação na Estrada da Luz - 110, Lisboa (construído) 

- Projecto de alteração de edifício de habitação no Lumiar, Lisboa (construído) 

- Projecto de alteração e ampliação de moradia em Caselas (construído) 

- Projecto de licenciamento do loteamento urbano de um terreno na situado na Amadora (executado) 

- Projecto de licenciamento de um edifício de habitação e comércio em Telheiras, Lisboa , com 40 fogos e cerca de 7500m2 de área bruta de 

construção (construído) █▌01.3-17.20.21 

- Projecto de licenciamento de edifício de habitação e comércio, com 24 fogos e duas lojas, localizado na Av. da República em Queluz. 

(construído) 

- Projecto de licenciamento de Condomínio habitacional de 2 edifícios de habitação e comércio localizado na Av. Duque de Ávila e Av. João 

Crisóstomo em Lisboa (construído) █▌01.3-8.9.10.11 

- Projecto de licenciamento do loteamento urbano de um terreno situado em Lombos, Carcavelos (executado) 

- Projecto de licenciamento de edifício de serviços e armazéns em Prior Velho, Loures (construído) █▌02-13.14 

- Projecto de licenciamento de 14 edifícios de habitação e comércio integrados em alvará de loteamento na Amadora (construídos) 

█▌01.3-23.26.28 



 

- Projecto de licenciamento de 10 edifícios de habitação e comércio integrados em alvará de loteamento localizado nos Lombos, Carcavelos, 

Cascais (construídos) 

- Projecto de licenciamento de edifício de habitação e comércio inserido no Plano de Pormenor da zona envolvente do Mercado de Benfica 

em Lisboa (construído) █▌01.3-29.30 

- Estudo prévio para remodelação e ampliação da Escola do 1ºCiclo do Ensino Básico de Sassoeiros (aprovado) 

- Estudo prévio para remodelação e ampliação da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Av. Piemonte, Amoreira (aprovado) 

- Projecto de Execução da remodelação e ampliação da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Sassoeiros (aprovado) █▌05-5.6.7 

- Projecto de Execução da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Monte Estoril (construída) █▌05-1.2.3.4.14.15.16.17.18 

- Estudo Prévio, Projecto Base e Projecto de Execução da Escola EB1 da Vila da Luz e Campo de Futebol de Onze (aprovado) █▌05-

8.9.10 

Arqs. Cláudia Franco, Carla Vieira da Silva, Paulo Lourenço, Bruno Dias, Verena Lobenwein 

 

 

 

IDEIA MATRIZ – ARQUITECTURA E URBANISMO  LDA – ( Jul. 03 –           ) 

 

Em Julho de 2003 e correspondendo à introdução de uma nova vertente no âmbito da sua actividade profissional, designadamente a que se 

prende, paralelamente à elaboração de projectos para entidades privadas,  com a participação em concursos públicos de concepção ou 

ainda a  realização e/ou coordenação  de obras e empreitadas, funda uma nova empresa na área da prestação de serviços de arquitectura e 

urbanismo denominada IDEIA MATRIZ – ARQUITECTURA E URBANISMO, Lda, da qual é o seu sócio gerente e o técnico responsável de 

toda a produção perante as entidades oficiais e perante a carteira de clientes.  

  

Após a criação da IDEIA MATRIZ Lda executa, no âmbito da actividade desta empresa, os seguintes trabalhos: 

 

- Estudo Prévio / Pedido de Informação Prévia de Condomínio Residencial com 6 moradias no Estoril com um total de 1500m2 de 

construção (aprovado). 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano em Albardeira, Lagos com 20 fogos (aprovado) █▌03-3 

- Projecto de licenciamento de Moradia Unifamiliar na Quinta do Rosarinho, Moita (aprovado)  

- Estudo de volumes e ante-projecto de arquitectura para terreno em S. Pedro do Estoril com 91 fogos  

- Projecto de Execução de Loja para a SEASIDE®, Rua Augusta, Lisboa (construído) 

- Projecto de Execução de Loja para a SEASIDE®, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, Algés (construído) 

- Projecto de Licenciamento de remodelação e ampliação de edifício de habitação na Rua da Vitória em Cascais 

- Projecto de Execução de Loja para a SEASIDE®, Queluz, Sintra (construído) 

- Projecto de Alteração e Ampliação de moradia unifamiliar situada no Alto de Stª Catarina, Linda-a-Velha, Oeiras (aprovado) 



 

- Estudo Prévio / Pedido de Informação Prévia de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL com 6 moradias no Alto da Parede, com um total de 

1350m2 de construção. 

- Estudo Prévio / Pedido de Informação Prévia de CONDOMÍNIO INDUSTRIAL na Abóboda, Cascais. 

- Projecto de ampliação e alteração de moradia unifamiliar situada no Restelo, Lisboa (construído) █▌01.2- 38.39.40.41.42  

- Projecto de Licenciamento de Edifício Habitacional no Bairro da Assunção, em Cascais (construído)  █▌01.3- 38.39.41 

- Projecto de Licenciamento de Edifício Habitacional na Estrela, em Lisboa (aprovado) 

- Projecto de Licenciamento de Loteamento Urbano de parcela de terreno com cerca de 2700m2 de área situada em Murches, Cascais 

(executado) █▌03-2 

- Projecto de Execução de área comercial com 1000m2 para a SEASIDE®, Ponte de Frielas, Loures (construído) █▌02-20 

- Projecto de Licenciamento de Edifício Comercial inserido na área industrial de Alfragide, com 2330m2 acima do solo e 2760 m2 em cave 

para a SEASIDE®, (construído) █▌02-8.9.10.11.12 

- Projecto Estruturação Urbanística, Reconversão física e funcional de uma Área de Génese Ilegal (A.U.G.I.) e Licenciamento de Loteamento 

Urbano de área de 31,41ha, Talaíde – Cascais (aprovado) █▌03-4 

- Projecto de Execução de área comercial com 1138m2 para a SEASIDE®, inserido no AlvercaPark, Vila Franca de Xira (construído) 

- Estudo Prévio (aprovado pela C.M. Évora) e Projecto de Licenciamento de Edifício Comercial inserido na área industrial de Évora para a  

SEASIDE®, (construído) █▌02-16.17.18.19 

- Projecto de Licenciamento de 3 Edifícios de Habitação Colectiva em Casal de Cambra, Sintra (construídos) 

- Projecto de Execução do Restaurante Museu do Azeite, Cascais (construído) 

- Projecto de Execução de 22 moradias em Barcarena - Oeiras (construídas) █▌01.2-7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 

- Projecto de Licenciamento de 4 moradias unifamiliares inseridas em alvará de loteamento na Quinta da Marinha, Cascais (aprovadas) 

- Projecto de Licenciamento e Execução de pistas artificiais de Sky e Snowbord em Lisboa para a Snowflex- Portugal  █▌05-11.12.13 

- Projecto de Licenciamento de 10 Edifícios de Habitação Colectiva e 16 moradias unifamiliares inseridos em alvará de loteamento no Estoril, 

(construídos / em construção) █▌01.3-45.46.47.49 

- Projecto de Licenciamento de Moradia Unifamiliar, Bias, Olhão (construído) █▌01.2-21.22.23 

- Projecto de Licenciamento do Loteamento Condominial da Quinta da Luz, Luz de Tavira, Tavira  (aprovado) █▌03-1     

- Projecto de Licenciamento do Health-Club da Quinta das Lágrimas, Coimbra (construído) █▌01.3-34.37 

- Projecto de Licenciamento de Condomínio Habitacional na Av. Biarritz, Monte Estoril, Cascais (construído) █▌01.1-6.7.8.9     

- Projecto de Licenciamento dos Blocos A,B,C,D,E do Lote 1 da Quinta das Lágrimas, Coimbra (em construção)  

- Projecto de Licenciamento de Conjunto Terciário – Parque Tecnológico – Logística e Serviços em Palmela (aprovado) █▌04-

12.13.14.15.16 

- Projecto de Licenciamento de Conjunto de Logística e Comércio em Coimbra █▌04-11 

- Projecto de Licenciamento de Conjunto de Logística e Comércio, Abrunheira, Sintra █▌04-10 

- Projecto de Licenciamento de Conjunto Comercial “Portas de Palmela Retail Park” em Palmela (aprovado) █▌04-1.2.3.4.5.6.7 



 

- Projecto de Licenciamento de Condomínio Habitacional na Assafora, Sintra (em aprovação) █▌01.1-21.22.23    

- Projecto de Licenciamento de Conjunto de Logística e Comércio, Adroana, Cascais (aprovado) █▌04-8.9   

- Projecto de Licenciamento de Moradia Unifamiliar inserida em alvará de loteamento em Birre, Cascais (construída) █▌01.2-24.25.26 

- Projecto de Arquitectura de Interiores de uma área comercial no C.C.Dolce Vita Tejo █▌02-21.22.23   

- Projecto de Licenciamento de Moradia Unifamiliar em Sintra - Rinchoa (aprovado) 

- Projecto de Licenciamento de Conjunto Comercial e Terciário em Alcabideche, Cascais (em  aprovação) █▌02- 1.2.3.4.5 

- Anteprojectos de Plano de Pormenor para desenvolvimento e estruturação urbana de terrenos com 44 Ha e 100 Ha, em Luanda, incluindo 

estudos prévios de arquitectura para unidades habitacionais e equipamentos de utilização colectiva, █▌03- 14.15.16.17.18.19.20  █▌03- 

21.22.23.24.25.26.27 

- Projecto de Arquitectura de Interiores de Edifício Habitacional – Colinas do Cruzeiro █▌07- 9.10.13.15.16.18 

- Projecto de Arquitectura de Interiores de Escritório Comercial- Colinas do Cruzeiro  █▌07-3.5 

- Projecto de Licenciamento de Remodelação e Ampliação de Moradia no Estoril (construído) █▌01.2-31.32.33.34.35.36.37.38   

- Projecto de Arquitectura de Interiores de Escritório Sede de Empresa █▌07- 1.2.4   

- Anteprojecto de Plano de Pormenor para desenvolvimento e estruturação urbana de terreno com 65 Ha em Luanda, incluindo estudos 

prévios de arquitectura para unidades habitacionais e equipamentos de utilização colectiva █▌03- 8.9.10.11.12.13 

- Anteprojecto de Arquitectura - Pedido de Informação Prévia de Edifício Habitacional em S. João da Talha, Loures (aprovado) 

- Projecto de Arquitectura de Interiores de Restaurante e Pastelaria em Coimbra █▌07-6.7.8 

- Projecto de Licenciamento de Edifício de Habitação Colectiva e Comércio localizado na Rua 1º de Maio, S.João da Talha, Loures 

(aprovado) 

- Projecto de Licenciamento e de Execução de Obra de Moradia Unifamiliar no Restelo - Lisboa (aprovado) █▌01.2-43.44.45.46 

- Anteprojecto e Projecto de Execução de Remodelação do Edif. da Lota de Cascais para a instalação de Esquadra da PSP e Posto de 

Turismo (construído) █▌05-19.20.21.22.23   

- Projecto de Reconversão Urbanística e Loteamento de Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) com 1,89 Ha, com 22.775m2 A.b.c. e 207 

fogos – Quinta do Grafanil - Ameixoeira - Lisboa (aprovado) █▌03 – 28.29.30.31 

- Anteprojecto de Loteamento Urbano para estruturação urbana de terreno com 43,5 Ha na Amadora, nas vertentes Logística/Comercial e 

Habitacional, edificando 121.000m2 a.b.c. e instalando 44 unidades comerciais / logística e 660 fogos. (em elaboração) █▌03 – 32 

Arqs. Cláudia Franco, Carla Vieira da Silva, Paulo Lourenço, Victória Conde, Bruno Dias, Verena Lobenwein 

 



 
 
 
 
 
 
        

METODOLOGIA  DOS  PROCEDIMENTOS  ADOPTADOS  NA  ELABORAÇÃO  DOS ESTUDOS  E  NA  
ESTRATÉGIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DOS  PROJECTOS 

      
 
 
I. PRINCÍPIOS  FUNDAMENTAIS  DA  ELABORAÇÃO  DO  PROJECTO  E VECTORES  DE  

QUALIDADE  ASSOCIADOS 
 

Com vista ao rigoroso cumprimento dos prazos contratualmente acordados, à estrita observância do Programa Base 

fornecido pelo Dono da Obra e à obtenção dos parâmetros do projecto propiciadores de uma elevada qualidade estética 

e funcional do mesmo, o gabinete de projectos IDEIA MATRIZ – ARQUITECURA E URBANISMO, Lda. estabelece, por 

norma, uma equipa de funcional que se norteia pelos seguintes princípios fundamentais: 

 

1. A equipa de projecto constitui uma unidade orgânica funcionalmente autónoma liderada por um arquitecto sénior e cuja 

vigência funcional terá início na adjudicação do projecto e na consequente abertura interna do projecto / obra e terminará 

com a recepção definitiva da obra por parte da entidade contratante. 

 

2. A equipa de projecto será representada no diálogo com o Dono da Obra unicamente pelo seu coordenador (Arquitecto 

Chefe de Projecto), o qual se fará acompanhar, sempre que o entender, pelos técnicos responsáveis pelos projectos 

complementares de especialidades. 

 

3. O chefe de Projecto dialogará unicamente com o representante do Dono da Obra, independentemente dos técnicos a 

que qualquer das partes envolvidas recorra para o desempenho da actividade de coordenação. 

 

4. O grupo de projecto representado pelo técnico chefe de projecto dialogará com o Dono da Obra com vista a uma 

correcta interpretação e ao cabal esclarecimento do seu Programa Base, aprofundando-o e recorrendo à realização de 

uma actividade de inquérito junto daquele, sempre com vista a que antes de se iniciar a actividade de projecto não 

existam dúvidas relevantes no tocante a: 



 

 

- Programa fornecido para a execução do projecto; 

- Standard qualitativo a alcançar; 

- Estimativa orçamental global ou valores unitários de custo de construção; 

- Condicionantes a considerar na elaboração do projecto com vista à observância não só da qualidade pretendida na obra 

acabada como dos seus custos e prazos de execução. 

 

5. Para além da observância do disposto no corpo normativo, regulamentar e legislativo que enquadra o exercício da sua 

actividade principal, designadamente nas áreas específicas da elaboração do projecto de arquitectura e urbanismo a 

IDEIA MATRIZ Lda. tem, para a prossecução dos seus objectivos de qualidade na elaboração do projecto, os seguintes 

vectores fundamentais: 

 

 - Desenvolvimento do Projecto de forma a que este incorpore e responda, em todas as suas fases, às exigências 

funcionais programáticas, ao standard qualitativo pedido, bem como aos tectos orçamentais e prazos de 

execução impostos pela entidade contratante (Dono da Obra); 

 - Estabelecimento de uma actividade, prévia à elaboração do projecto, correspondente a um 

inquérito-programático dirigido ao Dono da Obra no sentido de ajuizar para além do Programa Preliminar 

fornecido e de apertar o intervalo de dúvidas desde as primeiras fases do projecto; 

 - Disponibilidade para prestar a assistência entendida necessária por parte do Dono da Obra para a resposta ao 

Inquérito programático; 

 - Cumprimento dos prazos estabelecidos contratualmente mediante um controlo efectivo do planeamento do 

desenvolvimento do projecto ao longo das suas diferentes fases; 

 - Aferição sistemática da compatibilidade e complementaridade dos projectos específicos de cada uma das 

especialidades relativamente ao projecto geral de arquitectura em cada uma das fases do desenvolvimento 

deste. 

 

De uma forma esquemática os procedimentos atrás enunciados, que se traduzem na cultura empresarial da IDEIA 

MATRIZ e que esta torna extensiva à entidade sua associada no domínio do projecto, a L.M. Costa Teixeira,-Gabinete de 

Arquitectura e Estudos Urbanos, Lda,  são traduzidos no seguinte fluxograma:  



 

 

II. FLUXOGRAMA DE PROJECTO 
(com afectação de pessoal) 

 
 
 
 

 
CONTRATUALIZAÇÃO / ADJUDICAÇÃO PELO DONO DE OBRA 
 

 

 
 

 

 
ABERTURA INTERNA DO PROJECTO 

ATRIBUIÇÃO DE PASTAS / RESPONSABILIDADES 

 

 
Arqº Coordenador  
Responsável Controlo de Qualidade 
Resp. Serv. Administrativo 
 

 
 

 

 
PLANEAMENTO DO PROJECTO 

CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA DE PROJECTO 
PLANEAMENTO 

 
Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
 
 
 
 

 ENTIDADES OFICIAIS 
DONO DE OBRA 
LEGISLAÇÃO 
INQUÉRITO PROGRAMÁTICO 

  

 
 

 

 
PROGRAMA BASE 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRELIMINAR 
ESCLARECIMENTOS 

 

 
Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
Equipa de Projecto 

 
 

 

 
CONCEPÇÃO / ESTUDO PRÉVIO 

 
Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
Equipa de Projecto 
 
 

REUNIÕES DONO DE OBRA 
ENTIDADES OFICIAIS 

DIMENSIONAMENTO 
PROPOSTA 

 

  



 

 

 
CONTROLO DE QUALIDADE 

AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA 
CONTROLO DE CUSTOS 

PRAZOS 
CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO 

 

Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
Resp. Controlo de Qualidade 
 

 
 

 

  

 
PROJECTO DE LICENCIAMENTO 

PEÇAS ESCRITAS 
PEÇAS DESENHADAS 

CONTACTOS C/ ENTIDADES OFICIAIS 
 

 
Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
Equipa de Projecto 
Resp. Serv. Administrativo 

 
 

 

 
PROJECTOS DE EXECUÇÃO 

COMPATIBILIZAÇÃO DAS DIFERENTES ESPECIALIDADES 

 
Arqº Resp. de Projecto 
Equipa de Projecto 
Resp. Serv. Administrativo 
 
 
 

REUNIÕES DE COORDENAÇÃO 
 

ESPECIALIDADES 
DONO DE OBRA 

PEÇAS DESENHADAS 
PEÇAS ESCRITAS CTG / CTE 

MEDIÇÕES 
ORÇAMENTOS 

 

 
 

 
CONTROLO DE QUALIDADE 

VERIFICAÇÕES CRUZADAS 
CONFRONTAÇÃO PARTES ESCRITAS / PARTES DESENHADAS 

CONTROLO DE CUSTOS 
CONTROLO DE PRAZOS 

 

Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 

 
 

 

 
ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL 

ENTREGA DE PROJECTOS DE EXECUÇÃO AO DONO DE OBRA 

 

 
Arqº Resp. de Projecto 
Equipa de Projecto 
Resp. Serv. Administrativo 

 
 

 

  



 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA À OBRA 

ACOMPANHAMENTO 
REUNIÕES DE OBRA 

ELABORAÇÃO DE ACTAS 

 

Arqº Resp. de Projecto 
Resp. Serv. Administrativo 

 
 

 

 
TELAS FINAIS 

 

 
Arqº Resp. de Projecto 
Desenhadores de CAD 

  

 

 

 

 
CONTROLO DE QUALIDADE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO DONO DE OBRA 

 

 
Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
Equipa de Projecto 
Resp. Serv. Administrativo 

 
 

 

 
RECEPÇÃO DA OBRA 

PROVISÓRIA / DEFINITIVA 

 

Arqº Coordenador 
Arqº Resp. de Projecto 
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