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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
O Atelier Teresa Correia surge em Março de 1996, com sede em Faro, com o
objectivo principal de elaborar projetos de arquitectura e urbanismo. Ao longo
da sua existência, o Atelier procurou adoptar metodologias de organização e a
cultura da exigência na elaboração dos trabalhos. A empresa tem como filosofia
o acompanhamento constante ao cliente, desde a obtenção da viabilidade de
construção, passando pela realização e coordenação do projecto nas suas
diferentes especialidades, à obtenção da licença de construção e assistência
técnica

à

obra.

Através

da

constituição

de

equipas

especializadas

e

multidisciplinares, nas mais diversas áreas de actuação, o Atelier prima pela
qualidade dos seus técnicos e colaboradores e do trabalho produzido, tendo-se
especializado nos seguintes sectores:

- Planeamento Urbano, nomeadamente Planos de Pormenor;
- Projetos de Loteamentos Urbanos;
- Projetos de Reabilitação e Recuperação de edifícios com valor
patrimonial;
- Projetos de Edifícios Habito-Comerciais;
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- Projetos de Moradias, Estabelecimentos de Restauração, Escritórios, etc;
- Projetos de Equipamentos Públicos.
Para além de elaborar projetos nas mais variadas vertentes, o Atelier Teresa
Correia possui também um significativo número de participações em concursos
públicos, alguns destes por convite, dada a reconhecida competência e
capacidade de resposta demonstradas ao longo da sua existência.

OS NOSSOS SERVIÇOS
- Planeamento Urbano, nomeadamente Planos de Pormenor
O Atelier Teresa Correia salienta-se neste âmbito por ser uma equipa bastante
experiente neste sector, tendo elaborado já diversos instrumentos de
planeamento territorial (Planos de Pormenor), nomeadamente o Plano de
Pormenor da Horta dos Pardais em Faro, Plano de Pormenor da Área Industrial
de Santa Margarida em Tavira, Plano de Pormenor da Costa de Santo André e o
Plano de Pormenor de Brescos, em Santiago do Cacém e Plano de Pormenor da
ZE2 e ZE3 de Vila Nova de Milfontes.
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- Projetos de Loteamentos Urbanos
Os loteamentos urbanos têm sido elaborados desde a fase do projecto de
arquitectura até aos projetos de obras de urbanização, contando com o apoio
das diversas engenharias das especialidades. Salientam-se loteamentos urbanos
particulares e públicos, de entre eles o Loteamento Municipal dos Bairros de São
Sebastião, em Santiago do Cacém, o Loteamento do Centro de Exposições de
Tavira, Loteamento de São Marcos em Sintra e ainda o Loteamento na Campina
de Cima, em Loulé.

- Projetos de Reabilitação e Recuperação de edifícios com valor patrimonial
A Reabilitação Urbana e de edifícios com valor patrimonial é uma das áreas de
actuação do Atelier Teresa Correia, cuja importância adquire cada vez mais
relevo. Nesta vertente, foram realizados, entre outros, a recuperação do edifício
Irene Rolo em Tavira, a remodelação do Palácio Episcopal em S. B. Alportel e
ainda a reabilitação de um núcleo habitacional no Centro Histórico de Tavira.

- Projetos de Edifícios Habito-Comerciais, Moradias, Estabelecimentos de
Restauração, Escritórios, etc
Uma parte importante dos projetos realizados pelo Atelier Teresa Correia temse centrado nos edifícios habitacionais e mistos, bem como nos projetos de
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moradias unifamiliares, estabelecimentos de restauração e bebidas, lojas,
escritórios e diferentes serviços, nomeadamente escolas de dança, clínicas
hospitalares, lavandarias industriais, cabeleireiros; e ainda empreendimentos
turísticos, um pouco por todo o Algarve e Alentejo. A equipa de trabalho possui,
assim, uma grande facilidade na elaboração de todos os tipos de projetos,
qualquer que seja o uso do edifício, possuindo ainda um conhecimento
alargado e substancial da legislação em que se enquadra.

- Projetos de Equipamentos Públicos
Os Equipamentos Públicos caracterizam-se por ser projetos de grande
envergadura, complexidade e necessidade de uma coordenação cuidada e
exigente de todas as especialidades envolvidas no decurso do projecto, o que
tem proporcionado uma significativa redução de custos e uma maior facilidade
no cumprimento da programação e prazos estabelecidos para as empreitadas.
Neste âmbito, será de salientar os projetos elaborados para o Parque de
Estacionamento Público de Armação de Pêra; a requalificação e ampliação da
Escola da Mina, Amadora; a remodelação e ampliação do Centro Paroquial de
Cabanas de Tavira, o Centro de Estágios do Beira-Mar de Monte-Gordo; o
Centro de Dia de Cabanas de Tavira; o Quartel de Bombeiros Municipais de
Tavira e ainda o Lar da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel.
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