ANTÓNIO ROSADASILVA
ARQUITECTOARCHITECT

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONSULTORIA
Prestação de consultoria e aconselhamento nas fases prévias do
projecto, incluindo pedidos de viabilidade e estudos
preliminares.

DOCUMENTAÇÃO
Prestação de serviços de preparação de toda a documentação
relativa ao ambiente edificado, em que se incluem relatórios
técnicos, telas finais e certidões

Viabilidades de construção
Análise potencial
Estudo preliminar, elaboração de programas
Revisão de projectos
Coordenação de projecto
Viabilidade camarária
Pedidos de informação prévia
Pedidos de destaque

DCR
Certificado energético
FTH
Propriedade horizontal
Manual de utilização
Compilação técnica
Telas finais
Relatórios técnicos

PROJECTO
Realização do projecto de arquitectura, reabilitação,
remodelação e especialidades em que se inclui também o
projecto de mobiliário e todas as fases avançadas de detalhe.

OUTROS SERVIÇOS
Todos os serviços unitários que globalmente se encontram
incluidos nos serviços de projecto, como, realização de
levantamentos arquitectónicos, maquetes, 3D e realidade
virtual.

Projecto de arquitectura
Projecto de reabilitação
Projecto de remodelação
Projectos de especialidades
Projecto de execução
Projecto de mobiliário
Arquitectura de interiores
Projecto de demolição
Plano de segurança e saúde em projecto
PLANEAMENTO URBANO
Serviços de desenho e planeamento do ambiente urbano em
que se incluem os diferentes tipos de planos urbanisticos.
Operações de loteamento
Projecto de obras de urbanização
Projectos de reabilitação urbana
Planos de pormenor
Planos de urbanização

Levantamentos
Layout’s ‐Maquetes
Maquetes 3D
Fotorealismo (render)
Fotografia
Design gráfico
Design de equipamentos
Estudos de imagem
PRODUÇÃO E EDIÇÃO
Produção e desenho de espaços expositivos, eventos
temporários e publicações, incluindo a investigação temática e a
musealização de espaços
Espaços expositivos
Eventos
Protótipos
Musealização de espaços

OBRA
Prestação de diversos serviços de apoio e informação á obra,
tanto do ponto de vista da fiscalização como da gestão.
Levantamento de alterações
Responsabilidade técnica
Direcção técnica de obra
Acompanhamento de obra
Fiscalização de obra
Gestão de obra
Cadernos de encargos
Medições e orçamento
Plano de segurança e saúde em obra
Membro da O.A./ SRS

Tlm.: 966 706 942
E‐mail: arqrosadasilva@gmail.com

www.arqrosadasilva.com

