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Otília Baptista Freire, arquitecta 
paisagista de formação, come-
çou a fazer estudos de impacte 
ambiental em ainda em 1993, e à 
medida que o trabalho se foi acu-
mulando, foi recrutando, a pouco 
e pouco, novos colaboradores. 
Dois anos depois deste cresci-
mento natural e orgânico, nascia 
a Arqpais, voltada para a Consul-
toria de Arquitectura Paisagista e 
Ambiente.
“Começámos a trabalhar sobre-
tudo em estudos de impacte am-
biental, e esse é, ainda hoje, o 
nosso “core business”, continu-
ando sempre a fazer projectos de 
arquitectura paisagista. Na área 
ambiental, temos trabalhado com 
as principais concessões rodoviá-
rias nacionais, sendo um dos nos-
sos principais clientes a Ascendi, 
mas também a Brisa e outros. De 
facto, a maior parte dos Estudos 
que temos desenvolvido têm sido 
na área dos projectos rodoviários, 
mas a par destes, temos desen-
volvido estudos noutras áreas de 

projecto, como linhas de alta ten-
são (sendo a REN um dos princi-
pais clientes), empreendimentos 
turísticos, entre outros”, explica 
Otília Baptista Freire.
Recentemente, e dentro desta 
área, a Arqpais começou a traba-
lhar em novas concessões rodovi-
árias – Auto-estrada Transmonta-
na, Pinhal Interior e Algarve, mas 
conta já com vários projectos con-
cluídos, estando “na liderança de 
mercado dos estudos de impacte 

ambiental em projectos rodoviá-
rios”.
Apesar de se tratar de um traba-
lho com pouca visibilidade para 
o cidadão comum, “o papel das 
empresas que fazem estudos de 
impacte ambiental é muito impor-
tante, e mesmo indispensável. O 
seu principal papel faz-se sentir 
na conciliação entre a defesa dos 
aspectos ambientais, nas suas 
diversas valências (sociais, ecoló-
gicas, paisagísticas, etc.) e a mi-
nimização dos custos. Uma obra 
mais equilibrada do ponto de vista 
ambiental não é necessariamente 
mais cara. É esta sensibilização 
que tentamos transmitir aos nos-
sos clientes e que com o tempo 
vamos conseguindo”, esclarece a 
responsável. 
Entre arquitectos paisagistas, en-
genheiros de ambiente, agróno-
mos, biólogos, desenhadores e 
administrativos, a equipa tem 12 
colaboradores e pauta-se pela 
sua estabilidade e rigor. “A rela-
ção de confi ança com o cliente 
é uma das nossas mais-valias, e 

A Arqpais, que opera no âmbito da Consultoria de Arquitectura Paisagista e 
Ambiente, tem, desde 1995, levado a cabo diversos projectos em todo o terri-
tório nacional e também internacional. Hoje, fruto da qualidade dos seus servi-
ços, a empresa está na liderança de mercado na área dos estudos ambientais 
com destaque para os Estudos de Impacte Ambiental.
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Urbano de Tondela, o Hospital dos 
Lusíadas em Lisboa, o Hospital de 
Lamego e o Hospital de Cascais, 
são algumas das obras de refe-
rência.
A Arqpais já trabalhou em Angola, 
e a aposta na internacionalização 
está nos seus horizontes. “Que-
remos trabalhar tanto na área do 
ambiente, como na da arquitectu-
ra paisagista, de forma directa ou 
através de parcerias. Em Angola, 
temos projectos para iniciar na 
área do ordenamento do território, 

e já temos algumas propostas, que 
estão em estudo, para o Brasil”, 
avança Otília Freire, assumindo 
que “em Portugal, o mercado es-
tagnou muito, devido aos muitos 
projectos que foram suspensos e 
ainda ao abrandamento de novas 
obras, quer no sector público quer 
no privado”.

ela resulta da qualidade dos nos-
sos serviços. Nesta área, é muito 
importante cumprir prazos e ter a 
aprovação dos projectos no míni-
mo tempo possível, e, nesse cam-
po, o nosso empenho é máximo”, 
revela.
Apesar de, nos tempos que cor-
rem, a Arqpais ter menos projec-
tos na área da arquitectura paisa-
gista, esta área não é secundária 
para a empresa. O Fluviário de 
Mora, os apartamentos turísticos 
Pine Cliffs, no Algarve, o Parque 

Tipos de Estudos 
e Projectos
- Estudos de impacte ambiental

- Estudos de viabilidade ambiental

- Fiscalização, Monitorização e acompa-
nhamento ambiental de obras

- Planeamento regional e ordenamento do 
território

- Projetos de espaços exteriores de áreas 
públicas e privadas

- Projetos de recuperação e integração 
paisagística

- Revisão de projecto


