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Arquitecta e Controladora da Qualidade.
Arquitecta Fundadora da A OFICINA - Design e 
Arquitetura, E.I., um micro-estúdio de design e 
arquitectura baseado em Maputo, que executa 
projectos e coisas-pensadas.

Exerço onde a relevância, estética e comércio con-
vergem. Na qualidade de Examinadora Externa 
de projectos universitários, avalio a arquitectura 
como acto de tradução de ideias, e a sua concreti-
zação no edificado. Presentemente, procuro apro-
fundar o meu conhecimento em M&A e Gestão 
da Qualidade por forma a integrar equipas multi-
disciplinares, e beneficiar outros através da trans-
ferência de competências que adquiri na indústria 
de construção.

Architect, Quality Systems Controller.
Founder and Principal of A OFICINA - Design e 
Arquitetura, E.I., a micro design and architecture 
studio based in Maputo that executes projects and 
idea-things.

I practice at the intersection between meaning, 
aesthetics and commerce. As an external examin-
er of university student work, I look to architecture 
as an act of translation. I am currently furthering 
my knowledge in M&E and Quality Management 
in order to integrate multidisciplinary teams and 
benefit others through transfer of skills learnt in 
the building industry.

Arquitecta Fundadora

Founder  and 
Principal Architect 

Interiores / InteriorsArquitectura / Architecture 

Reabilitações e Ampliações
Novos Edifícios

Projectar com sensibilidade e pensamento crítico, adicionando 
valor e longevidade ao produto final, com atenção ao detalhe.
Aperfeiçoamento do conceito inicial, coordenação do projecto e 
supervisão da obra. 

Reabilitações e Ampliações
Novos Edifícios

Intervenções de carácter minimalista e intemporal.
Palettes sensuais e elegantes, com pontos focais de interesse e 
uso de texturas e materiais naturais, onde relevante. 

Alterations & Additions
New Buildings

Designing with sentitivity and  critical thinking, adding value and 
longevity to the final product, and attention to detail.
Design development, project coordination and site supervision.

Alterations & Additions
New Buildings

Minimal interventions with timeless aesthetic.
Sensual and elegant palettes, with relevant and natural material 
highlights.

VISITE www.aoficinamz.com PARA TODOS OS PROJECTOS



DAR QUE PENSAR 
A Visão

Chegará o dia em que todas as ideias desenhadas e executadas - 
o edifício, o objecto, o texto - terão integridade e qualidade. 
Considerando o impacto real que os edifícios exercem sobre a 
qualidade de vida dos ocupantes, os espaços urbanos sobre as 
sociedades, e os objectos sobre o conforto, é necessário que 
qualquer nova contribuição passe por um processo rigoroso de 
análise e de estudo de viabilidade, cada vez mais imperioso num 
mundo em que cada vez mais, mais se torna obsoleto.

INTERROGAR, CRIAR, REALIZAR
A Missão

O que significa isto para um profissional de design? Responsabili-
dade acrescida. Porquê criar mais, quando já há tanto no mun-
do? Porquê pensar mais, quando o mundo está cheio de ideias 
não-realizadas? Porquê realizar mais, porquê mais?
Comecemos então pelo menos. 
Menos frivolidade, mais intenção. 
Menos precariedade, mais durabilidade. 
Menos trivialidade, mais pensar.

“SE BEM PENSEI, MELHOR O FIZ”
Os Nossos Valores

Rigor e Integridade: Manter a essência do que se deseja alcan-
çar, desde a ideia inicial ao produto final, independentemente 
das alterações e contingências que se venham a revelar. Se o 
Cliente deseja uma casa familiar, não acabará com um hotel.
Honestidade: Se porcelana é exigida, não será aplicada cerâmi-
ca. 
Qualidade: Construir é oneroso num mundo cada vez mais 
materialista. Qualquer adição a esse cenário requer durabili-
dade através de materiais resilientes e de qualidade, com ótima 
execução. 
Intemporalidade: Apontamos para resultados 
intemporais, que permaneçam relevantes daqui a 10, 30 ou 60 
anos: futuras arqueologias.

VISÃO, MISSÃO E VALORES / Vision, Mission and Values  

Design de Mobiliário / Furniture Design Conteúdos Técnicos e Projectos Especiais /   
Specialist Content and Special Projects

Design funcional e sensual, com particular atenção a detalhes 
que permitam um uso eficiente no dia-a-dia.
Linhas estéticas intemporais que conferem longevidade ao 
produto e qualidade nos acabamentos, proporcionando durabili-
dade.

Elaboração e/ou revisão de conteúdos técnicos, como sejam 
relatórios da especialidade, revisão de artigos ou ensaios para 
publicação e afins.
.
Curadoria. Projectos artísticos e literários que exijam selecção, 
enquadramento, articulação e apresentação do material e/ou 
conteúdos fornecidos. Colaborações. Pesquisa e micro-publi-
cações.

Functional yet sensual design, with attention to detail for easy 
day-to-day operation.
Timeless aesthetic for longevity, and ageing well. 

Creation and/or review of specialist content, such as specialist 
reports, article reviews or essays for publication.
. 
Curatorship. Artistic and literary projects that demand selection, 
contextualization, articulation and presentation of the material 
and/or content supplied. Collaborations. Research and micro-
publications.

[ Please visit our website for the English version ] 
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