CV 201
2015

NUNO CARRÔLO
arquitecto

1995
licenciatura em arquitectura na universidade lusíada (UL), lisboa
1996…
1996…
docente do departamento de arquitectura da universidade lusófona de
humanidades e tecnologias (ULHT), lisboa - lecionando a disciplina de
projecto de arquitectura (5º ano) e direito da arquitectura (3º ano)
2004
pós-graduação em arquitectura bioclimática na faculdade de arquitectura da
universidade técnica de lisboa (FAUTL), lisboa
2004
membro da bolsa de jurados da Ordem dos Arquitectos da SRS
2009
curso de perito qualificado RCCTE–SCE (regulamento das características do
comportamento térmico dos edifícios e qualidade do ar interior) na FAUTL
2013
2013
mestre em arquitectura com a tese “equilíbrio entre o ecossistema e a
comunidade : projecto de ideias para a requalificação e ordenamento da
frente de mar da praia de faro” na ULHT, lisboa
201
2014
curso de "Reabilitação de Edifícios Antigos VIII" - eng.º joão aplleton

2009…
2009…
project leader
coordenador de projecto
sócio gerente

Nuno Carrôlo & Álvaro Silva Arquitectos Lda.
www.ncasarquitectos.com

estudo
estudo prévio

lar de idosos
área de construção 3.200,00 m2
45 quartos (80 utentes) + serviços
sesimbra - carrasqueira

estudo
estudo prévio

lar de juventude - fundação luis figo
área de construção 2.700,00 m2
20 quartos duplos/triplos + serviços
oeiras - algés

estudo
estudo prévio

conjunto residencial, hospital e escritórios
área de construção 9.433,83 m2
bloco 1(hospital) + bloco 2 (suite apartamentos) + bloco 3 (centro escritórios)
palmarejo - santiago - cabo verde

licenciamento
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plano detalhado da praínha
área de intervenção 239.952,00 m2
praia - santiago - cabo verde

estudo prévio
anteprojecto
proposta final

centro de congressos da praia
área de construção 1.400,00 m2
auditório 300 pessoas + salas reuniões
praia - santiago - cabo verde

estudo
estudo prévio
licenciamento

clube náutico da praia
área de construção 250,00 m2
posto náutico + bar de apoio
santiago - cabo verde

estudo
estudo prévio
licenciamento

moradia unifamiliar – casa norman
área de construção 330,00 m2
carvoeiro - lagoa – algarve

estudo
estudo prévio
licenciamento

estudo urbanístico para a avenida do conde da covilhã e envolvente nas
termas de monfortinho – edifício multiusos
área de intervenção 10.103,84 m2
área de construção 548,00 m2
idanha-a-nova – termas de monfortinho

estudo
estudo prévio
licenciamento
execução
obra

capela sob invocação de santa maria de guadalupe e área envolvente
área de intervenção 12.786,72 m2
área de construção 120,00 m2
idanha-a-nova – penha garcia

estudo
estudo prévio
licenciamento
execução
obra

edifício de habitação, comércio e serviços
área de intervenção 12.786,72 m2
área de intervenção 5.425,77 m2
área de construção 9.856,00 m2
70 fogos
lisboa – vale formoso (parcela B)

estudo
estudo prévio
licenciamento
execução

óptica mendes monteiro - zona de atendimento (loja)
área de construção 25,00 m2
lisboa – penha de frança

execução
obra

hotel rural da quinta da bemposta
área de construção 14.500,00 m2
100 quartos + restaurante + spa + centro equestre
alenquer – portugal

estudo
estudo prévio
licenciamento

jasmim hotel & sea spa
área de construção 7.200,00 m2
82 quartos + SPA
praia - santiago - cabo verde

estudo
estudo prévio
licenciamento
execução
obra

universidade da beira interior (ubi)
recuperação de parte do edifício II do ernesto cruz para a faculdade das
ciências sociais e humanas
área de intervenção 2.350,00 m2
covilhã – portugal

estudo
estudo prévio
execução
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vila residencial + hotel 5*
área de construção 91.868,00 m2
140 fogos + 180 quartos
camana – angola

estudo
estudo prévio
execução

comunicação prévia
execução
obra

unidade de cuidados continuados
área de construção 2.175,00 m2
30 camas
moura – portugal

licenciamento

complexo de residências assisitidas
área de construção 13.581,00 m2
106 camas + 70 quartos
óbidos – portugal

estudo
estudo prévio

parque industrial + serviços + habitação
área de construção 11.325,00 m2
12 armazéns + 18 fogos
luanda – angola

licenciamento

centro paroquial da penha de frança – creche
área de construção 210,00 m2
33 crianças - 10 (12m) + 15 (36m) + 8 (0m)
lisboa – portugal

estudo prévio

centro cívico do pragal / health club / ginásio / spa
área de construção 3.277,90 m2
almada – portugal

estudo
estudo prévio

adaptação do edifício da GNR – creche SCML
área de construção 325,00 m2
41 crianças - 8 (12 m ) + 10 ( 24 m ) + 15 ( 36 m ) + 8 ( 0 m )
lisboa – portugal

licenciamento
execução

estudo
estudo prévio

edifício de habitação – rua vale formoso de cima
área de construção 3.436,50 m2
15 fogos
lisboa – portugal

loteamento

quinta de são bento – ameixoeira (habitação + hotel)
área de construção 15.500,00 m2
32 fogos + 100 quartos
lisboa – Portugal

loteamento

alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001 – AKI (figueira da foz)
área de construção 4.446,03 m2
2 lotes
tavarede – Portugal

licenciamento

edificio de comércio e serviços
área de construção 790,00 m2
13 fracções
tomar – portugal
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análises

adequação perante os referenciais RTES - ISS
5 centros de dia da santa casa da misericórdia de lisboa
lisboa – portugal

estudo
estudo prévio

ampliação do banco internacional de são tomé e príncipe
área de construção 1750,00 m2
água grande – são tomé e príncipe

licenciamento
execução
estudo
estudo prévio

lar de infância e juventude da santa casa da misericórdia de lisboa
área de construção 790,00 m2
15 crianças
lisboa – portugal

licenciamento

remodelação de habitação unifamiliar
área de construção 322,00 m2
são pedro do estoril – Portugal

execução

licenciamento

edificio de habitação, comércio e serviços
área de construção 794,80 m2
5 fracções
tomar – portugal

concursos públicos

projecto do novo edifício para biblioteca e arquivo municipais de grândola
área de construção 3.550,00 m2
grândola - portugal
projecto para as novas instalações dos serviços técnicos da camara municipal
de oeiras – DMOA
área de intervenção de 18.545,00 m2
área de construção 9.7230,00 m2
vila fria - oeiras
4º prémio
projecto do novo edifício dos serviços técnicos dos smas de oeiras e
amadora
área de intervenção de 5.295,34 m2
área de construção 5.666,50 m2
leceia – oeiras

2002 a 2008
project leader
coordenador de projecto
sócio gerente

Nuno Carrôlo Arquitecto Unipessoal Lda.
1º prémio
museu de metrologia ipq
projecto geral do museu e desenhos dos equipamentos
almada - portugal

concursos
concursos públicos
públicos
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1º prémio executado em co-autoria com arquitecto nuno ladeiro
reestruturação largos cidade vitória, praia da rainha e misericórdia
projecto base e projecto de execução para os arranjos exteriores cascais
1º prémio executado em co-autoria com hilária neto & miguel vieira arquitectos lda
ampliação da central termoeléctrica do caldeirão da e.d.a.
projecto base e projecto de execução para as fachadas
são miguel - açores
1º prémio
associação reformados e pensionistas bairro santo eloy
projectos de execução da arquitectura
odivelas - portugal
2º prémio executado em co-autoria com o atelier mb - arquitectos lda
projecto de ideias para a revitalização das praças de sobreira formosa e
proença-a-nova
3º prémio
elaboração de um estudo urbanístico de concepção de ideias para a zona
envolvente da estação ferroviária de castelo branco
castelo branco - portugal

2º Prémio
Concurso Público de Ideias Para a Requalificação e Ordenamento da Frente de
Mar da Praia de Faro, Ministério da Economia e da Inovação - Direcção
Regional da Economia do Algarve.
diário da república, 2.ª série - n.º 20 - 29 de janeiro de 2013
aviso n.º 1389/2013
plano de pormenor do núcleo de desenvolvimento turístico de são
martinho do porto
área de intervenção de 141 hectares
área de construção - 60.000,00 m2
são martinho do porto - alcobaça

planeamento

plano de pormenor da quinta da lobateira e pinhal de frades
área de intervenção de 367 hectares
seixal - fernão ferro
masterplan / projecto de desenvolvimento turístico para a quinta do Sampaio
área de intervenção de 27 hectares
cartaxo - vale da pinta
masterplan / projecto de desenvolvimento turístico para a quinta dos melos
área de intervenção de 11 hectares
alenquer - santo Estêvão
plano de pormenor da marina lisboa
(colaborador com o arq. andré caiado – autor e coordenador geral)

área de intervenção de 59 hectares
lisboa - pedrouços
masterplan / proj. de desenvolvimento urbanístico para a q.ª da granja de cima
área de intervenção de 9 hectares
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lisboa - benfica
masterplan / projecto integrado em espaço rural para a q.ª do pinheiro manso
área de intervenção de 44 hectares
bombarral - pó
masterplan / projecto de desenvolvimento urbanístico para a q.ª do casal novo
área de intervenção de 11 hectares
alenquer - carregado
masterplan para parque de ciência e tecnologia
área de intervenção de 62 hectares
alenquer - triana - quinta do vale
masterplan para projecto de um parque empresarial
área de intervenção de 80 hectares
alenquer - ota
masterplan / projecto de desenvolvimento urbanístico quinta fonte de leite
área de intervenção de 41 hectares
chaves

masterplan / projecto de desenvolvimento urbano e requalificação da frente
ribeirinha do tejo
área de intervenção de 229 hectares
azambuja - alenquer
masterplan para projecto de desenvolvimento urbano - turístico
área de intervenção de 51 hectares
alenquer - triana - quinta da bemposta
Processo de candidatura a fundos comunitários e projecto de licenciamento
para Unidade Fabril Transformação Pescado
Ferragudo - Alagoa

arquitectura

Imagem Gráfica e Sinalização para uma loja de móveis ( MÓVEIS BAPTISTA),
Castelo Branco
Ante - projecto para uma moradia unifamiliar (Dr. João Caniço Gomes)
Pinhal Novo
Projecto de execução da remodelação de apartamento em Lisboa na Rua São
Gens, Graça
Projecto de licenciamento de uma moradia unifamiliar
Zambujal de Cima - Sesimbra

Projecto de licenciamento, execução de duas moradias unifamiliares
Felgueiras
Projecto de execução da remodelação do 2º piso da PRAXIS XXI
Lisboa
página

6

10

CV 201
2015

NUNO CARRÔLO
arquitecto

Ante - projecto para o Recinto Feira Concelho Cascais
Adroana
Levantamento do Edifício das Cocheiras IPPAR, Estoril
Projecto de execução da remodelação do Bloco A - 2º Piso do INETI
Lumiar
Projecto de licenciamento de uma moradia unifamiliar
Vila Franca de Xira
Projecto de licenciamento e execução de uma moradia unifamiliar
Carvoeiro - Algarve
Projecto de licenciamento da remodelação das fachadas de uma loja de óptica
Faro
Projecto de licenciamento da remodelação de uma moradia plurifamiliar
Telheiras - Lisboa
Projecto de execução de um mezzanine (biblioteca)
Lisboa

Projecto de licenciamento e execução de um apartamento
Maia – Porto
Projecto de licenciamento de uma moradia geminada para o lote 41
Almada
Remodelação de sala de leitura e execução de peças de mobiliário
Remodelação de um apartamento para a implantação da nova sede da UPOOP
(União Profissional dos Ópticos Optometristas Portugueses), Projecto de
execução e acompanhamento de obra
Campo Grande – Lisboa
Remodelação de uma loja de óptica - OCULISTA DE BENFICA
Lisboa
Remodelação de uma loja de óptica - ÓPTICA MENDES MONTEIRO LDA Projecto de execução e acompanhamento de obra
Lisboa
Convite directo para o desenvolvimento de um estudo prévio para uma
moradia unifamiliar a implantar no Ecoresort Golf & Spa Portal do
descobrimento
Bahia – Brasil
estudo prévio

complexo de residências assisitidas
área de construção 13.581,00 m2
106 camas + 70 quartos
óbidos – portugal

estudo prévio

edifício de habitação colectiva e comércios
área total de construção de 4.600,00 m2
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25 fogos
alenquer - carregado
projecto para aldeamento turístico na quinta monte do sol
área total de construção de 7.200,00 m2
32 fogos
Montemor - o - velho - tentúgal

estudo prévio
informação prévia

1990 a 2002
2002
project leader
coordenador de projecto
co-autoria

Hilária Neto & Miguel Vieira Arquitectos Lda.

Projecto de licenciamento de 8 moradias unifamiliares em banda
M. Grande - Leiria

Projecto de ampliação e licenciamento de uma moradia unifamiliar
Guia - Albufeira
Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva (LUSOTUR)
composto por 24 fogos
T. Pinhal - Vilamoura
Ante – projecto para uma unidade hoteleira de 4 estrelas composto por 50
unidades de alojamento
Albufeira
Projecto de alteração e remodelação de um edifício de serviços
São B. de Messines - Silves
Projecto Base e Projecto de Execução para a remodelação das fachadas
Sintra
Projecto de licenciamento de 4 moradias unifamiliares em banda
M. Grande - Leiria
Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva composto por
9 fogos
M. Grande - Leiria
Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva e comércio
composto por 18 fogos
Monte Real - Leiria
Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva e comércio
composto por 15 fogos
T. Medro – Albufeira
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Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva composto por
6 fogos
Leiria
Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva e comércio
composto por 114 fogos
Vergeeiras - Leiria
Projecto de loteamento para uma área de 18 hectares
Vergeeiras - Leiria
Projecto de licenciamento de um edifício de habitação colectiva composto por
20 fogos
Leiria

1994 a 1999
desenhador
arquitecto júnior
coordenador de projecto

Troufa Real Arquitecto Lda.

Coordenador do projecto de licenciamento e execução para um edifício de
equipamento para a área de serviço da zona portuária (APL)
Doca do Poço do Bispo - Lisboa
(1994/99)
Coordenador do ante-projecto para uma unidade hoteleira
Doca do Bom Sucesso - Lisboa
(1994/99)
Projecto de urbanização, licenciamento e execução de todo o complexo da
Marina de Portimão
(1994/99)
Ante - projecto e projecto de licenciamento para a nova igreja de S. Francisco
de Xavier - Restelo – Lisboa
( 2002 )
Plano de pormenor PP3 e projecto de execução “arquitectura do solo”
Expo’98
( 2002 )
Plano de caracterização e projecto de execuçãode fachadas das parcelas 3.13 á
3.16 - EDIFICIO ÉCRAN
Expo’98
( 2002
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Projecto de licenciamento e execução de um edifício de habitação colectiva e
comércio - EDIFÍCIO ADAMASTOR
área total de construção de 8.050,00 m2
22 fogos
PP3 - Parcela 3.16 - Parque Expo – Lisboa
Projecto de licenciamento e execução de um edifício de habitação colectiva CASAS DO TEJO
área total de construção de 6.500,00 m2
19 fogos
PP3 - Parcelas 30201/02/03/04 - Parque Expo – Lisboa
( 2002 )

Projecto de licenciamento e execução da valorização da área ribeirinha entre o
Padrão dos descobrimentos e a Doca de Belém – Lisboa
Coordenador do projecto de licenciamento e execução de um edifício de
habitação colectiva e comercio - EDIFÍCIO MILÉNIO - localizado num gaveto
entre a Av. Duque D’Ávila e a Rua D. Estefânia e é constituído por um edifício
de seis pisos e um torreão com 8 pisos
área total de construção de 15.500,00 m2
53 fogos
Lisboa
Coordenador do projecto de licenciamento e execução de um edifício de
habitação colectiva e comercio - EDIFÍCIO GIL EANES
área total de construção de 35.300,00 m2
112 fogos
PP1 - Parcelas 1.13 e 1.14 - Parque Expo – Lisboa
Coordenador do projecto de licenciamento e execução de um muro de
delimitação da área de jurisdição da Associação do Porto de Lisboa (APL) Avenida Infante D. Henrique
Lisboa
Projecto de execução da remodelação de um andar do Serviço de Estrangeiro
e Fronteiras (SEF)
Lisboa e Faro
Projecto de licenciamento e execução de um edifício de equipamento para a
instalação da nova esquadra da P.S.P.
Cascais
Projecto de licenciamento e execução de um edifício de equipamento para a
instalação do novo Palácio de Justiça
Luanda

ordem dos arquitectos n.62
n.6205
6205
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