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Sócio  do  Atelier  de Arquitectura  Paisagista  PROAP desde  2007,  onde  desenvolve
actividade profissional desde 1999. 

O atelier, liderado pelo arquitecto paisagista  João Ferreira Nunes,  reúne um vasto
grupo  de  profissionais  numa  equipa  pluridisciplinar  com  distintos  níveis  de
especialização em paisagem. A PROAP é uma sociedade internacional de Arquitectura
Paisagista,  fundada em 1989,  sedeada em Lisboa (Portugal)  e com escritórios em
Luanda (Angola) e Treviso (Itália). Dedica-se essencialmente à Paisagem, em todas as
suas vertentes e na sua acepção mais global. 

Envolvido na direcção e gestão da PROAP supervisiona projetos de pesquisa e design
para garantir a coerência conceptual e artística.

Enquanto Coordenador Sénior, é responsável pela coordenação e implementação da
globalidade  dos  projectos.  Lidera  também  a  coordenação  do  desenvolvimento  de
concursos a nível conceptual e técnico.

Obtém  o  título  de  arquitecto  na  Escola  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  San
Sebastian em 2001. Recebe formação complementar em ecologia e material vegetal
no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. 

Membro do COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro) e da OA (Ordem
dos Arquitectos Portugueses).

Participa frequentemente como orador em conferências e workshops representando a
PROAP. 

Em 2001  é  assistente  de  projecto  no Seminário  Internacional  “Lisboa-Évora de  la
Metrópolis al Paisaje rural”, organizado pelo Centro di Architettura ACMA. Em 2009 é
professor convidado no seminário internacional no âmbito do “Master in Landscape
Architecture” na Escuela Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Em 2013 é
professor convidado na especialidade “Ciudad y Paisaje” na Escuela de Arquitectura
Universidad de Navarra.



Resumo da Comunicação:

Estratégias para grandes Parques 

O trabalho e pesquisa do atelier orienta-se segundo um princípio de intervenção na
paisagem a partir da interpretação e do reconhecimento das suas regras e dos seus
mecanismos  de  funcionamento.  A  construção  das  suas  abordagens  e  propostas
funda-se  na  percepção  de  um  projecto  de  arquitectura  paisagista  como  um
organizador de uma sucessão de momentos, etapas e os estados, num determinado
período de tempo. Neste sentido, actua como integrador de um conjunto complexo de
processos, não um instigador  de uma linha de evolução rígida pré-determinada.  O
projecto  manipula  positivamente  os  factores  metabólicos  da  natureza,
acrescentando-lhes um sentido poético, ideológico ou artístico. O projecto converge
estes factores com os factores humanos, integrando instâncias económicas ou simples
desejos e expectativas. 

Nesta comunicação serão apresentados três projectos realizados pelo atelier - Parque
do Tejo e do Trancão, Lisboa/Loures; Jardim Botânico de Erbil, Iraque e Wetland Park;
Yining, China – no sentido de abordar o tema aplicado a diversas geografias e em
tempos diferentes.
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