Soluções
integrais de
Arquitetura
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Desenvolvendo projetos
completos e transversais na
área da Arquitetura, o R9m2
diferencia-se pela relação de
confiança que estabelece junto
de parceiros e clientes numa
conjuntura em que o Porto se
reveste de um amplo potencial.
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Localizado na cidade do Porto, R9m2
(renove metro quadrado) é um estúdio de
arquitetura que abriu as portas numa época
em que Portugal se via a braços com um
panorama de crise, pese embora este se
houvesse configurado – no entender do
fundador, Miguel Roxo Ferreira – como “um
momento de oportunidade” para proporcionar um serviço diferenciado, capaz de aliar
critérios como o rigor e a confiança, não
apenas no desenvolvimento de projetos de
arquitetura ou de interiores, mas também na
gestão e acompanhamento das respetivas
obras. Esclarecido de outro modo, o R9m2
cedo se afirmou como um gabinete vocacionado para o desenvolvimento de soluções
chave-na-mão, ou (seguindo as palavras que
o sócio-gerente Miguel Conde prefere utilizar)
de “projetos completos”.
Claro está que a concretização destes
trabalhos apenas se torna possível devido ao
amplo background de uma dupla de arquitetos
que chegou a exercer funções em conceituados estúdios de Londres (no caso de Miguel
Roxo Ferreira), Barcelona (tal como sucedeu
com o seu parceiro de profissão) e Porto
(ambos). Efetivamente, e à margem de uma
filosofia que se caracteriza pela “multidisciplinaridade”, os nossos interlocutores acreditam
que o compromisso (quando solicitado) de
acompanhar todas as etapas de um projeto
– desde a sua conceptualização à execução,

sem esquecer o serviço pós-obra – assegura
ao cliente a possibilidade de “depositar toda
a confiança num só rosto”, correspondendo
este a um dos critérios mais decisivos para
a satisfação de todas as partes.
Naturalmente, a concretização deste
compromisso pressupõe “uma organização e
um rigor muito grandes, desde a fase de orçamentação ao cronograma da obra”, sustenta
Miguel Roxo Ferreira. Mas outro elemento
decisivo é a estratégica escolha – consoante
cada necessidade – da mais adequada equipa de parceiros. Igualmente digno de nota é o
facto de a R9m2 desenvolver “uma arquitetura
realista e adaptada ao que o cliente pretende”,
não apenas no que concerne à tipologia e
preço dos materiais utilizados, como também
no que “às soluções estéticas” diz respeito.
De resto, e numa época em que o cliente
residencial do Grande Porto representa a
maior fatia de trabalho deste estúdio de arquitetura, é com entusiasmo que Miguel Conde
avalia “o momento de oportunidade que
existe, especialmente para os investidores,
de reabilitar a cidade”, ou não estivesse este
território dotado “de aspetos muito positivos
que se podem extrair e aos quais os arquitetos e investidores têm de estar atentos”,
para que – mais do que um ponto turístico
de passagem – a cidade se possa consolidar
como um destino “sustentável”.

Complete
Architecture
solutions
Developing complete and
multidisciplinary projects in the
field of Architecture, R9m2 is
notable for the relationships of
trust it establishes with both
partners and clients in a moment
when the city of Porto is greeted
with unprecedented potential.

Located in the city of Porto, R9m2 (renew square meter) is an architecture studio
that opened its doors when Portugal was
undergoing a strong crisis. However, and in
spite of such an ill scenario, founder Miguel
Roxo Ferreira embraced what he perceived
as “a moment of opportunity” to provide a different sort of service, combining rigour and
trustworthiness not only in the development
of architecture and interior design projects,
but also in the management and monitoring
of the ensuing construction work. In other
words, R9m2 soon established itself as an
office strongly focused in the development
of turnkey solutions, or (what the managing
partner Miguel Conde prefers to describe
as) “complete projects”.
Undoubtedly, the realization of such
works is only possible due to the wide professional background shared by this pair of
architects, who have worked in prestigious
studios, located in London (in the case
of Miguel Roxo Ferreira), Barcelona (as
happened with his business partner) and
Porto (both). Effectively, and in conjunction
with an ethic based on “multidisciplinarity”,
our interviewees believe that the ability
(when requested) to supervise each and
every stage of a project – from its conceptualization to execution, without neglecting
the post-work service – provides the client
with the possibility of “giving their full trust
to one single face”, which corresponds to
one of the most decisive criteria in order to
satisfy all parties.

Naturally, the fulfillment of such commitment demands “a very strong sense of
organization and rigour, from the budgeting
stages to setting deadlines”, explains Miguel
Roxo Ferreira. But another decisive element
is the strategic choice – depending on
each need – of the most appropriate team
of partners. Equally noteworthy is the fact
that R9m2 develops “a realistic architecture,
customized to the wishes of every client”,
which is evident not only in the price and
type of materials that will be used, but also
in the nature of the “aesthetic solutions”.
Moreover, and at a time when the residential client of Greater Porto represents
the largest amount of work this architecture
studio has developed, Miguel Conde is enthusiastic about “the moment of opportunity
that exists – especially for investors – to
transform the city through urban renewal”.
In fact, such territory has been greeted
with a set of “very positive aspects waiting
to be capitalized on, which means both
architects and investors must be attentive”,
so that – more than a touristic point of
passage – Porto can be acknowledged as
a “sustainable” city.

www.r9m2.com
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