Arquitetura
para um futuro
sustentável
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Num momento em que a sensibilização
dos portugueses para as alterações
climáticas ainda é limitada, a CORE
desenvolve projetos de arquitetura
sustentável, não apenas no Algarve,
como também além-fronteiras.

Portugal Inovador

Com sede em Almancil (Loulé),
mas operando em toda a Europa (e
até mesmo na Índia), a CORE é uma
empresa de arquitetura com mais de
22 anos de experiência na conceção e desenvolvimento de edifícios
ecológica, social e financeiramente
sustentáveis. Por detrás de uma tão
verde ética, encontramos a paixão
de Anabela Macieira, que trabalha
na área desde a conclusão dos seus
estudos, em 1997, na Alemanha.
Em 2010, a arquiteta portuguesa regressou ao seu Algarve
natal, trazendo o conhecimento em
tecnologias de construção de baixo
consumo e os princípios do Feng
Shui para um país em que “o sol
brilha 1.860 horas por ano”. Trabalhando essencialmente com famílias
e agentes hoteleiros que pretendam
desenvolver ou renovar as suas

propriedades “de forma autêntica
e sustentável”, a CORE promove
não apenas o “bem-estar” de cada
ocupante, mas também as vantagens
de “integrar o meio envolvente” em
cada projeto.
A empresa proporciona, de facto,
um serviço baseado em três pilares:
a arquitetura sustentável acima mencionada (incluindo o uso de material
natural de origem local); o design de
interiores; e a engenharia e gestão
de projetos. Naturalmente, a aplicação dos mais recentes materiais ecológicos ao abrigo dos mais elevados
padrões estéticos é “um elemento
comum a todas as fases do projeto,
desde a qualidade de construção, o
isolamento e a impermeabilização,
até à instalação de janelas de alta
qualidade e à impermeabilização”,
conclui a nossa entrevistada.

Architecture for
a sustainable
future
In a moment when the Portuguese citizens’
behavioral engagement with climate
change is still limited, CORE develops
sustainable architecture projects – not only
in Algarve but also across borders.

Based in Almancil (Loulé), but
operating all across Europe (and even
in India), CORE is an architecture
enterprise with more than 22 years of
experience in the design and development of environmentally, socially
and financially sustainable buildings.
Behind such a green ethic, we find the
passion of Anabela Macieira, who has
been working in the field ever since
completing her studies in Germany,
in 1997.
In 2010, the Portuguese architect
relocated to her native Algarve, bringing her knowledge in low energy building technologies and the principals of
Feng Shui to a country where “the sun
shines 1.860 hours per year”. Working
mainly with families and hotel operators seeking to develop or renovate

their properties “in an authentic and
sustainable manner”, CORE is focused in promoting not only “wellness”
to each occupant, but also the advantages of “integrating the surrounding
environment” in every project.
In fact, the enterprise provides a
service based on three pillars: the aforementioned sustainable architecture
(including the use of natural locally
sourced material); interior design; and
project management and engineering.
Naturally, the application of the latest
ecological materials under the strongest of aesthetic values is “a common
thread across every project phase,
from the construction quality, to insulation and damp-proofing/waterproofing,
to installing high-quality windows”,
summarizes our interviewee.
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