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s nobre  ós

aiuEstudio é uma empresa jovem. Desenvolve a sua atividade no âmbito da 
arquitetura, engenharia e urbanismo. A sua experiência noutros setores 
permitiu que iniciasse atividades relacionadas com a consultoria e a 
assessoria de projetos.
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rquitectura

ngeniería

rbanismo aiuEstudio | , diversificou a sua atividade, 
procurando novas soluções para problemas atuais como a eficiência 
energética, o património histórico e o acesso à habitação digna. 
Desenvolvendo aplicações, estratégias e novas sinergias, para oferecer 
serviços integrais de assessoria para ajudar a desenvolver novos projetos ou 
melhorar e consolidar projetos iniciados, com especial incidência em I+D+i. 

we think for you pensamos por si 

aiuEstudio | , oferece aos seus clientes 
ideias nos seus projetos e um serviço ajustado às suas necessidades, com 
uma equipa pluridisciplinar com capacidade contrastada, e sob a figura do 
project management.

we design for you  projectamos por si 
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A  aiu studio  é uma empresa  ovem  e  inâmica, com uma grande rojeção  utura.

Mantém importantes contactos e  rojetos  nternacionais.

Proporciona ao cliente oluções uncionais, dequadas  e  novadoras mediante a execução de 
projetos de arquitetura, engenharia e urbanismo.

Distinguindo-se dos seus concorrentes pelo facto de ser uma  quipa  ultidisciplinar  com 

capacidade contrastada e omprometida  com a  ociedade tual, a  onservação do eio  

mbiente  e  do  atrimónio  istórico.
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Visão 
A  aiu studio preocupa-se com o rescimento  essoal e  rofissional  da sua  quipa umana, 
criando um ambiente onde as pessoas se sentem inspiradas e dão o melhor de si mesmas.

Inclui a visão do roject anagement, que consiste na gestão integral de projetos, passando por 
serviços de consultoria, desenvolvimento de aplicações informáticas, estudos de mercado, marketing e 
assessoria em projetos imobiliários.

O atrimónio  converte-se numa referência para a aiu studio, especialmente se tivermos em conta a 
sua localização geográfica na “Mérida Romana”. Desenvolve projetos com a máxima premissa de 

respeito pelo património, propondo as  oluções  mais  dequadas  e  espeitadoras.

A aiu studio proporciona um valor acrescentado às soluções arquitetónicas, respondendo às 

necessidades e preferências dos seus clientes, oferecendo-lhes um alor  crescentado  que  elhore 

o  seu  mbiente  e  qualidade  de  ida.

Desenvolve projetos e oluções  espeitadoras  do eio  mbiente  e  novadoras, do ponto de vista 

de I D i.
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Os nossos valores representam a nossa identidade como equipa humana. Somos diferentes porque 

temos paixão pela nossa profissão, procuramos a inovação e temos um claro compromisso  para  com  a 

sociedade  atual  e a  história.

cumprir  os  nossos  compromissos. Elaboramos planos, fixamos objetivos e tomamos decisões em 
função do seu impacto na consecução dos objetivos da nossa Visão, garantindo o cumprimento dos 
compromissos adquiridos.

satisfazer  os  nossos  clientes. Dedicamos os nossos esforços ao conhecimento e à satisfação das 

necessidades dos nossos clientes, tanto entidades privadas como públicas, captando as suas 
preferências e necessidades, e compatibilizando-as com soluções originais, de qualidade, funcionais e 
sustentáveis.

fomentar o  desenvolvimento  profissional. Promovemos um ambiente de trabalho respeitador e 

envolvido na formação e no desenvolvimento profissional. Propiciamos a especialização dos diferentes 
membros, tendo em vista conseguir soluções altamente profissionais, assim como o trabalho em equipa 
para conseguirmos alcançar o objetivo comum.

procurar a atualização permanente e uma atitude inovadora. Estamos comprometidos com os 

resultados e a formação contínua da nossa equipa na procura da satisfação e qualidade do serviço, e 
para desta forma podermos oferecer as melhores soluções e as mais inovadoras.

comunicar de forma aberta e honesta. Trabalhamos com o máximo sentido da ética profissional, com 

responsabilidade, disciplina e eficácia.

Valores 
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“O nosso plano de trabalho e objetivos permitirão que continuemos a crescer de 
forma progressiva e adequada, adaptando-nos aos tempos e às necessidades da 
sociedade, consolidando-nos como um estúdio de referência internacional.”
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ubén abecera oriano .  doutor  arquiteto

diretor  gerente

rcs@aiuestudio.com  

uan anuel erga onzález .  arquiteto

responsável   pelo  departamento  de  edificação  e  urbanismo

 juanmayerga@aiuestudio.com

esús paricio ópez .  engenheiro

responsável   pelo  departamento  de  engenharia  e  novas  tecnologias

jesusapa@aiuestudio.com

lberto del ío tero .  arquiteto  técnico  e  engenheiro  da  edificação

responsável   pelo  departamento  de  eficiência  energética  e  sustentabilidade

albertodelrio@aiuestudio.com

eresa alos onzález .  arquiteta 

responsável   pelo  departamento   internacional

teresapalos@aiuestudio.com
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assambleia da extremadura

mérida

projeto  básico e de execução

direção de obras   

reabilitação   

promotor      assambleia da extremadura

data      janeiro 2014

superfície      1.419,73 m²

orçamento    960.410,00 €

escritórios & comercial
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hotel emeritae

mérida

alojamento  hoteleiro
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projeto básico e de execução

direção de obras   

reabilitação e extensão

promotor      hostal emeritae sl
data      julio 2014

superfície      768,45 m²

orçamento      605.357,67 €



alojamiento  hoteleiro

hotel talayuela golf

talayuela
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projeto básico e de execução

direção de obras   

promotor     talayuela golf sl

data       dezembro 2005

superfície             5.803,50 m²

orçamento        3.689.141.05 €



ampliação instituto 

montánchez

docente
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projeto básico e de execução

direção de obras   

ampliação 

promotor      junta da extremadura

data      julho 2009

superfície      332,89 m²

orçamento      720.260,38 €



docente 

creche municipal

don álvaro
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projeto básico e de execução

direção de obras   

promotor  ayto. don álvaro

data       dezembro 2009

superfície                 534,40 m²

orçamento           248.353,25 €
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sanitário 

novo hospital de cáceres

cáceres

direção de obras   

colaboração

promotor      ses
data      maio 2008

superfície      80.227,91 m²

orçamento      53.000.000,00 €



restauração de  alcázar

trujillo

r ehabilitaestauração & r ção

projeto básico e de execução

direção de obras   

promotor       john studzinski

data              março 2006

superfície                 801,60 m²

orçamento        2.513.253,40 €
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300 habitações pré-fabricadas  e  centro comercial

lagos  .  nigeria

habitações
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projeto básico e de execução

promotor      kapian alosa

data      dezembro 2013

superfície      34.429,00 m²

orçamento      7.812.000,00 €



habitaçoes  sociais

zawaia  .  lybia

habitações
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 proyecto básico

promotor              Zanjarapid

data          outubro 2012

superfície           26.352,13 m²

orçamento      21.060.000,00 €



espaços públicos da N 630

monesterio

urbanismo 
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projeto de urbanização

promotor     ayto. monesterio

data      fevereiro 2009

superfície      4.039,45  m²

orçamento      352.129,82 €
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aru conquistadores

villanueva de la serena

urbanismo

projeto de urbanização

promotor         urvipexsa sau

data        setembro 2010

superfície           19.530,63 m²

orçamento            679.904,24 €
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intervenção  no  patrimônio

IN - VAULT

r m n c

E

estaura , anuten   e  ovas  

IN-VAULT é uma marca que associa duas empresas que têm trabalhado muito tempo com o patrimônio e 
com edifícios feitos de paredes de alvenaria. Estas companhias são  aiu studio, slp y VAULT ZAFRA, slp.

A equipa de IN-VAULT, compor profissionais especializados em diferentes áreas de actividade: 
arquitetos, engenheiros, arquitetos técnicos e advogados que estão a serviço do cliente para realizar as 
tarefas que lhe são confiadas.

ção ção onstruções e struturas de ngenhariae e

IN-VAULT
VAULT ZAFRA SLP  .  aiu studio slpE

Os arcos, abóbadas e cúpulas são elementos estruturais cujos princípios são baseados em estático. Os 
materiais que compõem estes elementos são submetidos apenas à compressão estresse. 

abóbada de arestas com costelas

mapa de compressões linhas compressões 
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IN - VAULT

Desde IN-VAULT  desenvolvemos nosso próprio software que nos permite determinar o estado de 
equilíbrio de qualquer edifício construído com alvenaria, se cúpulas, arcos, cúpulas e paredes com 
base em sua geometria. Graças a nosso conhecimento (know how) nós podemos:

- Analisar e diagnosticar doenças, desenvolvendo o projeto reparação e recuperação 
correspondente, enquanto nós monitorar o processo durante a execução da obra.

desplazamientos horizontais de paredes e arcos tensões

estado actual estado remodelado, proposta

i atrimôniontervenção no  p

i s  m lgreja anta aría de inares
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i atrimôniontervenção  no  p
- Revendo edifícios públicos ou privados, verificando seu estado e proporcionando o 
aparecimento de patologias futuras graças manutenção para os relatórios do estado do 
trabalho que produzem em que os cálculos fator de segurança de elementos estruturais e sua 
resistência oferecidos.

-  Construir novos edifícios nos quais podemos incluir elementos em arco, arcos, cúpulas, e 
podemos reconstruir os elementos que tenham caído em ruína.

2Tudo isso com a experiência de mais de 17.000 m  restaurados abóbadas, arcos e domos e mais de 
12.000  de abóbadas, arcos e domos de construção nova.2m

Dentro da cúpula da Igreja de Santa Clara. Llerena Castelo de Feria. Feria Torreão Arco del Cubo. Zafra



projeto básico e de execução

direção de obras   

 rehabilitação

promotor     c educação e cultura da extremadura

data             março 2015

superfície                 585,33 m²

orçamento            417.157,48 €

rehabilitaçao templo da diana

mérida
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i atrimôniontervenção no  p
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aiuEstudio, slp

calle severo ochoa .  16  1C   

06800  .  mérida 

paseo de extremadura .  22  

06240  .  fuente de cantos

tel 0034  924  30 00 15
tel . fax 0034  924  50 00 54

aiuestudio@aiuestudio.com

contacto

 junta  de  extremadura

urvipexsa

ayuntamiento  de mérida

ayuntamiento de  monesterio

ayuntamiento de  montemolín

ayuntamiento de  fuente de  cantos

extremadura  avante

supermercados  dia

kantrila

viassa

zanjarapid  (libia)

kapian alosa (nigeria)

sócios
andrés perea,  arquitecto

euroestudios

argola  arquitectos

rutina

emedos  arquitectura

vault  zafra

odv  arquitectos  técnicos 

envés  arquitectos

clientes



carteira ampliada aiuEstudio

projeto patrimonial IN VAULT
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