A OPERA | Design Matters tem um percurso com mais de vinte anos,
em projectos de obras públicas - Hospitais, Universidades, Centros
Culturais e de Exposições, entre outros - bem como empreendimentos privados de hotelaria e turismo, habitação, escritórios e complexos
comerciais. O reconhecimento desta actividade manifesta-se internacionalmente na vasta obra publicada, prémios e distinções.
A sua dinâmica intrínseca resulta de um processo em aberto que se
autoconstrói, renova continuamente e reúne múltiplas especialidades,
funcionando como sistema de conexão de várias disciplinas - arquitectura, urbanismo, planeamento, design de interiores, arquitectura
paisagista, arte e investigação tecnológica.
O objectivo - a criação de um sistema flexível capaz de responder de
forma mais completa a qualquer solicitação na área de projecto, ou a
montante deste – oferece uma resposta abrangente desde a execução
de estudos de viabilidade à gestão integrada global.
A actividade e obra construída, inicialmente focada em Portugal, estende-se hoje numa perspectiva de crescimento sustentado a Angola,
Moçambique, Brasil e Singapura. A Opera possui escritórios activos
em Maputo e Luanda, várias obras em curso e uma estrutura técnica
apta a responder a todo o tipo de solicitações na área do projecto.
A gestão destes escritórios e a tomada de decisões não é feita à distância, ou a cargo de subalternos. Implicou a fixação dos sócios fundadores nessas cidades, o que tem merecido a confiança de Entidades
Públicas e Privadas.
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