
 

 

Born in Lisbon – Portugal, in 1973, has an Architecture Degree by 

Faculdade Arquitectura Universidade Técnica Lisboa in 1996. 

Collaboration with van Sambeek & van Veen, Amsterdam, Holland, between 

years 1997 and 2000 and with Broadway Malyan, Portugal, from 2000 until 

2004. In 2004 establishes in partnership the acarquitectos office. 

In 2008, proceeds individually under the name João Tiago Aguiar, 

arquitectos. The office, located in the city centre of Lisbon, is mainly 

focused on the discipline of Architecture, counting already with many 

built and ongoing projects. Designing furniture and lighting are also 

part of the design process of the office. 

Several lectures have been given and various projects have been published 

in different national and international architecture magazines, 

architecture blogs and books. Some awards have been won, including twice 

the “Surface Design Awards” in the UK and the RENOV 2015 – architectural 

renewal award of Câmara Municipal de Oeiras, and has been numerous times 

finalist of the “ArchDaily” awards in different categories. In 2020, 

figures among the “Best of 2020” of the Archello website and, one year 

later, the awards SIL 2021 where is distinguished for the best real 

estate and housing development with the Avencas Ocean View Residences 

project and also Construir 2021 for the best rehabilitation with Maison 

Eduardo Coelho. The Golden Trezzini awarded with an honorable mention 

for the category Best Implemented Project of Private Residence. Again, 

in 2022, with Avencas Ocean View project wins the Prémio Nacional do 

Imobiliário and Prémio SIL for Maison Eduardo Coelho as the best real 

estate housing development.  

The work covers many construction sectors, from housing to restaurants, 

services, and furniture. During the last few years, the main projects, 

regarding the housing field, have ranged from the renovation of 

apartments to the extension and house refurbishment, the extension and 

renovation of collective housing buildings and the construction of houses 

and buildings from scratch. 

Ordem dos Arquitectos launched an invitation to be part of the jury 

panel for the cost-controlled housing competition in Almada and the 

international competition "The Tiny House" 2021, a Volume Zero - 

Architecture and Design initiative. 

Regarding the hotel and restaurant industries, there are manyfold 

projects associated with renowned brands, including the transformation 

of existing spaces into new distinct places. The starting point consists 

of a careful and strict approach to the pre-existing situation which 

leads to the presentation, execution, and monitoring of solutions more 

suitable to each client. Working with multidisciplinary teams, from 

engineering, decoration, to landscaping and fine arts, allows to offer 

an enriched and completed work. 

 

João Tiago Aguiar Nasceu em Lisboa – Portugal, em 1973, e é formado na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, em 1996. 



 

 

Colaborou com van Sambeek & van Veen, Amesterdão, Holanda, entre 1997 e 

2000 e com Broadway Malyan, Portugal, desde 2000 até 2004. Em 2004 

forma em sociedade o atelier ac arquitectos. 

Em 2008, de forma individual, prossegue sob a designação João Tiago 

Aguiar, arquitectos. O atelier, a funcionar no centro de Lisboa, foca-se 

essencialmente na disciplina de projecto de arquitectura e conta já com várias 

obras construídas bem como inúmeros projectos em curso. O design de mobiliário 

e iluminação constituem também uma parte do trabalho do atelier.  

Foram apresentadas diversas conferências e muitos projectos publicados 

em diferentes revistas, livros e blogues do sector da arquitectura tanto 

nacionais como estrangeiros. 

Conquistou vários prémios, incluindo, por duas vezes, o “Surface Design Awards” 

no Reino Unido e o prémio RENOV 2015 – prémio renovação arquitectónica do 

concelho de Oeiras, bem como finalista por diversas vezes e em diferentes 

categorias dos prémios “Archdaily”. Em 2020, recebe a distinção “Best of 2020” 

do website Archello e, um ano depois, o Prémio SIL 2021 em que é distinguido 

pelo melhor empreendimento imobiliário e habitação com o projecto Avencas Ocean 

View Residences e ainda com o Prémio Construir 2021 para a melhor reabilitação, 

desta feita a Maison Eduardo Coelho. Os Golden Trezzini Awards atribuíram uma 

menção honrosa na categoria Best Implemented Project of Private Residence. 

Novamente, em 2022, recebe pelo projecto Avencas Ocean View Residences o Prémio 

Nacional do Imobiliário e pela Maison Eduardo Coelho o Prémio SIL, projecto 

distinguido como o Melhor Empreendimento Imobiliário na categoria habitação. 

As obras abrangem todo o tipo de tipologias desde habitação, restauração, 

serviços e mobiliário. Durante os últimos anos os principais projectos na área 

da habitação vão desde a reabilitação de apartamentos à ampliação e remodelação 

de moradias, ampliação e remodelação de edifícios de habitação colectiva e 

construção de moradias e edifícios de raiz. 

Foi convidado pela Ordem dos Arquitectos para integrar o painel de jurados do 

concurso para habitação a custos controlado em Almada e no concurso 

internacional “The Tiny House”, uma iniciativa da revista Volume Zero - 

Architecture and Design. 

Na área da hotelaria e restauração, são múltiplos os projectos associados a 

marcas de renome, abrangendo aqui também a transformação de espaços existentes 

em novos lugares de referência no panorama actual. A aproximação aos projectos 

consiste numa cuidada e rigorosa apreciação da situação pré-existente que leva 

à apresentação, execução e acompanhamento de soluções adequadas às necessidades 

do dono de obra. Trabalha com equipas multidisciplinares, desde a engenharia, 

passando pela decoração, ao paisagismo e artes plásticas, sempre com o objectivo 

de apresentar uma obra total, enriquecida e completada por estas diferentes 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


