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Quando a cidade 
e a Natureza criam  
um mosaico de afetos,  
nasce a obra  
MPT deCoração.

MPT deCoração 
ESTARÁ PRESENTE:

Se voltarmos a sentir a natureza de proximidade; 
Se os nossos olhares entre verdes e azuis voltarem a colorir; 
Se sentirmos a felicidade dos sorrisos das gentes entre as flores; 
Se as estações imprimirem os ocres nas folhas que crescem e caiem sobre o chão; 
Se a natureza voltar a entrar no urbano desenhando os percursos pedonais; 
Se os espaços permitirem novamente molhar os pés das crianças em tardes de calor; 
Se os avós e os netos voltarem a brincar na rua, escondendo-se do sol, entre folhas dos arbustos; 
Se a nossa casa e a natureza trocarem de lugar; 
Se novos espaços de saúde, bem estar e felicidade nascerem nas cidades!
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SERVIÇOS

A   PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA
 Jardins exteriores e interiores, jardins verticais e coberturas verdes. 

 Estes projetos aplicam-se em parques verdes, áreas ribeirinhas e marítimas, logradouros, 
condomínios, hotelaria e restauração, shoppings entre outros estabelecimentos comerciais, quintas 
ou herdades, espaços de fruição exteriores e interiores. Todos os nossos projetos incluem estudo 
dos sistemas de rega e drenagem, sistemas de iluminação, pavimentos, mobiliário, acessibilidades 
e desenho universal, estudo do tipo de plantas adaptadas ao meio ambiente, estudo da exposição 
solar, entre outros.

B   CONSULTORIA
 Fiscalização de empreitadas e Pareceres técnicos.

C   DESENVOLVIMENTO
 Construção de espaços verdes, Instalação de jardins, Instalação de Sistemas de 

Rega, Construção de Infraestruturas de Jardim e Apoio, como Salas de Inverno, 
Casas da Árvore, Telheiros, Pérgolas, Esplanadas, Bares, Espaços de Convívio, 
entre outros.

D   MANUTENÇÃO
 Manutenção de todo o tipo de jardins.

E   VENDA DE EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM

A MPT deCoração é uma nova marca da MPT 
dedicada ao projeto e execução de espaços verdes 
exteriores e interiores inclusivos.

A nossa missão é criar ambientes de afetos.  
Que sejam, acolhedores, sustentáveis, permitam 
encontros intergeracionais e, ao mesmo tempo, 
desenvolvam hábitos saudáveis. 

APRESENTAÇÃO
Serão os novos lugares de afetos que as pessoas, 
as famílias, as cidades precisam para devolverem 
novamente o bem-estar aos cidadãos.

Disponibilizamos serviços de projeto ou 
consultoria, construção e manutenção. Todos os 
nossos serviços são personalizados e exclusivos  
a cada cliente.

CLIENTES

PÚBLICO E PRIVADO

A MPT deCoração reúne uma equipa multidisciplinar nas mais diversas áreas que 
garantem uma melhor qualidade na prestação de serviços, mas também, um maior 
número de soluções adaptadas às mais diversas particularidades que cada cliente pode 
exigir. O setor do desenvolvimento integrado na nossa empresa dá-nos uma precisão 
mais ampla quanto a estimativas orçamentais e a necessidades de manutenção. E tem 
na sua génese 18 anos de experiência da MPT Mobilidade, com todo o reconhecimento 
que publicamente lhe é reconhecida, pelo seu profissionalismo e inovação de excelência.
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DESENVOLVIMENTO
É nesta fase em que há um foco maior no trabalho de equipa. Arquitetos paisagistas 
e técnicos trabalham em cooperação para existir uma melhor interpretação do 
projeto de forma a garantir uma melhor execução. Temos equipas com muitos anos de 
experiência de terreno prontas para garantir as melhores soluções.

MANUTENÇÃO
A concepção e execução de um espaço ajardinado deve ter em conta a futura manutenção 
do mesmo, num tempo de alterações climáticas exigentes. A manutenção dos nossos 
jardins adivinha-se reduzida, tanto ao nível das infraestruturas como da vegetação que 
foi meticulosamente selecionada por nós. Temos equipas disponíveis para a realização 
de todo o tipo de manutenção.  

VENDA DE EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM
A MPT deCoração vende uma gama vasta de equipamento de jardinagem para os mais 
aventureiros e aprendizes no que toca à manutenção dos jardins. Garantimos a melhor 
qualidade possível nos nossos produtos, como também, uma grande eficiência no que 
diz respeito a trocas ou devoluções.

PROJETO

O projeto de arquitetura paisagista é essencial na criação de espaços belos de lazer 
em todo o processo de construção do mesmo. Se, por um lado, é essencial o nosso lado 
criativo, sensorial e emotivo, por outro, é fundamental a sensibilidade na perceção das 
vontades, desejos e exigências do cliente para a criação de um espaço concebido à medida  
de cada um. 

Aliando esta vertente criativa à vertente técnica, num trabalho de equipa multidisciplinar, 
culmina-se num produto final personalizado, moderno, capaz de proporcionar momentos de 
lazer e fruição, nunca esquecendo o meio ambiente e a simbiose entre o Ser Humano e a 
Natureza.

A MPT deCoração pretende ser uma fábrica de espaços de sonho.

CONSULTORIA

A MPT deCoração oferece serviços de consultoria que vão desde a fase embrionária 
de idealização e conceção do projeto até à fiscalização de empreitadas através do 
acompanhamento de toda a execução do projeto. É nesta fase que garantimos o maior rigor 
na implementação dos materiais, nas infraestruturas e na plantação de todos os organismos 
vivos. Para além disso, em todo o momento, controlamos o custo da obra, o planeamento  
e garantimos o cumprimento de prazos, como também, a qualidade dos materiais utilizados.
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MPT deCoração® 
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 
4100-073 Porto - Portugal

tel.: (+351) 228 314 142 
tlm.: (+351) 925 074 239 
tlm.: (+351) 969 122 227 mpt.decoracao@mobilidadept.com

Quando a cidade 
e a Natureza criam  
um mosaico de afetos,  
nasce a obra  
MPT deCoração.


