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Nota introdutória:

Este documento foi redigido segundo o novo acordo ortográfico.

As informações relativas aos casos de estudo não assumem nenhum papel vinculativo, representando uma 

pesquisa pessoal do material tornado público pelas empresas aquando da realização da mesma.
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1resumoPalavras chave:

habitação, construção, pré-fabricação, módulo, indústria

A presente dissertação pretende abordar o estado atual da oferta 

de habitações pré-fabricadas em Portugal nos últimos 20 anos, 

verificando as características inerentes a este tipo de conceção 

projetual.  Inicialmente, o tema é desconstruído em conceitos 

específicos analisados individualmente, sendo posteriormente 

feita uma abordagem mais prática ao que está subentendido no 

processo de conceção destas habitações, especificamente a sua 

consequente modularidade e faseamento.

Neste sentido, o estudo assenta principalmente numa recolha 

e investigação de várias marcas envolvidas na prática da pré-

fabricação em contexto habitacional e respetivos casos de estudo, 

analisando a sua estrutura, construção e organização, pelo que 

todo o material de projeto é uniformizado de modo a permitir 

uma leitura clara de cada caso e a sua eventual comparação. 

Desta forma, este trabalho pretende fornecer ferramentas e 

conhecimentos que ajudem a adquirir um melhor entendimento a 

quem procure aprofundar o seu conhecimento nesta área, criando 

uma base de trabalho com observações sobre as condicionantes 

até agora exploradas em contexto nacional, tais como os sistemas 

construtivos mais comuns, as áreas mínimas - de conforto e 

legalmente exigidas - assim como o esclarecimento da legislação 

aplicável, desconstruindo a ideia de que a pré-fabricação supõe 

um tipo de habitação inferior à habitação tradicional. 

Neste contexto, a relação entre os intervenientes no projeto, 

desde o seu desenho até à sua conclusão, assim como as suas 

expectativas, são tidos em conta e confrontados com a realidade. 

A ideia do ‘mínimo’ toma assim um novo sentido de ‘essencial’, 

necessário para um habitar sustentável, não só no presente como 

no futuro.
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2abstractKeywords:

dwelling, construction, pre-fabrication, module, industry

This dissertation intends to address the current state of the 

supply of prefabricated housing in Portugal in the last 20 years, 

while verifying the inherent  characteristics of this type of design. 

Initially, the theme is deconstructed into specific concepts to be 

analyzed individually, then a more practical approach is made to 

what is implied in the process of designing prefabricated houses, 

specifically its consequent modularity and phasing.

In this sense, the study is mainly based on a collection and 

investigation of the various brands involved in the practice 

of prefabrication in the housing context and their respective 

case studies, while analyzing their structure, construction and 

organization. All the design material is processed in an uniform way 

to allow a clear reading of each case and its possible comparison. 

This way, this work aims to provide tools and knowledge to help 

acquire a better understanding for those who seek to deepen their 

knowledge in this area, by creating a work base with observations 

on the constraints explored so far in the national context, such 

as the most used constructive systems, the minimum areas - 

for comfort and legally required - as well as clarification on the 

applicable legislation, deconstructing the idea that prefabrication 

supposes a type of housing inferior to traditional housing.

In this context, the relationship between all those involved in the 

project, from its initial design to its completion, as well as their 

expectations, which are taken into account and confronted with 

reality. Thus, the idea of   the ‘minimum’ takes on a new sense of 

‘essential’, necessary for sustainable living, not only in the present 

but in the future.
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O tema desta investigação surge de um interesse pessoal no 

objeto em estudo, isto é, numa arquitetura habitacional pré-

fabricada de dimensões contidas e sistematicamente criada para 

uma produção eficiente, mas flexível. Da mesma forma,  este 

interesse assenta em todas as particularidades que a distinguem 

da prática mais corrente de arquitetura de projeto, fortemente 

fundada e moldada nas circunstâncias e contextos do local, assim 

como numa relação pessoal entre arquiteto e cliente que se 

prolonga no tempo até ao estabilizar do projeto. 

Esta arquitetura, intrinsecamente modular, pressupõe certas 

diretrizes que a circunscrevem a uma conceção a priori despida 

de complexidade e liberdade. Esta dissertação pretende desafiar 

essa perceção, partindo de uma recolha de várias empresas e 

respetivos casos de estudo, analisando a sua estrutura, construção 

e organização, descodificando e permitindo uma leitura clara e 

atual do que é feito e como é construído.

Com o objetivo de catalogar a oferta mais pertinente de 

habitação modular pré-fabricada em Portugal e assim obter uma 

perceção da realidade em pleno século XXI,  é escolhida como 

base de análise principal uma amostra de casos do mercado 

existente. Para esse fim, esta dissertação apoia-se em cinco fases 

de aproximação ao tema, com uma perspetiva focada nos últimos 

20 anos, de forma a arriscar uma visão do que no futuro se poderá 

alcançar, em termos tecnológicos e construtivos.

Numa primeira fase, os conceitos resultantes de uma 

desconstrução do tema são colocados em discussão, procurando 

entender de onde surgiu o interesse neste tipo tão específico 

de habitação e os seus preconceitos atuais. Posteriormente, é 

feita uma contextualização dos conceitos numa perspetiva mais 

isolada, de exposição e definição, de forma a entender a sua 

influência e configuração atual.

introdução   |
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Numa segunda fase, é focado o conceito da pré-fabricação, já 

em dinâmica com os outros conceitos em simultâneo, de forma 

a clarificar o que é proposto ser investigado neste trabalho e  em 

que termos foram reunidos e filtrados os casos de estudo, assim 

como também expor os contextos históricos internacionais e 

nacionais de uma forma sucinta.

A terceira fase prepara o leitor para os casos de estudo que 

serão mostrados a seguir, na medida em que cria uma base de 

conhecimento dos sistemas construtivos que serão mencionados,  

descrevendo os processos que implicam, assim como o seu lugar 

num processo evolutivo geral em relação com outros métodos 

mais tradicionais.

O corpo da quarta fase é composto pelos casos de estudo em 

si, informações formais, desenhos técnicos e fotografias de forma 

a manter um standard para possibilitar uma comparação das 

soluções encontradas. Estes casos serão organizados por ordem 

alfabética dos nomes das respetivas empresas e categorizados 

em dois tipos de habitação pré-fabricada: de modelos em série 

e de habitação personalizada. Estes casos de estudo foram 

escolhidos assumindo a premissa da fase anterior, sendo todos 

eles de habitação, construídos em fábrica - completamente ou 

parcialmente - e transportados para o local a ser montados. Alguns 

deles já concretizados num local específico, outros ainda como 

propostas apresentadas pelas empresas e escritórios nos seus 

sites online e/ou e publicações de arquitetura. A informação usada 

no trabalho foi processada, permitindo a criação de desenhos 

técnicos que representam uma interpretação própria dessa 

mesma informação, procurando ser graficamente unificada com 

escala gráfica, através de software de desenho e de arquitetura 

para projetos coordenados, nomeadamente Photoshop da Adobe 

e Revit da Autodesk.
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Por último, é feita uma consideração final, reunindo os 

conhecimentos adquiridos e as conclusões do estudo efetuado. 

A dissertação é rematada assim com uma observação do 

estado da arte em Portugal, de forma a expor a opinião critica 

de como a arquitetura modular pré-fabricada é feita, com uma 

visão positiva do que poderá vir a ser feito tendo em conta todo 

o contexto e informação adquirida ao longo da investigação, 

deixando as possibilidades em aberto e expondo aspetos a ter em 

consideração para rentabilizar e criar uma imagem pública mais 

atraente e fiel à realidade.
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Figura 4.1 | Exemplo de um contentor Escritório da KARMOD.

Figura 4.2 | FUTURO House e VENTURO House na Futuro Village abandonada em Wanli, 
Taiwan.
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a habitação modular pré-fabricada

Quando se fala em pré-fabricação, recorrentemente a primeira 

conceção de um cliente vai de encontro a uma realidade com 

que já teve contacto, muitas vezes é o caso das pré-fabricações 

modulares escolares ou comerciais que são habitualmente 

usadas como ‘soluções rápidas’ e normalmente temporárias, 

os chamados ‘contentores’  [Figura 4.1]. Estes contentores são 

relativamente económicos e resolvem uma situação precária de 

forma prática. No entanto, as condições que oferecem não são as 

mais favoráveis e por vezes permanecem durante mais tempo do 

que o que foi inicialmente determinado, podendo instigar uma 

conotação negativa em geral na sociedade.

Por outro lado, esse primeiro contacto também se pode 

basear em experiências pré-fabricadas que são publicitadas 

em várias plataformas mídia, tais como a televisão ou Internet, 

que sobressaem pela sua excentricidade e ou inovação, muitas 

vezes à frente do seu tempo, como se pode verificar numa vila 

abandonada em Taiwan. [Figura 4.2]. O exemplo das casas Futuro 

com 50m² [Figura 4.4] e Venturo com 45m² [Figura 4.3] mostra 

a visão do arquiteto finlandês Matti Suuronen nos anos 60 e 

70 respetivamente. Ambas são completamente montadas em 

fábrica podendo ser colocadas em praticamente qualquer local, 

pelo que a Futuro possui um carácter modular fixo e a Venturo é 

expansível por adição de módulos. 

Outro exemplo com alguma notoriedade, o Nakagin Capsule 

Tower de Kisho Kurokawa, em Ginza no Japão [Figura 4.5], tal 

como a Futuro Village, também se encontra em estado de 

degradação pelo que foi abandonado. É um complexo de 140 

cápsulas pré-fabricadas de 10m² que englobam um conjunto 

conceitos   |
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Figura 4.3 | VENTURO House - foto e plantas Figura 4.4 | Futuro House - foto e planta
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Figura 4.5 | Nakagin Capsule Hotel - Ginza, Japão - foto e planta de piso Figura 4.6 | My Micro NY - Manhattan, NY - foto e planta de piso

conceitos   |
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Figura 4.9 | Interiror de uma cápsula de Nakagin Capsule Hotel

Figura 4.8 | Interior de uma Futuro House

Figura 4.7 | Interiror de uma VENTURO House 

Figura 4.10 | Interiror de um apartamento My Micro
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sucinto de funções básicas. Apesar de aparentar ser um extremo 

à luz da cultura portuguesa,  no Japão, estes hotéis ‘cápsula’ são 

muito comuns e usados, particularmente para viagens de negócio 

e estadias esporádicas causadas por necessidade, sendo apoiados 

por zonas coletivas dentro do hotel que preenchem outras 

carências do dia-a-dia. Em 2007 foi votada a sua demolição1 pelo 

que o seu futuro encontra-se em deliberação. 

 

Relativamente recente, o My Micro NY (Carmel Place) em 

Manhattan, New York [Figura 4.6] marcou de forma próxima os 

habitantes da cidade ao ser transportado e montado no local. 

Desenhado por nArchitects,  é uma tentativa de atender ao 

mercado de habitações mais acessíveis em Nova Iorque, pelo que 

este projeto ganhou o concurso para habitações para 1 a 2 pessoas 

de custo controlado. É um edifício de 9 andares e compreende 55 

unidades com áreas entre 23m² e 35m².

Estes últimos dois exemplos possuem documentários2 que 

narram a sua construção e os desafios que esta ultrapassou. 

Outros contactos com a habitação modular pré-fabricada passam 

pelo observar de obras que se realizam à nossa volta que, tendo 

vários graus de qualidade, influenciam a perspetiva da sociedade 

gradualmente. No entanto, as edificações modulares pré-

fabricadas são mais do que estas primeiras perceções, pelo que 

a habitação em específico pode ter muitas nuances e graus de 

personalização, chegando a níveis de detalhe e qualidade em tudo 

equiparáveis e, por vezes, superiores, a habitações tradicionais. 

O exemplo mais próximo, tanto em termos temporais como 

concetuais, é o My Mirco NY devido ao facto de ser mais recente e 

de empregar as técnicas da pré-fabricação que serão descritas em 

capítulos posteriores. Por todo o mundo cada vez mais se está a 

apostar numa abordagem mais planeada à construção e a arriscar 

em projetos cada vez mais complexos, criando uma tentativa 

coletiva de inovação que proporciona novas formas de habitar e 

de se viver de forma coletiva e responsável. 

1.  Noticia disponível em: <URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2019-08-26/tokyo-s-

famous-capsule-tower-may-not-be-doomed >

2.  Documentários: Nakagin Capsule Tower: 
Japanese Metabolist Landmark on the Edge of 
Destruction e  Making Carmel Place (My Micro NY) 
ambos disponíveis em: <URL:https://vimeo.com/
ondemand/nakagincapsuletower> e <URL: https://

vimeo.com/184884029>

conceitos   |
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Figura 4.11 | Uma habitação na aldeia de Piódão, inserida em Património Cultural

Figura 4.12 | Uma habitação burguesa no Porto, Património Cultural
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a habitação

Como estabelecido, este trabalho refere-se a habitações de caráter 

pré-fabricado, no entanto parece ser necessária uma análise dos 

termos subentendidos, tais como a ‘habitação’, que define as 

edificações estudadas, assim como o conceito que representa, 

tanto funcional como simbólico.

A Habitação

Unidade delimitada por paredes separadoras, constituída pelos 

espaços privados nos quais se processa a vida do agregado 

familiar, tais como a sala, os quartos, a cozinha, as instalações 

sanitárias, a despensa e as varandas privativas, incluindo, no caso 

de edifícios em regime de propriedade horizontal, a quota parte 

que lhe corresponda das partes comuns do edifício. 3

Portal da Habitação, 2020

O termo habitação refere-se a um abrigo de um dado individuo 

e do seu agregado familiar. É o espaço dedicado ao dia-a-dia, isto 

é, ao viver, recreio e descanso necessários, protegido dos vários 

elementos, naturais e sociais. É um local de retiro e ao mesmo 

tempo de reunião, possuindo uma natureza dinâmica em termos 

de função e de utilização ao longo do tempo. A habitação ou a 

casa é como uma segunda pele do indivíduo que nela habita, da 

mesma forma que a primeira protege o seu corpo, a casa protege-o 

das hostilidades da natureza e do ambiente que o rodeia. Dentro 

dela existem vários núcleos que se organizam e tornam possível o 

funcionamento desta como um organismo vivo que se adapta às 

expetativas que lhe são solicitadas [Figura 4.13]: 

 

“Uma casa: um abrigo contra o calor, o frio, a chuva, os ladrões, 

os indiscretos. Um recetáculo de luz e de sol. Um certo número 

de compartimentos destinados à cozinha, ao trabalho, à vida 

íntima” 4

Le Corbusier

3.  . Portal da Habitação - Disponível em: <URL:http://
www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/

detalheVocabulo.jsp?seq_codvocabulo=5921>

4.  CORBUSIER, Le - Por Uma Arquitetura. 6ª edição. 
São Paulo: Perspectiva, 2006; Pág.75

conceitos   |
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Figura 4.13 | Foto de le Cabanon e esquiço da relação humana com o espaço/ objetos de 
le Cabanon - Le Corbusier, 1951
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De um ponto de vista prático, o conceito de habitação ganha a 

sua forma num edifício ou parte deste que se destina ao habitar 

humano, pelo que pressupõe um uso definido pelo contexto 

espacial, cultural e temporal em que se insere. O valor económico 

deste objeto é definido a partir de uma consideração de vários 

fatores, desde a sua localização, a sua área, os materiais usados e 

a sua arquitetura. Vários fatores estão envolvidos na sua conceção 

e na sua transformação ao longo do tempo, na medida em que, 

ao longo deste, a casa pode ser vendida, alterada ou, em último 

caso, destruída. Desta forma e em princípio, espera-se que a 

habitação construída seja capaz de se adaptar a modos de vida 

diferentes do qual foi inicialmente concebida para acomodar, 

pelo que o inevitável progresso tecnológico acaba por influenciar 

esta evolução podendo tornar certas funções obsoletas com o 

decorrer do tempo e assim ser necessária uma reformulação da 

sua organização.

Na sua conceção, o modo de vida do habitante para a qual é 

projetada define a sua configuração que, por sua vez, pressupõe 

um certo grau de separação do espaço público e privado que pode 

variar. Cria-se assim um abrigo cujas paredes e muros definem um 

espaço que vai ser apropriado. Esta sensação de proteção remonta 

aos princípios base da imagem da cabana primitiva, cujo conceito 

foi debatido por vários arquitetos ao longo das épocas. O valor em 

recriar estes princípios é também debatido, questionando se essa 

conceção primitiva e essencial será a chave para obter princípios 

fixos de beleza e de valor na arquitetura.

A arquitetura pré-fabricada por si só compreende essas dimensões 

do essencial e do prático, não só pelas suas condicionantes de 

transporte, mas também pela sua função de ‘refúgio’ robusto mas 

dinâmico. Assim sendo, existe um interesse em explorar melhor 

este conceito primitivo e verificar até que ponto pode influenciar 

conceitos   |
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Figura 4.14 | Gravura do frontespício da segunda edição de Essai sur l’Architecture de Marc 
Antoine Laugier.
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esta conceção arquitetónica contemporânea.

Uma das principais personagens desta discussão, Marc Antoine 

Laugier escreveu, no século XVIII, o Essai sur l’Architecture onde 

descreve a construção da cabana primitiva, ilustrada na gravura 

do frontispício da segunda edição deste ensaio [Figura 4.14], 

sendo esta construída com colunas feitas com troncos de árvores 

e com telhados triangulares feitos de galhos. 

“Quelques branches abbatues dans la forêt font les matériaux 

propes à fon deffein. Il en choifit quatre des plus fortes qu’il 

éleve perpendiculairement, & qu’il difpofe en quarré. Audeffus 

il ne met wquatre autres en travers; & fur celle-ci il ne éleve qui 

s’inclinent, & qui fe réuniffent en pointe de deux côtés. Cette 

efpece de toit eft couvert de feuilles affez ferrées pour que ni le 

foleil, ni la pluie ne puiffent y pénétrer; & voilá l’homme logé.”  5

Marc Antoine Laugier

Esta cabana seria a origem de toda a arquitetura e nela poderíamos 

identificar os princípios fundamentais e estruturais tais como a 

cobertura e as colunas. Apesar de variações na forma da cabana 

noutros mitos acerca da sua origem, seria na aproximação a 

estas conceções básicas que evitaríamos os defeitos, focando 

no essencial e assim nos aproximaríamos de uma beleza mais 

universal.

A habitação pré-fabricada insere-se nesta conceção como um 

abrigo, essencial e de proteção do indivíduo e da sua família. 

Ela protege o habitante dos elementos naturais e separa-o das 

ameaças exteriores, oferecendo um espaço interior privado, onde 

este vive. De certa forma, apropria-se do terreno sem o tentar 

ocupar, o homem é a personagem que sobressai e dinamiza esta 

relação. Na procura desse mesmo essencial, respeita os princípios 

instintivos e primitivos do homem, satisfazendo uma necessidade 

de se sentir seguro, dominando o espaço pequeno e controlado 

5.  LAUGIER, Marc Antoine - Essai sur l’architecture. 
Paris: Duchesne, 1755; Pág.8  - Disponível em: <URL: 

https://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-128>.

Tradução:
“O homem quer construir para si um alojamento 
que o cubra em enterrá-lo. Uns galhos caídos 
no bosque são os materiais apropriados ao seu 
propósito. Escolhe quatro dos mais fortes que levanta 
perpendicularmente e que dispõe em quadrado. Em 
cima, põe quatro outros atravessados; e sobre estes 
levanta outros que se inclinam e se unem num ponto 
em dois lados. Esta espécie de telhado é coberta de 
folhas suficientemente juntas para que nem o sol e 
nem a chuva possam penetrá-lo; e eis aqui o homem 

alojado.”

Tradução por Igor Fracalossi. Colaboração: Flora Paim.
- Disponível em: <URL: https://www.archdaily.com.
br/br/01-169735/ensaio-sobre-a-arquitetura-slash-

marc-antoine-laugier>

conceitos   |
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onde se encontra, de forma prática e sem distrações nem 

desperdícios, aproveitando de forma multi-funcional esse espaço.

“A maioria dos arquitetos não teria esquecido hoje que a grande 

arquitetura está nas próprias origens da humanidade e que é a 

função direta dos instintos humano?” 6 

Le Corbusier

Por outro lado, quando falamos numa habitação esta pode tomar 

várias definições e funções específicas, podendo ser relativa a uma 

propriedade privada - primária ou secundária -  de uso permanente 

ou sazonal.  Pode também, referir-se a uma propriedade coletiva 

de uso hoteleiro, como um resort ou um parque de campismo 

de lotes construídos onde, durante um intervalo de tempo, um 

cliente irá vivenciar a propriedade como sua casa. Todas estas 

categorias são contempladas neste trabalho na medida em que 

as suas particularidades funcionais influenciam a matéria a ser 

investigada.

6.  CORBUSIER, Le - Por Uma Arquitetura. 6ª edição. 
São Paulo: Perspectiva, 2006; Pág.44.

conceitos   |
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Figura 4.16 | Relações entre compartimentos e circulações em Homes for Today and 
Tomorrow,  1961

Figura 4.15 | Utilização do espaço e circulações em Homes for Today and Tomorrow,  1961
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a medida humana e o conforto

conceitos   |

Refletindo sobre o conceito de habitação ensaiado no capítulo 

anterior, torna-se também pertinente a discussão do conceito 

do conforto de quem a habita, na medida em que este não se 

resume ao mero cumprimento de uma lista dos compartimentos 

principais e/ou de medidas mínimas. Como Nuno Portas afirma 

em Funções e Exigências de Áreas de Habitação:

“…o espaço mínimo exigido não pode corresponder ao 

simples somatório das áreas parcelares determinadas para cada 

função…” 7

Nuno Portas, 1969

Deve existir um reconhecimento da complexidade humana, 

das suas necessidades psicológicas e sociais, e não apenas uma 

preocupação estática e pragmática, na medida em que todos 

estes fatores criam um sistema delicado de difícil planeamento, 

acabando muitas vezes por falhar, quer por desvalorização dos 

mesmos, quer por ignorância. De forma generalizada, após o 

assegurar das funções básicas do espaço de habitação é necessária 

uma previsão ergonómica da utilização dos espaços, dos móveis 

e da circulação primária [Figura 4.15 e 4.14]. 

o ser humano

O espaço ocupado pelo ser humano sempre foi alvo de 

curiosidade dos grandes estudiosos da condição humana. Com 

ênfase no tema deste trabalho, a proporção do corpo humano 

insere-se nesta discussão com elevada importância. 

O Homem Vitruviano [Figura 4.17], um desenho de Leonardo 

7.  PORTAS, Nuno – Funções e Exigências de Áreas de 
Habitação. Lisboa: LNEC, 1969; Pág.7
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Figura 4.17 | O Homem Vitruviano de Leornardo da Vinci, 1490.
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da Vinci, cuja data de conceção se encontra por volta de 1490, 

baseia-se na obra de Vitrúvio, escrita originalmente no séc. I a.C. 

com o título De Architectura Libri Decem. No terceiro livro, Vitrúvio 

descreve as medidas da proporção do corpo humano masculino8, 

relacionando as suas partes entre si e definindo pontos de 

referência do todo, no entanto não a ilustra visualmente. Abaixo 

é apresentada a recolha e tradução própria das medidas descritas 

por Vitrúvio:

      ʯ A cara (início do cabelo até ao queixo) é 1/10 da altura do 

corpo;

      ʯ A mão (do pulso até ao extremo do dedo médio) é também 

1/10 da altura do corpo;

      ʯ A cabeça (do topo até ao queixo) é 1/8 da altura do corpo;

      ʯ A cabeça (do início do cabelo até à altura dos ombros) é 1/6 

da altura do corpo;

      ʯ Do meio do peito até ao topo da cabeça é 1/4 da altura do 

corpo;

      ʯ Do fundo do queixo até ao ponto mais inferior das narinas é 

1/3 da altura da cara;

      ʯ Do fundo do nariz até à linha imaginária entre as sobrancelhas 

é 1/3 da altura da cara;

      ʯ Da linha imaginária entre as sobrancelhas à linha do cabelo 

é 1/3 da altura da cara;

      ʯ O comprimento do pé é 1/6 da altura do corpo;

      ʯ O comprimento do antebraço é 1/4 da altura do corpo;

      ʯ A largura do peito é 1/4 da altura do corpo;

      ʯ O umbigo encontra-se a meio da composição do corpo, 

pelo que, rondando o corpo com eixo neste, forma-se um 

círculo perfeito com as suas extremidades

      ʯ O pé é 1/6 da altura do corpo;

Leonardo da Vinci ilustra e afina essas medidas na criação do seu 

desenho do Homem Vitruviano9 . Esta obra reflete os estudos 

8.  POLÍON, Marco Vitrúvio - The Tem Books On 
Architecture. Trad. Morris Hicky Morgan. Cambridge: 

Harvard University Press, 1914; Pág. 72.

9.  ISAACSON, Walter - Leonardo da Vinci. Trad. André 
Czarnobai.  Rio de Janeiro: Intrínseca Ltda, 2017; 

Pág.182
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Figura 4.18 | Sistema Modulor, Le Corbusier.

Figura 4.19 | Exemplo do funcionamento do Retângulo de Ouro.
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anatómicos de Leonardo e imbui na figura uma sensação de 

movimento e dinâmica que a faz sobressair sobre as demais 

tentativas de outros artistas. No entanto, devido à sua atitude 

crítica e de experimentação, nem todas as medidas assumidas 

por Leonardo são equivalentes às de Vitrúvio. Esta ilustração 

marca assim uma procura da compreensão do Homem e do seu 

lugar no mundo físico.

No seguimento desta lógica, criando um contraste de épocas, essa 

busca continua com Le Corbusier. Corbusier dedica grande parte 

da sua vida na criação de um sistema de medidas assentes na 

matemática e nas medidas do corpo humano [Figura 4.18]. Esse 

sistema10 baseia-se na série de Fibonacci11  e no retângulo de ouro 

[Figura 4.19] , criando duas séries de medidas em coordenação 

entre si e com o corpo humano. A grelha de proporção de Corbusier 

parte da figura humana, cujo braço esquerdo se encontra erguido, 

e do fixar de três dimensões principais: a altura até ao estômago 

(1,13m), a altura até ao topo da cabeça (inicialmente com 1,75m 

de altura e posteriormente alterada para 1,83m) e da altura até às 

pontas dos dedos do braço levantado (2,26m).

Nesse sistema podem-se observar duas séries de medidas que se 

relacionam entre si de acordo com a regra de ouro: a vermelho 

com base na medida de 1,13m; e a azul com base na medida de 

2,26m, sendo as dimensões resultantes séries de Fibonacci. Neste 

sistema Le Corbusier junta o conceito de um standard  à ideia 

dogmática da matemática e da ordem. O seu Modulor serve para 

organizar e afinar as dimensões de um projeto segundo medidas 

que considera seguras e não como uma solução automática para 

alcançar a beleza.

10.  CORBUSIER, Le – O Modulor. 1ª edição. Lisboa: 
Orfeu Negro, 2010. Pág.9

11.  Série de Fibonacci - é uma sequência de 
números inteiros, começando por 0 e 1, na qual, 
cada termo subsequente corresponde à soma 
dos dois anteriores. A sequência recebeu o nome 
do matemático italiano Leonardo de Pisa, mais 

conhecido por Fibonacci. 
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Figura 4.20 | Exemplos de esquemas e medidas possíveis para o espaço Quarto em 
Funções e Exigências de Áreas de Habitação, 1969
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“O meu sonho é o de instalar, nas obras que mais tarde 

cobrirão o país, uma «grelha de proporções» (..) que será a 

régua do estaleiro, a bitola que fornecerá uma série ilimitada 

de combinações e proporções. O pedreiro, o carpinteiro, o 

marceneiro, nela virão continuamente escolher as medidas 

para as suas obras, as quais, diversas e diferenciadas, serão 

testemunhos de harmonia.” 12

Le Corbusier, 1950

Este sistema encontra-se descrito em dois volumes Le Modulor 

em 1950 e Modulor 2 em 1955, tendo sido também difundido 

através de eventos públicos, sendo uma obra recorrentemente 

auxiliar no dimensionar da arquitetura.

os estudos do LNEC

Em paralelo com a vontade de medir e organizar o desenho com 

base na medida humana de uma perspetiva artística, tornou-

se também bastante pertinente e necessário o estabelecer e 

assegurar da segurança e dos direitos das pessoas que pretendem 

ou poderão vir a usar um espaço arquitetónico específico.

Inúmeros estudos foram realizados com o objetivo de se 

aproximarem de medidas desejáveis para um usufruir dos 

espaços prático e agradável, verificando se estes se encontram 

num espectro de áreas estabelecidas para o preenchimento das 

necessidades básicas do utilizador. O intuito deste esforço é a 

criação de uma medida quantificável mínima e dar uma indicação 

das medidas consideradas confortáveis para o uso de certos 

espaços, contemplando as várias funções possíveis dos mesmos.

Uma nova perspetiva assente no estudo de Nuno Portas [Figura 

4.20], também realizado pelo LNEC, está disponível para consulta 

- Dimensões do Mobiliário e do equipamento na habitação13 -  

e parte de um levantamento de catálogos atuais e de estudos 

antropométricos, os quais analisa e organiza de forma a criar 

12.  CORBUSIER, Le – O Modulor. 1ª edição. Lisboa: 
Orfeu Negro, 2010. Pág.54

13.  PEDRO, João Branco. et. al. – Dimensões do 
Mobiliário e do Equipamento na Habitação. Lisboa: 

LNEC, 2011.
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Figura 4.22 | Esquemas de uso em Dimensões do Mobiliário e do Equipamento na 
Habitação, 2011.

Figura 4.21 | Esquemas e medidas possíveis para o espaço Quarto em Dimensões do 
Mobiliário e do Equipamento na Habitação, 2011.
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representações gráficas com a informação necessária [Figura 

4.21 e 4.22]. Estes estudos são particularmente importantes para 

o projetar de uma arquitetura pré-fabricada cujo rendimento e 

controlo de áreas é geralmente uma grande condicionante da 

sua concretização, assim como para a conceção de módulos que 

consigam articular entre si várias funções. 

Devido às condicionantes inerentes a uma habitação construída 

em fábrica e transportada para o local, são projetadas áreas 

moderadas e com uma forte preocupação com o rendimento 

de recursos onde, muitas vezes, os móveis tomam um papel 

mais dominante na vivência e definição do espaço, muitas 

vezes separando funções/divisões, outras apoiando a vivência 

quer através da criação arrumos, quer através da capacidade 

de transformação, adaptando-se esporadicamente a uma dada 

função específica. Possibilitando, por exemplo, o apoio a um 

número elevado de ocupantes ocasionalmente ou a uma tarefa 

de rotina mais alargada que, não sendo necessários diariamente, 

podem ser escondidos e/ou alterados de forma a servir outra 

carência da residência. 

Após esta observação é ainda necessária uma conceção crítica 

dos percursos entre zonas, das possíveis e dos que são repetidos 

sistematicamente nos desenhos da habitação, das suas transições 

e da multiplicidade de usos que um dado espaço ou móvel pode 

ter. Só assim é possível criar de forma consciente um sistema 

que responda à necessidade de espaço, de forma contida mas 

eficiente, com a maior probabilidade de sucesso, na medida em 

que existem fatores ainda mais complexos de caráter psicológico 

que influenciarão de forma muito individual o uso da habitação, 

sendo o papel fundamental do arquiteto considerar o máximo 

desta informação.
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Figura 4.23 | Peça realizada no âmbito do concurso para o Prémio Mobilidade 2007 (Sérgio Oliveira + Nuno 
Pereira)



45

o plano de acessibilidades

Uma outra condicionante muito importante é a verificação da 

conformidade com um possível acesso condicionado, através da 

elaboração de um plano de acessibilidades.

O Decreto-Lei n.º163/200614 de 8 de agosto define as condições de 

acessibilidade necessárias no projeto e na construção de espaços 

públicos e equipamentos coletivos, estendendo a sua aplicação 

ao edificado habitacional numa revisão da versão de 1997.

Como exemplo relevante para a demonstração do assegurar da 

acessibilidade mencionada pode-se observar ao lado a [Figura 

4.23], sendo uma peça de um trabalho realizados no âmbito do 

concurso Prémio Mobilidade 2007, promovido pela Ordem dos 

Arquitectos e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Em suma, a criação do plano procura demonstrar a possibilidade 

da circulação e rotação completa de uma cadeira de rodas  que 

corresponde a uma área circular com diâmetro de 1,5m. Os 

espaços nos quais é imperativo o assegurar destas condicionantes 

são os espaços de funções dedicadas à sala, cozinha, de uma casa 

de banho completa e de um quarto. Dimensões de escadas e 

percursos de acesso ao próprio edificado são também alvo de 

reflexão e ponderação.

É de notar que alguns casos de habitação em série como serviço 

isto é, com uma função turística e hoteleira de dimensões muito 

reduzidas, não necessitam necessariamente de cumprir estas 

condições, na medida em que a entidade responsável pelos 

mesmos oferece outras alternativas que as cumpram no seu 

catálogo de opções.

14.  Disponível para consulta em: <URL:https://
dre.pt/web/guest/legislacao-consol idada/-/
l c / 1 0 8 1 6 5 8 8 9 / 2 0 2 0 0 3 1 5 1 3 4 8 / d i p l o m a ? _
LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_

rp=indice>
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Figura 4.24 | Desenho do bairro Moderne Frugès de Le Corbusier, em Pessac (1926)

Figura 4.25 | Plantas e Alçados de um módulo do bairro Moderne Frugès
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Numa perspetiva de organização do desenho em si das 

habitações, insere-se o conceito de módulo. Como conceito 

isolado, o módulo refere-se a uma medida base que é regular 

mas dinâmica. O módulo regula as dimensões das partes de uma 

construção, possibilitando várias organizações dessas mesmas 

partes de forma sistemática, algo visível por exemplo no bairro 

Moderne Frugès de Le Corbusier onde, através do estabelecer 

de um módulo base, o aplica em diversas posições criando um 

sistema mais complexo. [Figura 4.24 e 4.25].

mó·du·lo 15

(latim modulus, -i, medida pequena, ritmo, cadência)

1. [Arquitectura]  Semidiâmetro de uma coluna (tomado como 

medida reguladora das proporções arquitectónicas).

2. Diâmetro de uma medalha.

3. [Por extensão]  Medida.

4. Unidade que serve de medida.

5. Número que numa operação não tem influência no resultado.

6. Variação da intensidade ou do tom na emissão de sons. 

Dicionário Priberam, 2020

Como forma de acelerar e facilitar o trabalho de conceção e 

experimentação, muitas vezes procura-se usar um sistema 

de organização que permita testar várias soluções mantendo 

ao mesmo tempo um grau de controlo e liberdade. Quando é 

necessário experimentar várias soluções, adicionando, retirando, 

ou movendo partes de um projeto, o sistema modular é perfeito 

quando usado como o esqueleto da organização de uma planta. Na 

[Figura 4.27] pode ser observada uma clara organização simétrica 

de módulos que servem de esqueleto da planta, repetindo-se ao 

15.  “modulo”, in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, 2008-2020, Disponível em: <URL:https://
dicionario.priberam.org/modulo> [consultado em 

10-08-2020].
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Figura 4.26 | Planta modelo do Edifício Clarté de Le Corbusier, em Genebra (1932) 
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longo dos pisos do edifício e adaptando-se, quando necessário, à 

posição especifica no alçado que ocupam.

O  sistema modular não só ajuda na fase de experimentação em que 

a planta se deve adequar às necessidades particulares do cliente 

como também facilita, do ponto de vista prático e construtivo, 

uma construção rápida na medida em que os elementos já estão 

previamente pensados numa conceção modular e são facilmente 

construídos, replicados e montados.

 

“Um módulo mede e unifica; um traçado regulador constrói e 

satisfaz.” 16

James Strike

A construção modular em si, consiste na junção de secções e/ou 

módulos dentro de fábrica e posteriormente na sua transportação 

e montagem final no local da obra. Um módulo pode subentender 

um ou vários compartimentos, incluindo as suas paredes, pisos e 

tetos. Em conjunto, os módulos constituem um edifico único, cujo 

processo de construção é relativamente reduzido em comparação 

com outros métodos tradicionais, na medida em que este tipo 

de construção permite que vários elementos sejam construídos 

ao mesmo tempo, contrastando com o método mais comum de 

uma construção faseada, onde a construção de paredes, pisos e 

tetos, só podem ser feitas uma após a outra.

Dentro do mercado existem várias soluções que seguem este 

princípio, todas elas rigorosas e facilmente replicadas dada a 

natureza do conceito. Muitas vezes são até parcialmente pré-

determinadas, criando uma sensação de pouca liberdade de 

desenho, no entanto, esta possível desvantagem proporciona um 

maior controlo de qualidade, rigor e sustentabilidade, assim como 

a possibilidade, muito mais facilitada, de um aumento posterior  

da área da habitação por adição de módulos.

 

16.  STRIKE, James - Construction Into Design, 
The Influence of New Methods of Construction 
on Architectural Design. Oxford: Butterworth-

Heinemann Ldt, 1991; Pág.122
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Figura 5.2 | Transporte de uma Futuro House Figura 5.1 | Produção em Série de My Micro NY, em Manhattan, New York

Figura 5.3 | Montagem de My Micro NY, em Manhattan, New York Figura 5.4 | Produto pronto para entrega - Fábrica Ford 
em Detroit, Michigan.
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as técnicas da pré-fabricação

As técnicas da pré-fabricação em si não são novas pois remontam 

a um período anterior aos edifícios industrializados, pelo que só 

mais tarde foram pensadas em conjunto, criando um sistema17. 

Entre estas técnicas encontramos a pré-fabricação de peças, a sua 

produção em série, o transporte e a montagem [Figuras 5.1, 5.2 e 

5.3].

A pré-fabricação de peças consiste na conceção de um molde 

ou modelo, segundo o qual é possível encomendar um número 

calculado de peças a serem feitas previamente em fábrica e 

posteriormente transportá-las para o local onde serão montadas.

Por outro lado, a produção em série é uma técnica baseada no 

conceito do Fordismo americano, idealizado por Henry Ford.  Esta 

técnica refere-se a um sistema de produção em massa18  em que 

é seguida uma linha de produção utilizando as inovações técnicas 

ao dispor de uma racionalização de tarefas. Na sua fábrica em 

Detroit na América [Figura 5.4], Ford revolucionou a indústria 

do automóvel com a sua linha de montagem automatizada, 

possuindo as várias especialidades necessárias para a produção 

completa na sua própria fábrica, tudo com o objetivo de acelerar 

o processo de criação e montagem e consequentemente ter um 

produto ao preço mais baixo. 

No contexto arquitetónico, esta técnica procura evitar a extrema 

simplificação de processo, aproveitando, no entanto, a diminuição 

do custo de mão de obra e a rapidez na criação de um stock de 

peças preparado para uma montagem personalizada. Visto que, 

na perspetiva de Ford, um dos seus objetivos era a eliminação da 

necessidade da experiência de trabalho e da liberdade de cada 

17.  STRIKE, James - Construction Into Design, 
The Influence of New Methods of Construction 
on Architectural Design. Oxford: Butterworth-

Heinemann Ldt, 1991; Pág.117

18.  PINTO, Geraldo Augusto – A Organização do 
Trabalho no Século 20, Taylorismo, Fordismo e 
Toyotismo. São Paulo: Expressão Popular, 2007; 

Pág.30

a pré-fabricação   |
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HABITAÇÃO 
pronta a habitar 

Acabamentos 

MONTAGEM 
no terreno 

PROJETO 

TRANSPORTE 

PRODUÇÃO 
em fábrica 

montagem parcial  
módulos 

serializado 
personalizado 

adaptação ao cliente 

Kits de peças Módulos 

série de peças repetidas série de peças em stock 

preparação das fundações  
no terreno 

Figura 5.5 | Esquema das fases da elaboração de uma Habitação Modular Pré-
Fabricada
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trabalhador19 , essas vertentes  especificas procuram ser evitadas, 

na medida que são incompatíveis com uma prática responsável 

da arquitetura. 

O transporte resume-se à logística da deslocação das peças ou 

módulos, da fábrica para o local de montagem final.  Existem 

vários tipos de transporte, assim como empresas que oferecem ou 

se dedicam a esse serviço denominado de transportes especiais, 

devido à dimensão e peso inerentes às construções. Como 

exemplo, para a marca Jular, a empresa de transportes LASO20 

transportou seis módulos de 18x3,5x4,80m tendo um peso de 

cerca de 8 toneladas.  Para transportar esses módulos numa 

distância de 54Km, foram necessários três tratores de 2 eixos com 

semi-reboque de 3 eixos, mostrando que apesar de complexo, o 

transporte é possível e viável.

Por sua vez, a montagem é realizada segundo as indicações dadas 

pelo diretor e pela fiscalização de obra em função do terreno e do 

material de construção, assim como da estrutura das fundações 

escolhidas. 

O sistema que resulta da aplicação destas técnicas, quando 

aplicadas à prática do projeto de arquitetura, procura ser resumido 

no esquema ao lado [Figura 5.5] mostrando a evolução da fase 

inicial do projeto até ao produto final.

19.  PINTO, Geraldo Augusto – A Organização do 
Trabalho no Século 20, Taylorismo, Fordismo e 
Toyotismo. São Paulo: Expressão Popular, 2007; 

Pág.33

20.  Disponível em: <URL:http://www.laso.pt/index.
php?page=2913&lang=pt>
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Figura 5.6 | A propagação da Revolução Industrial pela Europa no século XIX.

Figura 5.7 | Fábrica automatizada Schenck Process em Darmstadt, Alemanha, 1948
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Com o avanço da revolução industrial no século XIX [Figura 

5.6], o processo da criação de partes de um edifício em fábrica 

e posterior montagem tornou-se numa prática recorrente, no 

entanto, o interesse específico por unidades pré-fabricadas ainda 

não tinha sido verificado em grande escala.

A mudança mais radical deu-se no período entre guerras, entre 

1918 e 1939, em que a industrialização e o desenvolvimento de 

sistemas de construção se tornou mais mecânico e por sua vez 

mais automatizado [Figura 5.7]. No entanto, o estigma ligado aos 

novos sistemas, quando confrontado com as técnicas tradicionais 

inspirava uma sensação de desconfiança difícil de ultrapassar, 

pelo que se verificava uma resistência no mercado à atualização 

dos modos de construir.

“Atualmente há unanimidade em considerar como prosadores 

perigosos, vadios, incapazes, obtusos e ansiosos, os poucos 

que, tendo compreendido a lição do homem primitivo na sua 

clareira, pretendem que existem traçados reguladores: “Com 

seus traçados reguladores, vocês matarão a imaginação, e 

entronizarão a receita”.21

Le Corbusier, em 1923

Gradualmente essa atitude foi-se dissipando ligeiramente, 

através de várias experiências, com os seus sucessos e falhanços 

que levaram a uma reflexão e a uma correção em prol de uma 

sensação de segurança e eficiência, diminuindo o choque cultural 

com as técnicas tradicionais.

Foi em 1920 que se voltou a debater a produção em massa e o 

seu contexto nos sistemas de construção industrializados. Em 

21.  CORBUSIER, Le - Por Uma Arquitetura. 6ª edição. 
São Paulo: Perspectiva, 2006; Pág.45
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Figura 5.8 | Waller System - Secções pela parede e pela laje do chão 

Figura 5.9 | Dorlornco System - Secção pela parede

Figura 5.10 | Sistema Dom-Ino

Figura 5.11 | Casa Citrohan 1



59a pré-fabricação   |

Inglaterra, dois importantes sistemas foram desenvolvidos22: 

o Waller System [Figura 6.8] em betão e o Dorlornco System 

[Figura 6.9] em aço e betão. A longo prazo, ambos acabaram por 

falhar, sendo uma das possíveis razões o facto de serem sistemas 

recentes, no entanto, agarrados a uma conceção tradicional da 

construção, o que os impedia de ir mais além, possivelmente 

com medo de serem demasiado diferentes e afastar os possíveis 

interessados, tendo sido essa incerteza que os terá impedido de 

realmente inovar de forma assertiva.

O debate sobre o edifício industrializado continuou na europa 

com duas figuras principais, Le Corbusier e Walter Gropius.  

Le Corbusier, com o sistema Dom-Ino [Figura 5.10] em betão 

reforçado em 1914, confrontou os seus cinco pontos para 

uma nova arquitetura com a realidade. Uma casa Dominó23 

seria equipada por elementos em série - movéis, janelas, etc - 

fornecidos pela indústria e estabelecidos sobre uma conceção 

modular. A casa Citrohan [Figura 5.11], em 1921, pretendia ser 

conceptualizada como um automóvel, como uma reação à casa 

tradicional que usava o espaço de forma errada24, assumindo-se 

como uma máquina ou ferramenta do habitar do Homem. Duas 

de muitas experiências com casas em série do arquiteto. 

Walter Gropius, diretor da escola de arte Bauhaus na Alemanha 

em 1919, também influenciou o desenvolvimento de sistemas 

de construção pré-fabricados através de projetos e investigações, 

com especial relevo a Serial House em 1921, o protótipo Steel 

House [Figura 5.12] em 1926 e as Copper Plate Houses [Figura 

5.13] em 1931.

Foi após a segunda guerra que se deu um aumento no 

necessidade de construção de inúmeras novas habitações devido 

a toda a destruição consequente, apresentando-se assim uma 

22.  STRIKE, James - Construction Into Design, 
The Influence of New Methods of Construction 
on Architectural Design. Oxford: Butterworth-

Heinemann Ldt, 1991; Pág.122

23.  CORBUSIER, Le - Por Uma Arquitetura. 6ª edição. 
São Paulo: Perspectiva, 2006; Pág. 164

24.  Id. Ibid., Pág. 170
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Figura 5.13 | Copper Plate Houses, 1931

Figura 5.12 | Protótipo Steel House, 1926
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oportunidade para o progresso da investigação nesta área.

“O aparecimento de um tempo novo só intervém quando 

um surdo trabalho anterior o preparou. A indústria criou seus 

instrumentos; A empresa modificou seus hábitos; A construção 

encontrou seus meios; A arquitetura se encontra diante de um 

código modificado;” 25

Esta etapa de reconstrução de um mundo fragmentado pelos 

conflitos, veio colocar as anteriores falhas em perspetiva, sendo 

o pós-guerra o momento de propor sistemas de construção 

rápidos e inovadores dada a necessidade imediata de recuperar o 

edificado perdido, apoiando-se nos conhecimentos adquiridos e 

construindo sobre eles um novo futuro.

 

25.  CORBUSIER, Le - Por Uma Arquitetura. 6ª edição. 
São Paulo: Perspectiva, 2006; Pág. 201
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Figura 5.14 | Número de edifícios clássicos segundo a época de construção do edifício (João Branco, 2013)

Figura 5.15 | Número de edifícios clássicos segundo o número de alojamentos (João Branco, 2013)

Figura 5.16 | Número de edifícios clássicos segundo o tipo de estrutura de construção (João Branco, 2013)
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o contexto nacional
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A partir do início do século foram muitos os fatores que 

contribuíram para o rápido progresso tecnológico e com ele 

várias tentativas de inovação. No entanto, e principalmente no 

setor da construção, sempre existiu uma resistência à aposta em 

novas experiências, devido ao seu carácter próprio de risco, na 

medida em que neste setor estão muitos fatores económicos em 

causa, desde os grandes investimentos, à própria segurança que 

deve ser sempre uma prioridade.

Por outro lado, a globalização contribuiu para a normalização e 

a aquisição de conhecimentos que vieram reforçar e fundar uma 

confiança lenta mas crescente, na pré-fabricação e nos novos 

métodos de construção como o betão.

 a estatística da habitação em Portugal 

Com base numa publicação26 elaborada por uma equipa do 

LNEC e do INE, tendo como fonte principal os resultados dos 

Censos 201127, podem-se afirmar certos factos e retirar algumas 

conclusões, procurando inserir o tipo de habitação em estudo 

numa perspetiva global da edificação habitacional em Portugal, 

em termos de construção e materiais.

Verifica-se que até 1970 o número de edifícios clássicos28   

construídos foi aumentando, verificando-se um aumento 

significativo de 44% (180 027) no intervalo de 1961-1970 para 

1971-1980, tendo a partir dessa década entrado em declínio de 

forma estável até ao momento de realização dos censos em 2011. 

Na primeira década do intervalo em estudo desta dissertação, 

foram construídos 501 005 edifícios [Figura 5.14]. Cerca de 87% 

26.  Habitação em Portugal: evolução e tendências 
- Disponível em: <URL: https://www.ine.pt/
xpor ta l /xmain?xp id=INE&xpgid=ine_sem_

lista&tipo=r&detalhe=185761779&xlang=pt>

27.  Disponível em: <URL: https://censos.
i n e . p t / x p o r t a l / x m a i n ? x p gi d = c e n s o s 2 0 1 1 _

apresentacao&xpid=CENSOS>

28.  Edifico clássico: Local distinto e independente, 
constituído por uma divisão ou conjunto de divisões 
e seus anexos, num edifício de caráter permanente, 
ou numa parte distinta do edifício (do ponto de vista 
estrutural), que considerando a maneira como foi 
construído, reconstruído, ampliado ou transformado 
se destina a servir de habitação, normalmente, 
apenas de uma família/agregado doméstico privado. 
Deve ter uma entrada independente que dê acesso 
(quer diretamente, quer através de um jardim ou um 
terreno) a uma via ou a uma passagem comum no 
interior do edifício (escada, corredor ou galeria, etc.). 
As divisões isoladas, manifestamente construídas, 
ampliadas ou transformadas para fazer parte do 
alojamento familiar clássico/fogo são consideradas 
como parte integrante do mesmo. - Segundo o 
Sistema de Metainformação do INE, disponível em: 

<URL: http://smi.ine.pt/Conceito>
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Figura 5.18 | Número de edifícios clássicos segundo o tipo de revestimento exterior das paredes (João Branco, 2013)

Figura 5.17 | Distribuição de edifícios clássicos segundo o tipo de estrutura de construção, por época de construção do 
edifício (João Branco, 2013)

Figura 5.19 | Número de edifícios clássicos segundo o tipo e cobertura (João Branco, 2013)
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desses edifícios possuem apenas um alojamento, sendo os 

restantes 13% uma variação de 2 alojamentos a 16 ou mais [Figura 

5.15].

Quanto a materiais usados, cerca de metade possuem estrutura 

em betão armado, pelo que a restante percentagem se divide em 

paredes de alvenaria, pedra, adobe ou outros [Figura 5.16]. Em 

construções recentes essa percentagem de uso de betão armado 

tem aumentado chegando aos 67% [Figura 5.17]. 

Em relação ao revestimento exterior, verifica-se um uso maioritário 

de 84% de reboco tradicional ou de marmorite, sendo apenas 

16% em pedra, ladrilho cerâmico, mosaico ou outros [Figura 6.18].

Quanto às coberturas, as inclinadas revestidas a telha representam 

93%, seja em cerâmica ou betão, sendo apenas 3% plana, em 

terraço [Figura 5.19]. 

O processo licenciamento

É também preciso contextualizar e esclarecer a perspetiva legal 

onde se insere este tipo de habitação e, em seguida, desenhar a 

realidade da construção habitacional portuguesa. 

Quanto ao processo de licenciamento, para obter uma casa 

pré-fabricada não basta possuir um terreno e comprar a casa, 

é necessário o enquadramento legal, sendo o licenciamento 

obrigatório e a legislação aplicável comum.

“Independentemente do seu carácter desmontável e amovível, 

desde que destinadas à utilização humana, revestindo as 

características de construções ou instalações incorporadas 

ou com ligação ao solo, com carácter de permanência são 

consideradas uma operação urbanística sujeita a licenciamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto nas alíneas a), b), j) e 

a pré-fabricação   |
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Figura 5.20 | Tabela de números e áreas minimas de compartimentos - Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; Decreto-Lei n.º 38 382 de 7 de Agosto de 1951; Art. 66º

Figura 5.21 | Tabela de áreas brutas mínimas dos fogos- Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas; Decreto-Lei n.º 38 382 de 7 de Agosto de 1951; Art. 67º
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m) do artigo 2.º  e do n.º 2 do artigo 4.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua redação atual.” 29

Uma das verificações legais, no sentido de que são medidas  

incontornáveis, é a verificação da conformidade  com as tabelas 

estabelecidas no RGEU [Figura 5.20 e 5.21]. Assim sendo,  é 

também necessária a Licença de Habitação30, da mesma forma 

que o é para uma casa tradicional. 

É também sempre necessário verificar se existem condicionantes 

à construção sobre o terreno, especificamente no Plano Diretor 

Municipal31 (PDM), verificando se o terreno se encontra numa área 

de Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional 

(REN) ou outras, o que pode condicionar as possibilidades do 

mesmo.

Como qualquer outro pedido de licenciamento, é necessário ser 

apresentado na Câmara Municipal o projeto de arquitetura com o 

plano de Acessibilidades32. Uma vez aprovado, deve ser também 

apresentado o projeto de especialidade. Por sua vez, caso o projeto 

se encontre numa área de condicionantes específicas, a Câmara 

Municipal consultará as entidades legalmente responsáveis, para 

que verifiquem o enquadramento legal e emitam um  parecer 

aprovando a realização da obra. Após esta análise, a entidade 

camarária emitirá a licença de construção dando permissão para 

o início da obra.

Após a construção da habitação é necessário requerer à Câmara 

Municipal o alvará de Licença de Utilização33, comprovando a 

conformidade com o projeto aprovado.

29.  Nota de esclarecimento: Estruturas amovíveis 
em Tavira - Disponível em: <URL: http://www.cm-
tavira.pt/site/content/noticia-newsletter/nota-de-
esclarecimento-estruturas-amov%C3%ADveis-em-

tavira>

30.  Licença de Habitação: Documento emitido 
pela Câmara Municipal da área onde se situa o 
imóvel, que atesta a habitabilidade do mesmo, 
depois de verificado o cumprimento das condições 
legais exigíveis para a sua emissão. - Disponível em: 

<URL:http://www.portaldahabitacao.pt/>

31.  O PDM é constituido por: Regulamento; Planta de 
Ordenamento; Planta de Condicionantes - Podendo 
ser acompanhado de: Relatório; Relatório Ambiental; 
Programa de execução; Planto de Financiamento; 

entre outros.

32.  O Projeto de Acessibilidades deve conter os 
projetos: Térmico; Acústico; de Estabilidade; de 
Águas de Redes Pluviais; de Redes de Esgotos; de 

Gás; de Telecomunicações e Ficha Eletrotécnica.

33.  Licença de Utilização: Documento emitido pela 
câmara municipal da área da situação do imóvel 
que define o tipo de utilização permitida para 
determinado edifício ou fracção: habitação, ou fins 
não habitacionais (comércio, serviços ou indústria). - 
Disponível em: <URL:http://www.portaldahabitacao.

pt/>
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Os seguros e empréstimos

Em alguns casos, pode ser precisa a procura de uma solução de 

financiamento para a compra da casa pré-fabricada. Para isso é 

necessário ter em conta as opções disponíveis e a variedade de 

oferta, assim como todas as variantes de cada uma neste processo. 

Em geral, os bancos portugueses possuem procedimentos 

para o financiamento da compra de casas pré-fabricadas, no 

entanto raramente são publicitados ao público e dependem do 

conhecimento ou formação específica do funcionário disponível 

ao atendimento na instituição em questão. O próprio fabricante 

pode também oferecer este serviço e apresentar uma ou várias 

propostas para facilitar a decisão do cliente.

Numa abordagem inicial, é preciso verificar e estabelecer o 

custo do projeto, relembrando que o custo total nunca é 100% 

financiado. Existem também os prazos de pagamento possíveis e 

os requisitos necessários, que variam de instituição para instituição, 

tais como a idade do titular e o seu rendimento mensal. 

É também necessário entender as diferentes taxas usadas nas 

descrições dos contratos e compará-las entre propostas., sabendo 

que algumas podem sofrer flutuações. Entre os parâmetros 

mais relevantes encontramos a Taxa Anual Nominal34 (TAN) e a 

Taxa Anual Efetiva Global35 (TAEG) que podem ser comparadas 

entre os vários produtos disponíveis no mercado, definindo o 

lucro do banco com o negócio. Normalmente um dos principais 

fatores que as influenciam é a relação entre o valor do montante 

solicitado e o respetivo prazo de pagamento. 

A Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) baseia-se na média das 

taxas de juros praticadas em empréstimos interbancários num 

certo número de bancos europeus. Para a determinação das taxas 

34.  A TAN é uma taxa anual que expressa os juros do 
empréstimo.  Sendo um valor processado de forma 
anual é necessário dividi-lo conforme o cálculo das 
prestações para assim se saber o seu impacto nestas. 

Esta taxa não inclui impostos nem outros encargos.

35.  A TAEG é a taxa anual de encargos que 
representa o custo total do empréstimo para o 
cliente, normalmente apresentada em percentagem. 
Nela estão englobadas as comissões do empréstimo, 
os seguros necessários, os juros, as despesas com 
impostos ou registos, entre outros encargos que 

sejam previstos e associados pelo banco.
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Euribor são excluídos 15%, tanto das percentagens mais altas 

como das percentagens mais baixas relatadas. Todos os dias úteis 

as taxas de juro Euribor são divulgadas e transmitidas a todas as 

partes participantes e à imprensa. Estes valores devem sempre 

ser analisados e verificados na ficha de informação normalizada 

europeia (FINE) e comparados, mantendo o montante, o prazo 

e a modalidade de reembolso idênticos para assim ser possível a 

consequente escolha da solução que seja mais económica.

Uma das instituições que possui informação de um crédito 

específico para habitação pré-fabricada disponível ao público é 

a Caixa Geral de Depósitos36, oferecendo um simulador online. 

Este crédito tem como finalidade a compra, construção ou 

modificação de uma casa pré-fabricada própria (permanente ou 

secundária). Em ambos os casos o montante mínimo é de 5.000€ 

e o máximo é de 80% do valor de avaliação, mais 90%-80% do 

valor de investimento da habitação permanente ou secundária 

respetivamente.

O que varia entre o financiamento de uma habitação pré-

fabricada e de uma habitação tradicional é a formação, ou falta 

dela, nos agentes das instituições. Por vezes, é mais eficaz levar 

um responsável da empresa contratada para que possa esclarecer 

qualquer dúvida que surja no efetuar do empréstimo junto da 

instituição bancária escolhida. 

36.  Disponível em: <URL:https://www.cgd.pt/
Particulares/Credito/Habitacao/Pages/Credito-

habitacao-Casas-Pre-Fabricadas.aspx> 
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Figura 6.1 | Estrutura em Wood Frame (Casema)

Figura 6.2 | Revestimento da estrutura com placas OSB (Casema)
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sistemas em madeira
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o sistema Wood Framing

O sistema Wood Framing é constituído por vários perfis verticais 

que distribuem as cargas do piso superior e/ou da cobertura, pelo 

que as vigas do piso assentam diretamente no topo dos perfis 

inferiores, criando uma plataforma. A rigidez e estabilidade destes 

perfis é obtida através de um processo industrial com autoclave, 

um aparelho hermeticamente fechado que esteriliza a madeira 

por meio do vapor, pressão e altas temperaturas, protegendo a 

madeira contra a ação de fungos, térmitas e humidade.

A sua estrutura [Figura 6.1] é constituída por perfis de madeira 

maciça travados com chapas estruturais de madeira industrializada, 

formando painéis estruturais capazes de resistir a cargas verticais, 

forças de ventos e de sismos, transmitindo-as até à fundação 

[Figura 6.2].  

Trata-se de uma construção seca, prática e sustentável, pelo que 

a redução do número de pessoas a trabalhar, do desperdício de 

materiais e a agilidade no tempo de montagem reduzem os custos  

e os desperdícios  neste sistema. No entanto, a necessidade de 

mão de obra qualificada compensa em certa parte, continuando 

de qualquer modo, a oferecer uma redução de custos em geral 

quando comparado com um sistema tradicional.

“…em relação às casas de alvenaria, destacam-se a execução 

da obra em prazos seis vezes menores do que uma construção 

convencional – cerca de apenas 3 meses para a execução total de 

uma obra de até 200 m²; menor custo de energia no uso da casa; 

redução de 80% nas emissões de CO₂; redução de desperdícios 

até 90% e redução dos resíduos da construção civil até 85%.” 37
37.  Disponível em: <URL:https://www.casema.pt/

blog/wood-frame>
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Figura 6.3| Colocação do isolamento de lã de rocha (Build It)

Figura 6.4 | Acabamentos numa casa pré-faricada em Wood Frame (Jular)
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As placas estruturais de madeira industrializada do tipo OSB 

enrijecem a estrutura e entre as elas é colocado o isolamento 

térmico e acústico [Figura 6.3] seguido de um perfil de gesso 

cartonado para a aplicação de acabamentos e revestimentos em 

madeira, cerâmica, cortiça ou outros. 

As fundações deste sistema podem ser em laje ou em sapatas 

corridas, sendo a sua estrutura em madeira maciça revestida 

de placas OSB que a travam. Sobre estas placas é aplicada uma 

membrana impermeável que permite a saída da humidade 

interna das paredes e protege-as contra a humidade externa. 

O acabamento interno é realizado em gesso cartonado que 

proporciona uma superfície lisa, pronta para o acabamento. O 

reforço de certas paredes de gesso cartonado com placas OSB 

tem a vantagem de permitir a aplicação armários ou peças 

suspensas em qualquer ponto da parede, sem a necessidade de 

reforços estruturais extra.

As lajes e plataformas dos pisos devem ser construídas com 

placas OSB colocadas sobre um vigamento projetado para 

suportar cargas relativamente generosas para assim permitirem 

a construção dos vãos livres e outros acabamentos, sendo a 

cobertura flexível na aplicação de materiais e técnicas.

Este sistema é composto por:

      ʯ Estrutura em Madeira Maciça

      ʯ          Vigas

      ʯ          Barrotes     

      ʯ EPS – poliestireno expandido 

      ʯ Sistema ETICS

sistemas construtivos   |
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Figura 6.5 | Exemplo de construção em madeira nos EUA

Figura 6.6 | Maquete do sistema da Gaiola Pombalina (NESDE, 2005)
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      ʯ Fixação por parafusos e articulações metálicas

      ʯ Impermeabilização

      ʯ Lã mineral ou de rocha

      ʯ Placas de gesso Cartonado

      ʯ Placas estruturais (OSB, etc)

A base do sistema em Wood Framing são as estruturas em 

madeira relativamente antigas, com elementos de secções 

maiores do que os usados atualmente. Os elementos estruturais, 

à exceção das fundações, são os barrotes e vigas de madeira 

normalmente dimensionadas segundo medidas imperiais, devido 

à prevalência deste sistema nos EUA [Figura 6.5]. Habitualmente, 

estes elementos são cortados em obra e interligados através de 

pregos e elementos metálicos, sendo a estrutura revestida com 

contraplacado ou placas de diversos materiais, que pontualmente 

constituem uma função estrutural. Para finalizar a construção, a 

habitação pode ser revestida com madeira decorativa, reboco 

ou outros materiais. A cobertura é habitualmente revestida com 

roofing shingles ou telhas asfálticas.

Em Portugal, o método tradicional consistia na construção de 

uma estrutura em caibros e barrotes de madeira, conectados 

através de espigões, cunhas e entalhes, cujo espaço interior era 

preenchido com argamassas, tijolos ou pedras. Este sistema é, em 

vários aspetos, muito parecido à Gaiola Pombalina [Figura 6.6], no 

entanto esta incorporava no interior das suas paredes alvenaria, 

juntando à resistência sísmica, a resistência ao fogo, tendo sido 

utilizada após o terramoto de 1755, em Lisboa.
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Figura 6.7 | Exemplos da organização por modulos (JULAR)

Figura 6.8 | Produção em série na fábrica (JULAR) Figura 6.9 | Implantação de vários módulos (JULAR)
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o sistema Treehouse

O sistema Treehouse [Figura 6.7] é o produto de um trabalho 

conjunto entre a marca Jular e  a Appleton e Domingos que 

assenta numa estrutura em madeira organizada segundo 

módulos de 3,3x6,6m38,  incorporando facilmente a componente 

pré-fabricada e o transporte dos mesmos. Este sistema pode ser 

aplicado à construção de habitações do T0 ao T4,  assim como a 

edifícios comerciais, turísticos e restaurantes.

Os módulos podem ser produzidos em fábrica e expedidos 

completamente montados, prontos para a montagem final 

no local pretendido ou expedidos em painéis kit para serem 

montados no terreno. As habitações resultantes deste sistema 

têm a capacidade de evoluir, tanto na fase de projeto como após 

a sua construção, pela adição posterior de mais módulos, com 

espacialidades interior ou exterior.

O sistema Treehouse permite a criação em fábrica de um número 

elevado de séries de unidades [Figura 6.8], possibilitando a 

resposta a projetos com um elevado número de alojamentos de 

forma rápida. 

38.  Informação disponível em: <URL:https://www.
treehouse.pt/>
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Figura 6.11 | Designações dos perfis de aço formados a frio para uso em LSF e suas 
respectivas aplicações (ABNT, 2005)

Figura 6.10 | Esqueleto Estrutural em LSF a ser Transportado (FUTURENG)
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sistemas em aço
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o sistema LSF

O sistema de estruturas em aço leve, normalmente conhecido  

por Light Steel Framing (LSF) é um sistema construtivo que 

usa o aço como material estrutural [Figura 6.10], sendo as suas 

principais vantagens o conforto térmico e acústico. Neste sistema 

o aço usado é criado através da moldagem da chapa de aço com 

uma espessura muito baixa, sendo depois revestida internamente 

e externamente para aumentar a durabilidade e a segurança da 

construção. As formas dos perfis [Figura 6.11] são conseguidas 

através de quinagem ou perfilagem - a frio - sendo  estes 

posteriormente aparafusados à estrutura e entre si39 de acordo 

com o projeto, distinguindo-se assim de outros sistemas que 

usam perfis laminados a quente com secções em I, H ou U que 

possuem um peso muito superior.

O sistema LSF possibilita qualquer acabamento, interior e exterior, 

sendo assim muito flexível no seu uso. No entanto, devido às 

características do material, é normalmente apenas usado em 

edifícios de altura reduzida. Esta estrutura permite projetos com 

grandes vãos e consolas de várias dimensões. 

Em termos construtivos, o LSF tem uma menor necessidade mão-

de-obra e uma baixa percentagem de perdas de matérias-primas 

durante a construção40.  As vigas de aço têm elevada resistência e 

baixo peso, sendo toda a estrutura aparafusada. 

O processo base de construção do sistema LSF é a montagem 

da estrutura peça por peça no local da obra. No entanto, a opção 

de pré-fabricar é a melhor solução quando está em causa uma 

39.  Estruturas LSF. - Informação disponível em: 
<URL:http://lightsteelframing.pt/vantagens/>

40.  Vantagens do uso do sistema LSF - Informação 
disponível em: <URL:http://lightsteelframing.pt/

vantagens/>
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Figura 6.12 | Montagem LSF em fábrica (Blink House)

Figura 6.13 | Painéis pré-fabricados com placas OSB (Lambiase, 2016)
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habitação de custos controlados. 

É possível pré-fabricar elementos tais como as paredes, as secções 

de piso, as asnas de cobertura, assim como os módulos que 

constituem as divisões da casa [Figuras 6.12 e 6.13].  Neste caso, 

os painéis são interconectados em fábrica e equipados com as 

instalações necessárias [Figura 6.14 e 6.15] e revestidos, formando 

o módulo que constitui a divisão da casa. Os módulos são então 

transportados e montados no local. Este método permite maior 

rigor, custos mais controlados e uma construção em menos 

tempo, tendo um menor impacto no ambiente e na vizinhança 

durante o tempo da construção. 

Este sistema é composto por:

      ʯ Estrutura Metálica em Aço

      ʯ          Chapas Perfiladas Colaborantes

      ʯ          Processo de galvanização

      ʯ          Processo de quinagem

      ʯ          Processo de laminação

      ʯ EPS – poliestireno expandido 

      ʯ Sistema ETICS

      ʯ Fachadas ventiladas

      ʯ Fixação por parafusos

      ʯ Impermeabilização

      ʯ Lã mineral ou rocha

      ʯ Placas de revestimento da estrutura em gesso cartonado

      ʯ Placas estruturais (ISOLPRO, OSB, HEBE, etc.)

“O método de construção em LSF não utiliza matérias poluentes 

e reduz em cerca de 70% dos consumos de energia. As emissões 

CO2 são igualmente inferiores e todos os materiais utilizados na 

construção podem ser reciclados. Além do facto de as sobras de 

aço serem reaproveitadas, o OSB é um material 100% sustentável.”4141.  Vantagens do uso do sistema LSF. - Informação 
disponível em: <URL:http://lightsteelframing.pt/

vantagens/>
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Figura 6.15 | Instalação de lã de mineral (Ampitude Acústica, 2012)

Figura 6.14 | Instalação Elétrica e Hidráulica (Habitissimo, 2012)
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O uso deste sistema remonta ao séc. XIX nos Estados Unidos na 

medida em que, nessa altura, a população teve um aumento 

significativo e relativamente rápido, levando a uma necessidade 

agravada da criação de várias habitações. Consequentemente, 

foram usados materiais locais abundantes tais como a madeira, 

através do sistema em Wood Framing que se mostrou prático e 

rápido, pelo que é ainda hoje um dos materiais mais usados no 

país, apresentando-se o LSF como uma evolução  tecnológica 

desse sistema.

Uma outra influência foi o facto de que, no final da Segunda 

Guerra Mundial, o ferro surgiu como um recurso abundante, cujo 

manuseamento se tornara comum devido ao esforço da guerra na 

indústria.  No início, era usada uma forma de ferro e carbono que 

era aplicada nas divisórias de edifícios com estrutura em ferro. As 

primeiras aplicações de aço enformado a frio foram encontradas 

na década de 1850. No entanto, apenas a meio do séc. XX foram 

criadas as primeiras legislações americanas42.  Nos anos 80, com 

o declínio do recurso de madeira disponível nos EUA, houve um 

aumento de procura deste sistema em aço leve. 

Após esta evolução progressiva, o LSF passou a ser encarado 

numa perspetiva profissional e atualmente conta com inúmeros 

avanços tecnológicos, estando em desenvolvimento constante.

Em Portugal, o sistema LSF está a ganhar protagonismo ainda que 

lentamente. Com o tomar conhecimento da população geral das 

fragilidades e custos de sistemas mais tradicionais, verifica-se uma 

procura crescente de alternativas.

Por volta dos anos 90, o uso de LSF em Portugal tornou-se mais 

comum, assim como a sua procura. Ainda assim, o LSF tem de lidar 

com a prevalência da tradição, na medida em que a construção 

42.  NAHB Research Center Inc. - Steel Framed 
Residential Construction: Demonstration Homes, 
Upper Marlboro, Maryland, 1995 - Informação 
disponível em: <URL:https://www.huduser.gov/
portal/publications/destech/steelframe.html> e 
<URL:https://www.huduser.gov/PORTAL/taxonomy/

term/66>

sistemas construtivos   |
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Figura 6.16 | Tratamento e isolamento num contentor marítimo  (JGDS-EPA) 

Figura 6.17 |  Exemplo de um corte vertical por uma casa Emob - estrutura de contentor 
(JGDS-EPA)



87sistemas construtivos   |

convencional é em alvenaria e betão armado, como observado nas 

estatísticas da habitação em Portugal do INE. Consequentemente, 

o mercado português ainda desconhece em geral os princípios 

da construção com materiais leves e secos, como a madeira e o 

aço leve.

 reabilitação de contentores marítimos

A reabilitação de contentores marítimos é um conceito de 

construção sustentável que usa como base os contentores de 

transporte de mercadorias, com comprimentos entre os 6m e 12m. 

Os contentores possuem uma estrutura autoportante metálica, de 

resistência muito alta devido à sua função original, pelo que pode 

ser revestida de inúmeros materiais, escondendo ou assumindo 

a sua materialidade inicial. No interior, o isolamento térmico e 

acústico é sempre garantido podendo ter um acabamento em 

qualquer material, com a desvantagem da diminuição do espaço 

útil em função dessa escolha.

Uma grande vantagem deste sistema é a facilidade de transporte 

na medida em que as dimensões originais são padronizadas para 

a compatibilidade com os camiões e navios normalmente usados.  

O facto das unidades serem os próprios contentores, torna este 

sistema inerentemente modular e dinâmico nas organizações 

possíveis através do seu posicionamento tanto vertical como 

horizontal.

A estrutura [Figura 6.16] de uma habitação segundo este 

conceito43 é o próprio contentor tratado com produtos anti-

corrosivos, sendo o isolamento feito com poliuretano projetado e 

lã de rocha de alta densidade.  A cobertura plana é composta por 

painéis sandwich afastados da estrutura criando uma caixa de ar, 

pelo que no seu perímetro é colocado um rufo com uma caleira 

de forma a rematar e escoar águas pluviais. 

43.  Informação disponível em: <URL:http://jgds-epa.
com/casas_modulares_aco.php>



88 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada

Figura 6.20 | Transporte do módulo da habitação GOMOS #1 (Summary, 2015)  

Figura 6.19 | Pré-montagem dos módulos da habitação GOMOS #1 (Summary, 2015)

Figura 6.18 | Construção da fundação da habitação GOMOS #1 (Summary, 2015)  
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sistemas em betão
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Habitualmente, quando se fala em pré-fabricação em betão, 

fala-se em elementos individuais que são feitos em fábrica, 

segundo cálculos precisos, depois transportados e montados 

no local. Estes elementos podem ter ou não funções estruturais, 

por exemplo podem ser encomendados: blocos de lintel e pilar, 

blocos de alvenaria, ripas e perfis, vigotas, abobadilhas e lajes do 

tipo alveolar a fábricas especializadas neste material, segundo as 

necessidades do projeto. No entanto, este trabalho direciona-se à 

ideia da pré-fabricação em betão num sentido mais serializado e 

sistemático.

o sistema Gomos

Em 2015, o estúdio Summary em colaboração com I&D empresarial 

criou um sistema modular em betão armado, o sistema Gomos44 

[Figura 6.13], resultante de duma parceria entre vinte empresas de 

diferentes áreas, desde a pré-fabricação, à tecnologia e automação 

industrial. 

A sua conceção parte do método de construção das infra-

estruturas de drenagem de saneamentos, re-imaginando-o com 

uma nova funcionalidade. O espaço resultante é habitável, estável 

e  seguro, pelo que em fábrica são asseguradas as exigências 

de qualidade, sendo uma produção rápida e rigorosa. Os 

módulos e respetivos acabamentos são finalizados em fábrica e 

posteriormente transportados para o local onde foram feitas as 

fundações onde irão assentar. A montagem final é feita em tempo 

relativamente reduzido. [Figura 6.14]

Este sistema permite a construção de várias tipologias e 

posteriormente uma ampliação longitudinal da habitação, pela 

44.  Informação disponível em: <URL:https://
summary.pt/pt/trabalhos/gomos-system-2/>
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Figura 6.21 | 3D demonstrativo do sistema Ecobuild (ECB)

Poliestireno expandido
Betão armado

Malha de aço

Conetores

Camada de micro-betão
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adição de mais módulos. As habitação resultante tem uma 

classificação energética eficiente, na medida em que tem um 

baixo consumo energético.

Neste sistema, a abordagem modular é feita por partes de 

dimensões fixas de 5,90x2,35m, que encaixam entre si formando 

os espaços necessários para satisfazer as necessidades do cliente. 

Consequentemente, estas dimensões já são concebidas com 

o posterior transporte em mente, pelo que facilitam ainda mais 

esta parte do processo de construção. Assim sendo, o processo 

construtivo deste sistema resume-se na produção da estrutura, 

nos acabamentos e instalações, no transporte e finalmente, na 

montagem no terreno.

sistema Ecobuilt

O sistema Ecobuild45 é um produto da empresa especializada em 

construções em betão armado Ecobuild Concrete Build46. Este 

sistema baseia-se no uso de um conjunto de painéis estruturais  

pré-fabricados, pelo que são constituídos por betão armado e 

poliestireno expandido. 

No betão estão incorporadas duas malhas planas de aço ligadas 

transversalmente por conetores, pelo que entre elas é colocada 

uma placa isolante de poliestireno expandido sendo a sua 

espessura determinada pelas necessidades do projeto. A estrutura 

deste sistema é autoportante que, devido ao seu peso reduzido 

- quando comparado a uma construção habitual em betão - é 

passível de ser montada com menos mão de obra e recurso a 

maquinaria pesada.

A obra é finalizada no local com a aplicação de duas camadas 

de micro-betão, projetado ou vertido em cofragens, e respetivos 

acabamentos.

45.  Informação disponível em: <URL:https://
concretebuild.pt/sistema/>

46.  Informação disponível em: <URL:https://
concretebuild.pt/about/>





93
7análise de casos de estudo



94 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada



análise de casos de estudo   | 95

A seguinte análise dos casos de estudo segue uma estrutura que 

se divide em dois grupos de elementos: escritos e gráficos. Para 

cada empresa é feita uma breve introdução ao seu método de 

construção assim como uma breve descrição da organização 

formal, áreas e volumetrias do respetivo caso. 

Para cada um foi escolhida uma foto ou representação renderizada 

do modelo final, complementada por plantas, renders e esquemas 

que representam uma interpretação própria da informação obtida 

através da recolha de material oficial em sites e publicações das 

empresas. Relativamente às plantas, é feita uma análise por zonas 

e funções em tons de verde, assim como uma anotação da sua 

evolução tipológica.

Quando aplicável, é apresentado também um esquema modular 

de cada caso baseado em medidas obtidas durante a pesquisa, 

podendo ser uma interpretação direta - quando explícito pela 

marca - ou indirecta - a partir de medidas individuais dos módulos.
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Figura 7.1.1 | 3D do modelo TP.02 (Arbisland)

Figura7.1.3 | 3D e Planta TP.02 T3
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Figura 7.1.2 | 3D e Planta TP.02 T2
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Arbisland
Oeiras, Lisboa

www.arbisland.com

A Arbisland, uma marca do atelier Jorge Luís47, foca-se numa 

variedade de serviços arquitetónicos e de engenharia. A sua 

oferta passa por quatro categorias de casas pré-fabricadas: a 

TP.01 com dois pisos e tipologias entre o T3 e T5; a TP.02 com um 

piso e tipologias T2 e T3;  a TP.03 com um piso e apenas T1; e por 

último as casas Contentor. Para este trabalho foram analisados os 

modelos TP.02 e TP.03.

modelo TP.02 | 7.1
habitação em série

Este modelo é construído48 segundo o sistema Ecobuilt, com 

paredes em EPS e betão reforçado com malha de aço. Assim 

sendo, o seu desempenho energético está acima da classe A+, 

possuindo também um bom desempenho acústico, térmico e 

sísmico. Estruturalmente é possível a criação de vãos de medidas 

relativamente generosas, sem um grande número de apoios.

O T2 tem uma abc (área bruta de construção) de 146m² segundo 

a marca, possuindo um momento de entrada seguido de uma 

zona de distribuição por corredores: um para a zona social e outro 

para a zona íntima. Na zona íntima existe uma pequena casa de 

banho de serviço, pelo que as outras duas se encontram junto aos 

quartos, formando suites. A sala e a cozinha partilham o mesmo 

espaço e viram-se para o terreno, assim como os quartos. 

47.  Informação disponível em: <URL:https://www.
arbisland.com/about>

48.  Informação disponível em: <URL: <URL:https://
www.arbisland.com/prefab-houses-1>

Figura 7.1.4 | Evolução da 
tipologia 
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Figura 7.2.2 | 3D e Planta TP.03
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Figura 7.2.1 | 3D do modelo TP.03 (Arbisland)
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O T3 possui uma abc de 166m² segundo a marca, adicionando 

mais um quarto e consequentemente aumentando o corredor de 

acesso íntimo. Mantém um quarto suite e os outros dois partilham 

uma casa de banho, cujo acesso é feito pelo corredor.

 

modelo TP.03 |7.2
habitação em série

O modelo TP.03, com 58m² de abc segundo a marca, é construido49 

num sistema em madeira e painéis STEICO - painéis de isolamento 

térmico em fibra de madeira - pelo que a fundação está ligada a 

uma laje térrea com vazio sanitário de cofragem perdida.

A sua cobertura é constituída por painéis isotérmicos com de lã 

de rocha e os tetos falsos com gesso cartonado, repetindo uma 

camada de isolamento pela parte superior. Os revestimentos 

exteriores são realizados com reboco e ripados de madeira.

Quanto à organização, a entrada é feita numa zona coberta 

diretamente para a zona social,  englobando a sala com kitchnette 

e uma pequena zona recuada de distribuição com acesso  à 

dispensa, casa de banho geral e quarto com arrumos.

Este modelo é comercializado com um preço base de 47.000€ 

(sem IVA).

49.  Informação disponível em: <URL:https://www.
arbisland.com/prefab-houses-1>



100 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada

Figura 7.3.3 | 3D e Planta - Eco T3

Figura 7.3.1 | 3D do modelo Eco T3 (Blink House)

Figura 7.3.2 | 3D e Planta - Eco T2
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Blink House
Porto - Lousada

www.blink.house

A marca Blink House é composta por uma equipa de arquitetos, 

engenheiros e técnicos de construção civil, especialistas em 

sistemas LSF e casas modulares, pelo que contam com portfólio 

em todo o país. As estruturas das habitações em LSF são 

construídas em fábrica  e transportadas em painéis pré montados 

para o local final.

Esta marca disponibiliza alguns modelos pré-definidos no seu 

site50, com respetivos detalhes e preços indicativos. Esses modelos 

são o Eco, Standard e Lux, por ordem de áreas e nível de custos 

crescentes. Para este trabalho foram escolhidos dois  modelos: o 

mais simples e eficiente e o modelo base.   

modelo Eco | 7.3
habitação em série

O modelo ECO possui duas tipologias - T2 e T3 - apresentando-

se como um projeto simples e energicamente eficiente. Ambas 

as tipologias procuram garantir áreas confortáveis e uma relação 

com a envolvente dinâmica, não tendo necessariamente uma 

estética exterior semelhante. O T2 é comercializado com um 

preço base de 91.800€ e o T3 de 130.500€. (sem IVA).

A tipologia T2 com cerca de 147m² de abc, sendo 99m²  de área 

útil, apresenta um momento de entrada marcado por uma pala 

50.  Informação disponível em: <URL:https://blink.
house/modelos/>

Figura 7.3.4 | Evolução da tipologia 



102 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada

Figura 7.4.3 | 3D e Planta - STAND T3

Figura 7.4.1 | 3D do modelo STAND T2 (Blink House)

Figura 7.4.2 | 3D e Planta - STAND T2
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em forma de C que dirige o habitante para  o espaço de estar 

onde se localiza a sala e a cozinha, tendo este espaço grandes 

vãos em vidro direcionados para o lado oposto. Imediatamente à 

esquerda e após a entrada, encontra-se uma porta para o corredor 

privado dos quartos, onde se localiza também a única casa de 

banho, localizada entre eles. No exterior, existe uma pequena 

garagem coberta com lugar para um automóvel, assim como dois 

pequenos alpendres, um comum para os dois quartos e um para 

a sala.

O modelo T3 tem cerca de 222m² de abc, sendo 122m²  de área 

útil. Neste modelo é adicionado um módulo de quarto com casa 

de banho privativa, anexo aos quartos existentes e aumentado o 

alpendre comum aos quartos e o da sala.

modelo Stand  | 7.4
habitação em série

A tipologia T2 deste modelo, com cerca de 149m² de abc, engloba 

uma sala de estar e jantar, uma cozinha, dois quartos, duas casas 

de banho e uma pequena sala de arrumos, assim como uma 

garagem coberta com lugar para dois carros. A lógica deste 

modelo assemelha-se em muito ao anterior - o modelo Eco - na 

medida em que é uma variação deste com acabamentos mais 

luxuosos e áreas mais generosas.

A versão T3, com cerca de 216m² de abc, acrescenta uma suite 

anexa ao corredor privado dos quartos, com uma interferência na 

planta mínima. Apenas o alpendre aumenta de dimensão.

O T2 é comercializado com um preço base de 126.600€ e o T3 de 

168.700€. (sem IVA).

Figura 7.4.4 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.5.2 | 3D e Planta do modelo Atlântico
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Figura 7.5.1 | Fotografia do modelo Atlântico (Bungaturis)
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Bungaturis
Pedroso, Porto

www.bungaturis.pt

A Bungaturis51 é uma empresa criada em 2005, cujo objetivo inicial 

foi uma resposta ao mercado de alojamentos em parques de 

campismo com a construção de bungalows pré-fabricados. No 

entanto, recentemente apostaram num conceito mais direcionado 

para a habitação e assim criaram uma nova marca: 4 All - Lodging 

Solutions, a qual engloba publicamente três modelos: o modelo 

Mediterrâneo, Atlântico e Lodge A2.1; sendo todos eles com 

processo de aquisição chave-na-mão.

modelo Atlântico | 7.5
habitação em série

O modelo Atlântico possui uma estrutura cuja base é constituída 

por vigas de madeira e panéis hidrófugos, com isolamento 

termo-acústico e revestidos com um pavimento vinílico. Por sua 

vez, as paredes apresentam uma estrutura em madeira e paineis 

sanduíche com caixilharias em alumínio e com vidros duplos.

Este modelo T1, com cerca de 38m² de abc, possui uma cobertura 

em painel sandwich com chapas perfiladas em forma de telhas 

que forma um alpendre na entrada.

51.  Informação disponível em: <URL:https://
bungaturis.pt/Sobre.html>
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Figura 7.6.2 | 3D e Planta modelo Mediterrâneo

Figura 7.6.1 | Fotografia modelo Mediterrâneo (Bungaturis)
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modelo Mediterrâneo | 7.6
habitação em série

O modelo Mediterrâneo apresenta-se como uma outra versão do 

modelo anterior, tendo este uma abc de cerca de 38m². 

Embora a sua área seja ligeiramente mais pequena, a tipologia 

deste modelo aumenta, sendo um T2, no entanto possui 

acabamentos semelhantes e um alpendre mais pequeno, cujo 

volume sobressai em relação ao principal.  A entrada é efetuada 

na zona de estar que possui um pequeno balcão onde é possível 

realizar pequenas refeições. Atrás deste encontram-se duas 

instalações sanitárias adjacentes.

Os acabamentos exteriores são semelhantes ao modelo anterior, 

mantendo a cobertura em duas águas, assim como a caixilharia e 

a imitação de madeira exterior.

modelo Lodge A2.1 | 7.7
habitação em série

Este modelo tem cerca de 69m² de abc, sendo 12m² de alpendre 

longitudinal sem corrimão, pelo que a sua estrutura assenta num 

chassi modulado em tubulares de aço galvanizado funcionando 

como base e painéis OSB revestidos por um pavimento vinílico. 

As paredes exteriores são construídas em painéis sandwich 

reforçados, com poliuretano grafitado no seu interior, pelo que 

são revestidas numa imitação de madeira por fora e no interior da 

habitação é usado PVC decorativo.
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Figura 7.7.2 | 3D e Planta do modelo Lodge A.2.1 

Figura 7.7.1 | Fotografia modelo Lodge A.2.1 (BUNGATURIS)
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A cobertura é dupla e possui caixa de ar, com revestimento de 

chapa perfilada simples a imitar telha, aplicada por cima de 

painéis sandwich de três ondas.

No interior, o teto é em painel sandwich branco e as caixilharias de 

contacto com o exterior são em PVC com vidro duplo, persianas 

e redes mosquiteiras.

A sua planta divide-se claramente em duas zonas: a zona coletiva 

de estar e cozinhar, que se estende ao longo da fachada de acesso, 

e na fachada traseira encontra-se a zona íntima, dos quartos e das 

instalações sanitárias.
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Figura 7.8.1 | 3D do modelo T1.02 Moby Base (CNLL)

Figura 7.8.2 | 3D e planta - Moby T3.01 Base

Figura 7.8.3 | 3D e planta - Moby T2.01 Base

Figura 7.8.4 | 3D e planta - Moby T1.02 Base Figura 7.8.5 | Composição modular
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CNLL
Espinho - Porto

www.cnll.pt

A arquitetura do atelier CNLL toma a medida humana como 

o centro dos seus espaços arquitetónicos, pelo que constrói 

espacialidades que apelam às sensações e interações humanas 

prezando por uma qualidade rigorosa no que toca a técnicas e 

materiais. A abordagem à habitação modular deste atelier não se 

exprime numa simples fórmula a repetir, mas sim numa particular 

preocupação com a sustentabilidade e rapidez de construção, 

aliada à adaptação completa a qualquer terreno.

modelos Moby | 7.8
habitação em série

O modelo Moby52, produzido pela primeira vez em 2007, apresenta-

se como uma habitação composta por módulos produzidos em 

estrutura metálica dentro de fábrica, pelo que a sua instalação 

prevê uma prospeção do terreno, análise do solo e preparação 

de implantação. A produção e vida de uma casa Moby assentam 

numa perspetiva ecológica, cujos modelos base são flexíveis e 

passíveis de evoluir por adição de mais módulos. As suas principais 

características passam por uma adaptabilidade e uma grande 

preocupação com a qualidade, com uma construção num espaço 

de tempo e custo reduzidos. As abc dos modelos base estudados 

fixam-se nos 157m², 111m² e 100m². O T1 é comercializado com um 

preço base entre 43.500€, a 72.250€, o T2 de 52.250€ a 103.500€, e 

o T3 de 75.750€  a 134.750€ (sem IVA).

52.  Informação disponível em: <URL:http://cnll.pt/
moby/>
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Figura 7.8.7 | 3D e planta - Moby T0

Figura 7.8.8 | 3D e planta - Moby T1

Figura 7.8.9 | 3D e planta - Moby T2
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Figura 7.8.11 | Composição modular
(2,5x7,5m)

Figura 7.8.6 | Fotografia do modelo Moby (CNLL)
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Quanto aos modelos mais recentes aplicáveis à Moby Land, 

Water e Air, estes seguem uma planta estrutural por módulos de 

2,50x7,5m53 que toma várias formas adequando-se ao local a ser 

implantada, tendo estes modelos uma abc  de 53m² , 74m² e 95m², 

relativas ao T0, T1 e T2 respetivamente.

A organização funcional segue um esquema em volta de uma 

zona central que contém os serviços da casa, tais como a cozinha, 

as instalações sanitárias e pequenas zonas de arrumos. Este núcleo 

central divide assim a habitação em duas zonas: a zona íntima e 

a zona coletiva, sendo a entrada efetuada por uma das laterais 

anexas a este. 

O aumento das tipologias é feito por uma adição modular, 

deslocando o núcleo central de forma a aumentar a área dos 

quartos e da zona de estar proporcionalmente. 

Sendo uma organização modelo, esta é aplicada às várias 

formalizações possíveis de uma habitação Moby - Land, Water e 

Air - sofrendo alterações nos acabamentos exteriores específicos, 

assim como de acessos, representando uma conceção dinâmica 

com o elemento onde se insere.

53.  Informação disponível em: <URL: https://cnll.pt/
portfolio-item/moby/>

Figura 7.4.10 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.9.2 | 3D e Planta - Modular 131

Figura 7.9.3 | 3D e Planta - Modular 203

Figura 7.9.1 | 3D do modelo Modular 131 (DiscoverCasa)
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Discover Casa
Penafiel, Porto

www.discovercasa.pt

A DiscoverCasa é uma empresa com experiência na construção e 

fabrico de casas modulares em madeira. Todos os seus modelos, 

cerca de 20 pré-definidos,  possibilitam acabamentos ao gosto do 

cliente, assim como podem ser adaptados às suas necessidades 

e finalidades.54 São também oferecidas duas modalidades: chave 

na mão e sem acabamentos interiores, pelo que serão realizados 

pelo cliente posteriormente.

Em suma, relativamente aos módulos interiores e exteriores, 

estes são realizados segundo uma estrutura de pilares e vigas de 

madeira; quanto à cobertura são usadas madres metálicas e vigas 

de madeira. O isolamento térmico é feito em lã de rocha de alta 

densidade e as caixilharias em alumínio lacado e vidro duplo.

modelos Modular 131 e 203 | 7.9
habitação em série

O modelo Modular 131 apresenta uma organização em L com 

131m² de abc, sendo 36m² zona exterior. Este modelo possui a 

sala ao centro com uma casa de banho de serviço, separada da 

divisão da cozinha com dispensa, pelo que, do lado oposto, existe 

um pequeno corredor de acesso aos quartos e a uma casa de 

banho íntima.

54.  Informação disponível em: <URL:https://www.
discovercasa.pt/catalogos/

Figura 7.9..4 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.10.2 | 3D e Planta - Solução Turismo

Figura 7.10.1 | 3D do modelo Solução Turismo (DiscoverCasa)
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O modelo Modular 203 apresenta ser uma evolução por simetria 

do modelo anterior com 203m² de abc, adicionando um quarto 

com closet e casa de banho privada, do lado oposto aos anteriores 

dois quartos.  A restante organização mantém-se semelhante.

 modelo Solução Turismo | 7.10
habitação como serviço

O modelo Solução Turismo é uma pequena solução com 27m², de 

abc pelo que 6m² são área exterior coberta. Assim sendo, possui 

apenas duas divisões e um aspeto exterior simples e simétrico. 

A zona social partilha tanto a função de convívio como de zona 

de dormir, usando os dois cantos opostos como separação física 

destas atividades. Como uma solução temporária, responde às 

necessidades mais urgentes e cria um espaço próprio e facilmente  

transportável.
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Figura 7.11.2 | 3D e Planta - Camp 18

Figura 7.11.1 | Fotografia do modelo Camp 18 (Euromodular)
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Euromodular
Coimbra

www.euromodular.com

A empresa Euromodular dedica-se ao fornecimento e montagem 

de soluções pré-fabricadas, tanto em série como personalizadas. 

Estas soluções são montadas sobre uma base de betão armado, 

laje ou placa de cimento, assim como sobre pilares e vigamento 

em madeira ou estrutura de chassis.55 

O processo de montagem pela Euromodular é iniciado após a 

conclusão da construção das fundações e executado à base de 

kits construtivos.  O Kit Base inclui barrotes em madeira, pavimento 

construído com tábuas em madeira, paredes simples ou duplas 

construídas com pranchas de madeira, vigamento em madeira, 

cobertura com tábuas de forro em madeira, portas e janelas 

exteriores de madeira com vidro duplo e respetivas ferragens, 

portas interiores de madeira com vidro duplo e respetivas 

ferragens, portadas das janelas em madeira e corrimões de varanda 

em madeira. (as madeiras usadas são de pinho/abeto nórdico).56

modelo Camp 18 | 7.11
habitação como serviço

O modelo Camp 18 é uma  pequena solução turística T0 com 

apenas duas divisões interiores e uma imagem icónica. É 

constituído por três módulos de 5,6m² tendo uma área útil de 

cerca de 18m², pelo que a área de circulação é quase inexistente.

55.  Informação disponível em: <URL:https://www.
euromodular.com/home>

56.  Informação disponível em: <URL:https://www.
euromodular.com/catalogo>
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Figura 7.12.2 | 3D e Planta - H50
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Figura 7.12.1 | Fotografia do modelo H50 (Euromodular)
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modelo H50 | 7.12
habitação em série

Este modelo apresenta o estilo mais característico da marca, na 

medida em que expõe a sua construção em madeira por kits, 

o telhado de duas águas que se estende até ao alpendre e os 

corrimões em madeira que o delimitam.

Com cerca de 51m² de abc, o modelo H50 é um T2 constituído 

por quatro divisões: a sala, uma casa de banho e dois quartos, 

tendo 9m² de alpendre. A sua composição é simétrica à exclusão 

da casa de banho. O conjunto deste modelo possui a opção da 

adição de kits de corrimões e/ou de portadas.
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Figura 7.13.1 | Villa T0 (Fábrica das Casas)

Figura 7.13.2 | Modelos em construção em fábrica (Fábrica das Casas)
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A Fábrica das Casas é uma empresa que apresenta soluções tanto 

para habitação, como para espaços comerciais, apostando em 

modelos e processos construtivos baseados numa construção 

e estrutura modular em aço pesado. Além dos projetos modelo 

apresentados no seu site, esta empresa executa também projetos 

adaptados às necessidades específicas do cliente, terreno e 

orçamento.

modelos Villa | 7.13
habitação em série

Este modelo57 de propostas varia entre o T0 e o T3, podendo 

ser rés-do-chão ou de dois pisos, mantendo ao longo da gama 

um volume modular muito concentrado, de geometria simples 

e limpa.  Com o objetivo de produzir uma análise capaz de ser 

comparável com outros casos, foram selecionadas as tipologias 

T0, T1 e T2 deste modelo, para desta forma proceder à verificação 

das unidades modulares e da estratégia de ampliação usada. O T0 

é comercializado com um preço base de 23.000€, o T1 de 32.500€ 

e o T2 de 59.000€ (sem IVA).

O T0 apresenta duas zonas dentro dos seus 30m² de abc, a sala e 

cozinha que engloba também a zona de dormir num só espaço, 

e a zona das instalações sanitárias, sendo um espaço à parte e 

fechado, de modo a oferecer a privacidade necessária. Esta é a 

unidade base à qual são adicionados mais módulos de modo a 

57.  Informação disponível em: <URL:https://
fabricadascasas.com/galeria/modelos/>

Fábrica das Casas
Vila Nova de Famalicão, Braga

www.fabricadascasas.com
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Figura 7.13.3 | 3D e Planta - Villa T0

Figura 7.13.4 | 3D e Planta - Villa T1

Figura 7.13.5 | 3D e Planta - Villa T2

Figura 7.13.7 | Composição modular
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aumentar o espaço e as funcionalidades da habitação. A circulação 

é básica devido às suas medidas e à baixa complexidade de 

organização.

Adicionando um novo módulo é criado o T1 com 53m² de abc, 

agora com o carácter das zonas mais definido.  O quarto possui 

um espaço próprio separado da zona coletiva da habitação, 

com as instalações sanitárias numa zona intermédia criando um 

pequeno corredor, tendo o seu acesso ainda indireto ao quarto. 

A sala e cozinha encontram-se numa posição oposta à zona 

de dormir, com uma dimensão ligeiramente maior sendo uma 

versão do módulo anterior mais alongada, sendo feita por ela a 

entrada na habitação. Através de uma duplicação longitudinal 

do volume do T1 obtém-se o modelo T2 com cerca de 103m² 

de abc, sendo as únicas diferenças o local de entrada que se 

realiza no módulo inferior e a consequente decisão de manter as 

instalações sanitárias ainda no corredor desse mesmo módulo, 

em oposição à suite do módulo superior. A sala possui agora um 

espaço dedicado, assim como a cozinha e zona de jantar, sendo 

estas duas zonas de carácter coletivo ligadas entre si promovendo 

uma circulação livre.

Concluindo, estes modelos apresentam uma solução que se 

relaciona com o terreno através de uma zona intermédia de 

transição, que tanto pode ser limitada uma parede de vidro 

translúcida, como por uma parede opaca, de forma a garantir 

mais privacidade desse ponto de vista. Apresentam também uma 

clara dicotomia entre a envolvente e o objeto arquitetónico, pelo 

que a separação é clara. A linguagem é bastante minimalista e o 

desenho modular é lógico e capaz de responder às necessidades 

básicas do cliente. Do ponto de vista construtivo, é usado um 

sistema de perfis tubulares em aço, sendo assim uma estrutura em 

aço pesado. Posteriormente, a estrutura é revestida com placas 

de  MDF (Medium Density Fiberboard) lacado e gesso cartonado, 

com os acabamentos escolhidos pelo cliente.

Figura 7.13.6 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.14.1 | 3D do modelo Essencial T3 (iZi Project)

Figura 7.14.2 | 3D e planta - Essencial T3

Figura 7.14.3 | 3D e planta - Essencial T2

Figura 7.14.4 | 3D e planta - Essencial T1
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iZi Project
Trofa

www.iziproject.pt

A iZi Project é uma empresa especializada em design e marketing 

digital, pelo que oferece soluções de casas modelares pré-fabricadas 

em painéis isotérmicos, segundo modelos customizáveis58 pelo 

cliente. Esta habitações são transportadas em ‘kits’ com o material 

necessário para a construção da casa. Estes ‘kits’ consistem nas 

paredes, portas, janelas de alumínio, canalizações e componente 

eléctrica pré-instalada nos painéis isotérmicos. No entanto, não 

incluem a construção das lajes, ligações ao exterior, acabamentos, 

mobiliário e sanitários. Para este estudo foram escolhidas as gamas 

Essencial e Selection.

modelo Essencial | 7.14
habitação em série

O modelo T1 apresenta uma abc de 33m², sendo a área do quarto 

de 9m², salientando que existem mais duas versões deste T1 com 

aumentos de áreas: do quarto de 9m² para 13m² e da sala que 

passa de 13m² para 21m². A organização é simples, sendo a entrada 

efetuada pela sala no centro e a circulação feita diretamente para 

o quarto ou casa de banho.

Ao modelo T2 com cerca de 48m² de abc é adicionado um módulo 

de quarto com 9m² anexo à sala e virado para a zona de entrada 

exterior.

58.  Informação disponível em: <URL:https://www.
iziproject.pt/#7>

Figura 7.14.5 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.15.1 | 3D do modelo Selection T3 (iZi Project)
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Figura 7.15.2 | 3D e planta - Selection T2

Figura 7.15.3 | 3D e planta - Selection T3

Figura 7.15.4 | 3D e planta - Selection T4
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Ao T3 com 64m² de abc é adicionado outro módulo de quarto 

com 9m², simetricamente ao primeiro, e a sala sofre um aumento 

para 21m².

modelo Selection | 7.15
habitação em série

O modelo Selection apresenta dois volumes interligados por um 

corredor, sendo um de caráter coletivo e outro privado. O primeiro, 

sendo a zona de entrada, é composto por uma sala e cozinha, 

tendo à sua direita o acesso ao segundo volume dos quartos. 

Todas as tipologias possuem duas casas de banho, uma em cada 

volume respetivamente. Entre cada versão varia apenas a adição 

de mais módulos para cada quarto, sendo estes adicionados na 

vertical, aumentando como necessário o corredor de acesso. 

Quanto às abc arredondadas, o T2 tem 96m², o T3 113m² e o T4 

130m². O modelo Selection é comercializado a partir de 36.000€ 

(sem IVA).

Figura 7.15.5 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.16.1 | Fotografia da emob4 (JGDS-EPA)

Figura 7.16.2 | 3Ds e planta - emob1 T1

Figura 7.16.3 | 3Ds e planta - emob4 T2

Figura 7.16.4 | 3Ds e planta - emob5 T3 Figura 7.16.6 | Composição modular
(2,5x6m)
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JGDS  - EPA
Paços de Ferreira

www.jgds-epa.com

A JGDS é uma empresa especializada na construção e 

remodelação de casas, tendo obras espalhadas pela Europa. Esta 

empresa implementa e executa vários conceitos de construção, 

desde construções em LSF, em Wood Frame e em Aço, usando 

para isso contentores de transporte de mercadorias como 

base estrutural. A marca Emob59, criada em parceria com a 3H 

Arquitetos, é um conjunto de modelos pré-concebidos de custos 

e áreas estabelecidos, mas indicativos. Os módulos usados nestas 

habitações correspondem aos contentores de 2,5x6m e 2,5x12m, 

podendo ser agrupados em várias orientações e pisos. 

modelo Emob Resort | 7.16
habitação como serviço

Esta categoria da marca Emob foi pensada numa perspetiva 

turística e de habitação temporária, no sentido de manter áreas 

pequenas mas eficazes, que respondem às necessidades mais 

imediatas do habitante. As tipologias que oferece vão do T1 ao 

T3 com algumas variações, especificamente na área da sala. Assim 

sendo, foram  escolhidas uma de cada de forma a manter a análise 

sucinta.  O T1, denominado emob1, com 23m² de abc possui 

uma pequena zona   de entrada com pouco mais de 4,5m² onde 

existem utensílios de cozinha e um sofá, seguida de uma casa de 

banho e um quarto do tamanho da cama.

59.  Informação disponível em: <URL:http://jgds-epa.
com/index.php#produtos>

Figura 7.16.5 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.17.1 | 3D da emobT3 (JGDS-EPA)

Figura 7.17.3 | 3Ds e planta - emobT2a

Figura 7.17.4 | 3Ds e planta - emobT2b

Figura 7.17.2 | 3Ds e planta - emobT3

Cozinha/ Sala/ Circulação
Quartos
Instalações sanitárias

Figura 7.17.5 | Composição modular 
(2,5x6m)
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O T2, denominado emob4, com 31m² possui zonas já com alguma 

circulação, com uma sala com kitchenette de 9m² e uma casa de 

banho com 3,4m² e dois quartos de  7,7m².

O T3, denominado emob5, com 48m² possui uma entrada para 

a sala com kitchenette com 16,6m², dois quartos diretamente 

anexados e um último acessível por um corredor, os três com 

cerca de 6m². 

modelo Emob Living | 7.17
habitação em série

O modelo Living, por outro lado, foi pensado como uma 

habitação unifamiliar segundo a legislação, conferindo áreas mais 

confortáveis aos seus modelos, assim como uma relação mais 

complexa do interior com  o exterior. Neste modelo são oferecidas 

tipologias do T2 e T3, assim como versões duplex.

A  emob T2a com cerca 72m² de abc consiste numa sala com 

kitchenette e dois quartos acessíveis por um corredor que leva 

à única casa de banho. Esta tipologia pode ser construída com 

quatro módulos de 2,5x6m. 

A emob T2b com cerca de 158m² de abc consiste num longo 

corpo com a mesma configuração do exemplo anterior, num 

entanto com mais uma casa de banho de apoio à sala, que agora 

possui uma área maior. Esta tipologia pode ser construída com 

oito módulos de 2,5x6m.

A emob T3 com cerca de 196m² de abc mostra uma organização 

com dois volumes salientes, como se o primeiro exemplo fosse 

separado em zona privada e zona coletiva. Esta emob possui duas 

suites e um espaço de dispensa dedicado, podendo ser construída 

com nove módulos de 2,5x6m.
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Figura 7.18.2 | 3D e planta - Treehouse T1A

Figura 7.18.3 | 3D e planta - Treehouse T2C

Figura 7.18.4 | 3D e planta - Treehouse T3D
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Figura 7.18.1 | Fotografias do modelo base Treehouse (JULAR)
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Figura 7.18.6 | Composição modular 
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Jular + Appelton e 
Domingos 

www.jular.pt + www.appletondomingos.pt

A marca Treehouse60 foi concebida pelo atelier Appleton e 

Domingos para a empresa JULAR61 - uma empresa especializada 

em estruturas e construções em madeira - pelo que inicialmente 

foi idealizada para juntar todos os modelos Treehouse, construídos 

com o sistema do mesmo nome: o modelo SW, Spot, Riga e o 

modelo modular base. 

Estes modelos assentam num sistema pré-fabricado em madeira 

segundo módulos de 3,3x6,6m, pelo que as habitações podem   

evoluir com o cliente, por adição de módulos ‘casa’ e módulos 

‘pátio’.  Os layouts oferecidos contemplam várias tipologias e 

configurações, sendo possível serem alterados ao gosto do 

cliente, assim como a escolha de materiais e acabamentos.

Os modelos Treehouse podem ser construídos por dois 

métodos: por módulos completamente montados em fábrica e 

posteriormente  expedidos para o local onde serão implantados; 

ou por uma produção em painéis em kit, que são transportados 

em contentores e montados posteriormente no terreno.

modelo base Treehouse | 7.18
habitação em série

O modelo base possuí layouts pré-estudados do T1 ao T4, 

podendo cada tipologia ter variações de área por acrescentos 

60.  Informação disponível em: <URL:https://www.
treehouse.pt/>

61.  Informação disponível em: <URL:https://www.
jular.pt/produtos/casas-pre-fabricadas/casas-

modulares-treehouse>

Figura 7.18.5 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.19.2 | 3D e planta do modelo Treehouse Riga T1+1

Figura 7.19.3 | 3D e planta do modelo Treehouse Riga T2+1
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Figura 7.19.1 | Fotografias do modelo Treehouse Riga em Azambuja (JULAR)
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Figura 7.19.5 | Composição modular 
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modulares. Existem composições de 6, 8, 10 e 12 módulos, 

seguindo uma grelha ortogonal rígida. Todas os layouts possuem 

um espaço intermédio de transição, entre o exterior e interior, 

que pode ser coberto, ocupando entre 1 a 2 módulos. As abc 

dos modelos estudados correspondem a cerca de 78m², 152m² e 

175m² respetivamente.

modelo Treehouse Riga | 7.19
habitação em série

O modelo Riga62 está disponível em duas tipologias rígidas: o 

T1+1 com uma abc de 57m² e o T2+1 com 83m². Estes modelos 

possuem uma imagem icónica criada pela sua forma simples 

e pelo uso abundante de madeira de riga nos pavimentos e 

revestimentos. A planta de ambos passa por uma plataforma de 

entrada que leva o visitante a um compartimento separado, que 

por sua vez se une à zona de estar quando necessário, o acesso à 

zona de cozinha kitchenette também é possível pela plataforma 

exterior. 

Na tipologia T1+1, o interior divide-se em dois módulos com cerca 

de 20m²: o primeiro engloba uma sala com cozinha incorporada 

e o segundo, anexo mas ligeiramente deslocado, compreende a 

zona íntima com um quarto de casal e um quarto de hóspedes, 

uma casa de banho partilhada e um pátio privado criado por essa 

deslocação. Esse pátio tem uma consequência no desenho da 

fachada pelo uso da madeira como semi-barreira visual e física do 

exterior. Entre os dois módulos existe uma parede de correr que, 

dependendo da sua posição, abre a sala para o quarto hóspedes 

ou fecha-a, criando um corredor de acesso a ambos os quartos.

No T2+1 é acrescentado um módulo anexo ao inferior que adiciona 

área à sala, uma casa de banho comum e uma quarto de casal.

62.  Informação disponível em: <URL:http://www.
appletondomingos.pt/treehouse/riga.html>

Figura 7.19.4 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.20.2 |3D e planta -modelo Treehouse SW T1

Figura 7.20.3 | 3D e planta - modelo Treehouse SW T2

Figura 7.20.4 | 3D e planta - modelo Treehouse T3
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Figura 7.20.1 | Fotografias do modelo Treehouse SW (JULAR)
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modelo  Treehouse SW | 7.20
habitação em série

O modelo SW63 está disponível nas tipologias T1, T2 e T3. 

Os componentes dos módulos são construídos em fábrica 

e fornecidos em kits para serem montados posteriormente 

no local. No painel estão incluídas as funções estruturais, de 

isolamentos, infra-estruturas e revestimentos interiores e 

exteriores. Os acabamentos são ao gosto do cliente permitindo a 

sua personalização.

O T1 possui uma abc de 43m² e engloba um deck de entrada, 

uma sala com kitchenette, uma casa de banho e um quarto.

O T2 possui uma abc de 63m² e é lhe adicionado um módulo, 

acrescentando um quarto e aumentando a área da sala e do deck.

O T3 possui uma abc de 84m² com mais um módulo dividido 

entre um novo quarto e mais área de sala.

modelo Treehouse Spot | 7.21
habitação em série

O modelo Spot é um módulo único com uma abc de 31m², sendo 

22m² de área coberta, formando um estúdio T1: com quarto, casa 

de banho e sala com kitchenette. 

A sua estrutura é em madeira lamelada, de paredes exteriores 

com caixa de ar dupla e revestidas a pinho com tratamento. Este 

modelo foi pensado para ser colocado em qualquer terreno, 

desde que seja possível garantir a sua ventilação na parte inferior 

do módulo.

63.  Informação disponível em: <URL:https://www.
jular.pt/en/produtos/casas-pre-fabricadas/casas-

modulares-treehouse-sw>

Figura 7.20.5 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.21.2 | 3D e planta do modelo Treehouse Spot
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Figura 7.21.1 | Fotografia do modelo Treehouse Spot (JULAR)
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O seu o seu suporte é possível em vários sistemas - desde estacas 

a geoparafusos - dependendo das condições do local onde se 

pretende instalar esta habitação.

Devido às suas dimensões - 3,5 de largura e 6,6 de comprimento 

- este modelo é facilmente transportável, tanto na sua expedição  

de fábrica como, posteriormente, do local original para outro que 

o cliente tenha intenção de ocupar.
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Figura 7.22.2 | 3D e planta - Linha Média 90
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Figura 7.22.1 | 3D do modelo Linha Média 90 (Lemcor)
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Lemcor
Felgueiras, Porto

www.lemcor.pt

A Lemcor é uma empresa criada em 2006 e especializada em 

construções em LSF no contexto da construção de casas e 

moradias modulares pré-fabricadas.64 Os modelos disponíveis 

separam-se em duas gamas: a gama elite com sete modelos e a 

gama média com doze modelos, todos eles personalizáveis pelo 

cliente, tanto em áreas das divisões como nos acabamentos, pelo 

que é a qualidade dos mesmos e de área que define as duas. 

Foram escolhidos os dois modelos com menos área de cada uma 

das gamas.

modelo Linha Média 90 | 7.22 
habitação em série

Este modelo, o mais pequeno da gama média, é um T2 com 

90m² de área de implantação.65 Os materiais usados são standard, 

assim como as caixilharias em PVC com vidro duplo, e a cobertura 

simples, com impermeabilização e painéis térmicos. Este modelo 

é comercializado com um preço base de 99.950€ (sem IVA).

A entrada é feita pela sala com acesso à cozinha e a um escritório 

de 5m². Anexo à sala, existe um pequeno momento de distribuição 

que pode ser fechado por uma caixilharia de correr. Este dá acesso 

à casa de banho geral, a um quarto e a uma suite. Este modelo 

possui janelas nas duas fachadas opostas e um alpendre de 10m² 

em frente à sala.

64.  Informação disponível em: <URL:http://www.
lemcor.pt/empresa.html>

65.  Informação disponível em: <URL:http://www.
lemcor.pt/linha-media/linha-media-t2-90m2.html>
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Figura 7.23.1 | 3D do modelo Linha Elite 171 (Lemcor)

Figura 7.23.2 | 3D e planta - Linha Elite 171
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modelo Linha Elite 171 | 7.23
habitação em série

Este modelo, também chamado de Vivenda Amável , é uma 

habitação de planta em L, com vários alpendres e garagem 

coberta, desenhada pelo atelier RT ARCHITECTS66. este modelo é 

comercializado com um preço base de 230.000€ (sem IVA).

Sendo o modelo mais pequeno dentro da gama elite, trata-se de 

um T2 com 171m² de abc, cuja cobertura é ajardinada. Nele são 

usados caixilhos minimalistas com estores exteriores, assim como 

um sistema domótico - de automatização de tarefas - que gere os 

sistemas da casa.

Após o momento de entrada, chega-se à zona da sala com 

kitchenette com vários acessos ao exterior, assim como uma 

pequena dispensa. Na planta podem-se observar os dois volumes 

separados segundo a zona social e a zona íntima, unindo-se 

através de um corredor central anexo à sala. A partir deste, tem-

se acesso à casa de banho geral, a um quarto e a uma suite com 

closet. No canto oposto, encontra-se a zona de garagem com 

acesso às instalações técnicas.

66.  Informação disponível em: <URL:http://www.
lemcor.pt/linha-elite/linha-elite-vivenda-amavel-V2.

html>
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Figura 7.24.1 | 3D do modelo MT1-01 (Livingwood)
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Figura 7.24.2 | 3D e planta - MT0-01

Figura 7.24.3 | 3D e planta - MT1-01
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Figura 7.24.4 | 3D e planta - MT2-01
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Livingwood
Sever do Vouga, Aveiro

www.livingwood.pt

A Livinwood é uma marca que se dedica à conceção e 

desenvolvimento de habitações em madeira, tendo ao seu dispor 

uma equipa de arquitetos e engenheiros. Os seus modelos são 

constituídos por módulos de 3,5x6,5m que podem ser dispostos 

em diversas posições, pelo que as divisões interiores são 

completamente personalizáveis.67 Estes módulos são construídos 

em fábrica e incluem as instalações eléctricas e sanitárias, 

revestimentos, caixilharia e a cobertura, sendo transportados para 

o local posteriormente.

O sistema construtivo utilizado é adaptável e pode ser revestido 

com um material à escolha do cliente.68 Ele é composto por paredes 

em painéis e cobertura em madeira tratada. As paredes interiores 

e exteriores são triplas, englobando o revestimento exterior, painel 

estrutural e revestimento interior. Nos espaços vazios da estrutura 

são colocados os isolamentos acústicos e térmicos - sendo os 

térmicos aplicados nas paredes exteriores apenas. A cobertura 

pode ser de águas ou plana.

modelos MT0, MT1 e MT2 | 7.24
habitação em série

O modelo MT0-01 trata-se de um T0 com 40m² de abc constituído 

por dois módulos (um incompleto) dado o comprimento deste. 

A sua organização resume-se a uma sala com kitchenette e uma 

67.  Informação disponível em: <URL:https://www.
livinwood.pt/pt_pt/item/Casa_em_Madeira/1/>

68.  Informação disponível em: <URL:https://www.
livinwood.pt/pt_pt/item/Casa_em_Madeira/1/

SistemaConstrutivo>

Figura 7.24.5 | Evolução da tipologia 



148 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada

Figura 7.24.7 | Composição modular Figura 7.24.6 | 3Ds exteriores
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casa de banho. Os revestimentos exterior e interior podem ser em 

madeira ou pedra e reboco ou madeira respetivamente.

O modelo seguinte que se encaixa nesta lógica de evolução é o 

modelo MT1-01, tratando-se de um T1 com 60m² de abc com dois 

módulos, estando o segundo numa posição perpendicular ao 

primeiro. A este é adicionado um quarto com 11m², aumentando 

a única casa de banho.

O modelo MT2-01 é um T2 com 100m² de abc  composto por três 

módulos. Na mesma direção do segundo módulo é acrescentado 

um outro, formando uma planta em T. Assim sendo, esta solução 

é composta por um quarto simples, uma suite, uma casa de 

banho geral e uma sala com kitchenette. No exterior, existem 

três varandas com uma área total de 34,5m² que servem tanto os 

quartos como a sala.
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Figura 7.25.1 | Fotografia do modelo MIMA House (MIMA)

Figura 7.25.2 | Corte Construtivo 3D do modelo MIMA House (MIMA)

Figura 7.25.3 | Corte Construtivo 3D do modelo MIMA Essencial e Mass (MIMA)
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MIMA Housing
Viana do Castelo

www.mimahousing.com

As casas MIMA possuem uma planta simétrica e uma imagem 

icónica, pelo que qualquer alteração procura manter a estética 

do modelo em questão. O sistema estrutural é em madeira , pelo 

que são escolhidos materiais e componentes de acordo com as 

especificações do local e clima. Dentro da marca MIMA existem 

quatro sub-modelos: House, Essencial, Mass e Light69.

modelo MIMA House | 7.25
habitação em série

Dentro deste modelo existem várias configurações, que podem ser 

repetidas nas gamas Essencial e Mass - diferindo nos acabamentos 

e aspeto exterior - no entanto podem ser alteradas em resposta as 

necessidades e gostos do cliente segundo módulos de 1,5x1,5m.  

Devido à existência desta grelha, as composições são sempre 

ortogonais, e sempre que possível, simétricas. 

Os pilares suportam o peso da cobertura para que as fachadas 

possam ser em vidro e de grandes dimensões, sendo que estas 

apresentam um grau de simetria, criando zonas de luz dinâmicas., 

pelo que são usados painéis moveis para cobrir as janelas, quer 

como filtro de luz, quer como forma de criar privacidade.

Neste trabalho foram tratados alguns modelos dentro desta gama 

que apresentavam uma relação lógica idêntica no seu aumento 

69.  Informação disponível em: <URL:https://www.
mimahousing.com/products2>
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Figura 7.25.4 | 3D e planta -MIMA House 1.1 - 89m²

Figura 7.25.5 | 3D e planta - MIMA House 2.0 - 114m²

Figura 7.25.6 | 3D e planta - MIMA House 4.0 - 211m²
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Figura 7.25.8 | Composição modular 
(1,5x1,5m)

Figura 7.25.7 | Evolução da tipologia 
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Figura 7.25.9 | 3D e planta - MIMA House Loft 1.0 - 62m²

Figura 7.25.10 | 3D e planta - MIMA House Studio - 68m²

Figura 7.25.11 | 3D e planta - MIMA House 2.1 - 142m²
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Figura 7.25.12 | Composição modular dos modelos MIMA House Loft; MIMA House Studio e MIMA House 2.1
(1,5x1,5m)
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Figura 7.26.1 | Fotografia do modelo MIMA Light (MIMA)
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Figura 7.26.2 | 3D e planta - MIMA Light 1 - 25m² ABC Figura 7.26.4 | 3D e planta -MIMA Light 3 - 32m² ABC

Figura 7.26.5 | Corte Construtivo 3D do modelo MIMA Light (MIMA)
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de área, nomeadamente na estratégia de organização entre o 

espaço de estar/comer e a zona de dormir/instalações sanitárias.

modelo MIMA Light | 7.26
habitação em série

O modelo MIMA Light70 é a proposta do estúdio MIMA para uma 

habitação modular minimalista, de dimensões reduzidas e multi-

funcionais. Este modelo é totalmente produzido e montado 

na fábrica e posteriormente transportado para o local onde é 

implantado. Existem duas variações deste modelo, todas com 

uma largura de 3m e cada uma com dois comprimentos possíveis: 

7,2m / 8,4m e 9,6m /10,8m.

Apesar de seguir plantas relativamente simples, é a sua construção 

e materialidade que o destaca dos outros modelos. O seu interior 

em madeira de pinho cria um contraste de conforto em relação ao 

exterior, no entanto o uso deste material cria uma relação oposta, 

de continuidade da Natureza moldada pelo homem.

Esta habitação insere-se no terreno como uma escultura, no 

sentido de parecer levitar sobre ele, como um objeto que se 

destaca num fundo natural.

Estas características tornam este modelo mais viável para 

turismo e residências secundárias, na medida em que é prático, 

rapidamente construído e de dimensões reduzidas, assegurando 

as necessidades básicas a curto prazo e  oferecendo uma vivência 

diferente do quotidiano comum.

70.  Informação disponível em: <URL:https://www.
mimahousing.com/mimalight LIVRO NOMADIC 

LIVING>

Figura 7.26.4 | 3D e planta -MIMA Light 3 - 32m² ABC
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Figura 7.27.1 | 3D do modelo Casa Pré-Fabricada 102 ( Norgehus)
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Figura 7.27.2 | 3D e planta - Casa Pré-Fabricada 102
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Norgeshus Portugal
Aveiro

www.norgeshus.pt

Esta empresa foi fundada pela Norges Hus Nova sediada na Estónia, 

estando em Portugal desde 2017. A Norgeshus é especializada no 

fabrico e montagem de casas de madeira pré-fabricadas e as suas 

instalações de produção estão localizadas no Norte da Estónia, a 

cerca de 20 quilómetros de Tallinn. 71

As suas estruturas seguem o standard de países como a Noruega, 

pelo que as paredes externas e a cobertura permitem uma perda 

mínima de energia, assim como as janelas e portas duplas que são 

de vidro triplo com caixilhos duplos.72 Dependendo do projeto 

são necessários, no máximo, 14 dias para montar toda a estrutura 

de paredes exteriores, interiores, cobertura e caixilharia.

Casa Pré-Fabricada 102 | 7.27
habitação em série

Este modelo é o exemplo mais pequeno desta gama, sendo 

um T2 de 147m² de abc com dois quartos, uma casa de banho 

completa e uma de serviço, assim como uma sala e uma cozinha. 

O pacote de fábrica correspondente inclui as paredes externas, 

internas, a estrutura do telhado, janelas e portas para o terraço. 

A sua cobertura pode ser um telhado plano, de quatro águas ou 

com inclinação.73 Este modelo é comercializado com um preço 

base de 41.500€ (sem IVA).

71.  Informação disponível em: <URL:https://www.
norgeshus.pt/producao-das-casas-pre-fabricadas/>

72.  Informação disponível em: <URL:https://www.
norgeshus.pt/download/>

73.  Informação disponível em: <URL:https://www.
norgeshus.pt/casa-pre-fabricada-102/>



158 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada

0 5m 10m

Figura 7.28.2 | 3D e planta - Casa Pré-Fabricada 175
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Figura 7.28.1 | 3D do modelo Casa Pré-Fabricada 175 ( Norgehus)
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Casa Pré-Fabricada 175 | 7.28
habitação em série

Este modelo é um T2 com 91m² de abc com uma volumetria 

simples de 6,45x14,05m, sendo comercializado com um preço 

base de 85.000€ (sem IVA).

A sua organização divide-se em duas zonas, social e íntima, sendo 

a entrada feita por um pequeno hall central ou diretamente pelo 

terraço. Este modelo pode englobar um novo piso cujo acesso 

seria efetuado por escadas retráteis no corredor de distribuição 

ficando com uma abc de 171m², no entanto essa opção depende 

da cobertura escolhida. O seu pacote de fábrica inclui as paredes 

externas, internas, a estrutura do telhado, janelas e portas para o 

terraço.
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Figura 7.29.2 | 3D e Planta - House Sierra T1

Figura 7.29.3 | 3D e Planta - House Sierra T2

Figura 7.29.4 | 3D e Planta - House Sierra T3

Figura 7.29.1 | 3D da House Sierra  (Ooty)
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Ooty
Esposende, Braga

www.ootyme.com

A empresa Ooty oferece várias gamas  de produtos que se baseiam 

em estruturas pré-fabricadas modulares com subestrutura em 

madeira, podendo responder também a projetos particulares 

na medida em que possui os seus próprios departamentos de 

arquitetura e engenharia.

 

modelo House Sierra | 7.29
habitação em série

O modelo Sierra74 resume-se a uma habitação modular com uma  

presença forte no terreno, cuja relação do interior com o exterior 

se efetua pelos grandes vãos em vidro e varandas ao longo dos 

mesmos.

Este modelo apresenta propostas entre o T1 e o T4, no entanto, 

foram selecionadas as tipologias T1, T2 e T3 para desta forma 

proceder à verificação das unidades modulares e da estratégia de 

ampliação usada. Todas as áreas são ajustáveis segundo a marca.

O T1 possui uma abc de 65m²,  englobando três corpos de caráter 

distinto. Ao entrar encontramos uma área de transição onde 

existe um compartimento de arrumos e uma pequena casa de 

banho de serviço. Por trás desta, existe uma cozinha acessível pela 

sala. Neste espaço podemos escolher duas direções: à esquerda 

encontramos uma suite com closet e à direita uma sala ampla 

74.  Informação disponível em: <URL:https://www.
ootyme.com/sierra-house>

Figura 7.29.5| Evolução da tipologia 
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Figura 7.30.2 | 3D e Planta - House Sky T1

Figura 7.30.3 | 3D e Planta - House Sky T2

Figura 7.30.4 | 3D e Planta - House Sky T3

Figura 7.30.1 | 3D da House Sky (Ooty)
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com a área igual à anterior. A partir da sala podemos aceder à 

cozinha virada para a fachada oposta da entrada.

O T2 possui uma área de construção de 100m² e 16m² de alpendre, 

pelo que mantém a estrutura anterior, adicionando um novo 

módulo de quarto e com ele um corredor privado de acesso aos 

mesmos, assim como à cozinha. Agora em vez de uma suite, os 

dois quartos simples partilham a casa de banho que se encontra 

entre eles, cujo acesso é também pelo corredor.

O T3 possui uma área de construção de 134m² e 42m² de alpendre. 

Com este aumento de área é adicionada uma suite anexa aos 

quartos que já existiam, com uma varada privada própria, sendo 

também acrescentada à sala uma varanda.

modelo House Sky | 7.30
habitação em série

O modelo Sky75 apresenta uma composição longitudinal, sendo a 

entrada efetuada a meio da mesma. Mais uma vez verifica-se uma 

clara distinção de zona pública e privada. 

Este modelo apresenta propostas entre o T1 e o T4, tendo sido 

selecionadas as tipologias T1, T2 e T3 para desta forma proceder à 

verificação das unidades modulares e da estratégia de ampliação 

usada. Todas as áreas são ajustáveis segundo a marca.

O T1 possui uma área de construção76 de 62m² mais 28m² de 

alpendre, totalizando 90m² de abc.   Após o momento de entrada, 

virando à esquerda  encontra-se a sala com duas fachadas 

completamente envidraçadas tendo assim uma relação direta 

com a envolvente. Dentro do mesmo espaço, encostada à parede 

interior encontra-se uma kitchenette

75.  Informação disponível em: <URL:https://www.
ootyme.com/sky-house>

76.  Informação disponível em: <URL:https://www.
ootyme.com/sky-house>

Figura 7.30.5| Evolução da tipologia 
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Figura 8.31.2 | 3D e Planta - House River T1

Figura 8.31.3 | 3D e Planta - House River T2

Figura 7.31.4 | 3D e Planta - House River T3

Figura 7.31.1 | 3D da House River (Ooty)

Figura 7.31.5 | Composição modular 
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em dinâmica direta com a zona de estar. À direita da entrada é 

criado um corredor  com arrumos, de acesso ao quarto e à única 

casa de banho.

O T2 possui uma área de construção de 86m² mais 27m², 

totalizando 113m² de abc, pelo que é adicionado um novo quarto 

anexo ao existente, cujo acesso é pelo mesmo corredor. 

O T3 possui uma área de construção de 138m² mais 30m², 

totalizando 168m² de abc, com mais um módulo de quarto e casa 

de banho, ao fundo do corredor de acesso aos quartos.

modelo House River | 7.31
habitação em série

O modelo River77 é o modelo mais versátil na medida em que os 

seus módulos possuem o carácter mais flexível e sistemático das 

três tipologias House.

Este modelo apresenta propostas entre o T1 e o T4, tendo sido 

selecionadas as tipologias T1, T2 e T3 com organizações modulares 

idênticas de modo a manter uma base estável e assim proceder 

à análise das unidades modulares e da estratégia de ampliação 

usada. Todas as áreas são ajustáveis segundo a marca.

O T1 possui uma área de construção de 76,34m² mais 10,75m² 

de alpendre, totalizando uma abc de 87m².  Sendo a versão base 

deste modelo, esta consiste em três módulos: da sala de estar, 

do quarto e por último o de entrada, cozinha e casa de banho. 

Sendo o módulo de entrada central na composição, os outros 

dois podem ser colocados em qualquer posição em volta das suas 

duas extremidades opostas. 

77.  Informação disponível em: <URL:https://www.
ootyme.com/grow-house>

Figura 7.31.6| Evolução da tipologia 
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Figura 7.31.8 | Pormenor construtivo House River

Figura 7.31.7 | Pormenor construtivo House Sky (Ooty)



análise de casos de estudo   | 167

O T2 possui uma área de construção de 110,79m² mais 10,77m² 

de alpendre, totalizando uma abc de 122m². Nesta versão é 

adicionado apenas um módulo de quarto anexo ao existente, 

diminuindo a área do original e criando um corredor de acesso. O 

conjunto dos dois apresenta a mesma flexibilidade anterior.

O T3 possui uma área de construção de 138m² mais 30m², 

totalizando uma abc de 168m². O aumento nesta tipologia é o 

equivalente a um módulo original de quarto, que é anexo ao 

anterior, junto do corredor de acesso que for escolhido.

Quanto à estrutura dos modelos House, é usado um sistema misto 

de betão e madeira, isto é, a estrutura vertical é feita segundo um 

sistema Wood Frame e as lajes em betão alveolar. Como fundação, 

são usadas sapatas em betão, sendo a cobertura feita com vigas 

de madeira que suportam uma camada de placas OSB.

A grande diferença entre os modelos está nos acabamentos 

pretendidos, como se pode verificas nos pormenores construtivos  

facultados no site da marca [Figuras 8.2.13 e 8.2.14].
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Figura 7.32.1 | Fotografia da residência (Foto: Fernando Guerra | FG+SG)

Figura 7.32.2 | 3Ds e planta da residência

Cozinha/ Sala/ Circulação
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SAMI Arquitetos
Setúbal 

www.sami-arquitectos.com

A SAMI-Arquitectos é um atelier de arquitetura formado pelos 

arquitetos Miguel Vieira e Inês Vieira da Silva em 2005, tendo a sua 

sede em Setúbal. 

residência em S.Roque do Pico | 7.32
habitação personalizada

Esta habitação, construída em 201078, é composta por quatro 

volumes pré-fabricados organizados em volta de uma zona central 

de estar e de circulação. Estes volumes são módulos com cerca de 

6x9m que, a partir do exterior, aparentam ser um único volume 

coberto com uma abc de cerca de 372m². Essa ilusão é quebrada 

quando os grandes vãos de vidro da zona central são abertos 

sobre a paisagem. 

Na planta à esquerda, é possível observar-se uma análise por cores 

das unidades modulares. A unidade mais clara engloba a garagem, 

a lavandaria e a entrada pela plataforma à direita; no tom a seguir, 

encontra-se a cozinha, arrumos e escritório, assim como uma 

pequena casa de banho de serviço; em penúltimo lugar temos 

a unidade da suite e quarto de hóspedes; e, finalizando, a última 

consiste em dois quartos e uma casa de banho, com uma zona 

de circulação com um lavabo de apoio à zona central. Esta planta 

permite uma permeabilidade com o exterior dinâmica devido às 

varandas exteriores cujo acesso é feito por grandes vão de vidro. 

Em volta da casa, existem outros vãos mais pequenos que se 

abrem sobre diferentes paisagens, pelo que a habitação pousa 

sobre um terreno com declive acentuado.

78.  Informação disponível em: <URL:https://sami-
arquitectos.com/>

Figura 7.32.3 | Composição modular 
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Figura 7.33.1 | 3D do modelo T2 (Steel Houses)

Figura 7.33.2 | 3D e Planta - T3

Figura 7.33.3 | 3D e Planta - T2

Figura 7.33.4 | 3D e Planta - T1 Figura 7.33.6 | Composição modular 
(18,8m²)
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Steel Houses
 Lousada

www.steelhouses.pt

A marca Steel Houses foca-se na construção de casas modulares 

segundo uma estrutura de perfis metálicos e uma fundação em 

betão. O módulo base é uma composição com 18,80m² o qual, 

em articulação com outros semelhantes, cria vários modelos 

que podem ser os Base79, de áreas e custos estabilizados mas 

apenas indicativos segundo soluções pré-concebidas, ou os 

modelos Personalizados80 completamente pessoais e únicos, 

mas concebidos com o mesmo sistema pré-fabricado. O sistema 

construtivo é composto por uma base em betão, pilares e vigas 

metálicas galvanizadas por emersão a quente, pelo que os 

acabamentos são decididos em discussão com o cliente.

modelos Base | 7.33
habitação em série

Os modelos Base possuem tipologias do T1 até ao T4. Os modelos 

são indicativos quanto à dimensão e organização, no entanto 

existem variações destes cuja área da sala é aumentada e por 

consequência a área anexa da cozinha e arrumos também.

O T1, com 56,40m², é constituído por três módulos numa 

organização central, pelo que a entrada é efetuada pelo módulo 

da sala de estar. Anexo à sala e em contacto direto com esta, existe 

um outro módulo que contém a cozinha e a única casa de banho 

acessível pelo corredor dos quartos. O terceiro módulo engloba o 

quarto com arrumação e um pequeno corredor aberto.

79.  Informação disponível em: <URL:https://
steelhouses.pt/modelosBase.php>

80.  Informação disponível em: <URL:https://
steelhouses.pt/modelosPersonalizados.php>

Figura 7.33.5| Evolução da tipologia 
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Figura 7.34.1 | 3D do projeto CR (Steel Houses, 2015)

0 5m 10m

Figura 7.34.2 | 3Ds e Planta do projeto CR (Steel Houses)

Figura 7.34.3 | Composição modular 
(18,8m²)
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No T2 com 75,20m² é acrescentado um módulo de quarto anexo 

ao primeiro, cujo acesso é pelo mesmo corredor. A composição fica 

assim equilibrada com dois volumes visíveis.

O T3 com 94m² acrescenta um outro módulo, no entanto não é 

apenas por adição. A área privada é reformulada segundo a nova 

adição de área, pelo que o terceiro quarto resultante é de dimensões 

muito reduzidas.  O corredor fica assim mais comprido e é criada 

uma casa de banho privativa para o quarto original.

modelos  Personalizados | 7.34
habitação personalizada

Com uma preocupação focada nas necessidades  mais específicas 

do cliente ou em terrenos mais exigentes do ponto de vista da 

acessibilidade ou de características geográficas, a Steel Houses 

contempla também a hipótese de modelos completamente 

personalizados, no entanto e nesta análise específica, quando se 

fala em módulos fala-se em unidades de montagem. Em estudo à 

esquerda, temos o projeto CR de 2015 que possui uma abc de cerca 

de 210m². A sua organização engloba duas áreas principais, uma 

de carácter público e outra privado, sendo a última dedicada aos 

quartos e instalações sanitárias. 

A primeira área apresenta-se como um volume único com duas 

varandas, uma mais pequena dedicada à zona de entrar e de estar 

e outra de maiores dimensões que apoia tanto a cozinha como a 

sala. Perpendicular a esse volume existe um outro que contempla 

três quartos e duas casas de banho, sendo uma delas privativa. 

Este volume é mais irregular, no entanto procura manter uma 

relação com a composição global. Assim sendo, é uma solução pré-

fabricada que não perde o seu carácter único e mantém o padrão 

de qualidade e de rapidez de construção esperados.
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Figura 7.35.1 | Fotografias do conjunto de módulos ‘íntimo’ + ‘social’ (Foto: Nelson Garrido | Studio 3A + MIMA)
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Studio 3A
Lisboa

www.studio-3a.com

O Studio 3A projeta as suas obras com uma preocupação 

fundamental na sustentabilidade e na procura de tirar proveito 

das características intrínsecas do lugar e da cultura onde tenciona 

intervir, no sentido de permitir uma coexistência entre o indivíduo 

e a natureza. Com o conforto do habitante em mente, procura 

também reduzir o uso de energia, mitigando a pegada de carbono 

deixada. Assim sendo, o produto final tende a ser o produto de um 

conceito humano em simbiose com a natureza.

cabanas em Comporta | 7.35
habitação personalizada

Este projeto foi inspirado na construção das cabanas de 

pescadores locais, procurando ser funcional e rápido na sua 

construção. Na sua conceção foram considerados vários fatores, 

desde a orientação solar à direção do vento, posicionando as 

cabanas de forma favorável, como a criação de uma rede espessa 

em frente de cada painel de vidro deslizante, para que impedir 

os mosquitos de entrar, permitindo a aberturas dos vãos em dias 

quentes.

Para controlar a quantidade de calor que entra nos módulos, o 

telhado foi estendido de forma criar uma zona sombreada,  pelo 

que foi também pendurado um sistema de cobertura em tecido na 

zona central exterior. No interior, foi escolhido um pavimento em 
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Figura 7.35.2 | 3Ds e planta de conjunto de módulos

Figura 7.35.3 | 3D de implantação das Cabanas
Figura 7.35.4 | Fotografia em fase de construção (Foto: Nelson 
Garrido | Studio 3A + MIMA)
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cimento escuro de modo a tirar proveito das suas características 

térmicas. Foram também usados painéis fotovoltaicos e bombas 

de calor como uma fonte de energia alternativa, quer de 

aquecimento ou quer de arrefecimento.

No exterior o acabamento da fachada foi feito em madeira douglas 

carbonizada, cujo processo de criação não envolve produtos 

químicos, dispensando manutenção recorrente e envelhecendo 

de forma natural.

As cabanas em Comporta foram realizadas em colaboração com 

o atelier MIMA Housing [8.16-8.17], especificamente na execução 

do projecto.81  A ideia inicial passava por um módulo ‘íntimo’ de 

12m² de área útil, que incluía o quarto e uma casa de banho; a 

seguir foi concebido um segundo módulo ‘social’, com a sala, 

cozinha e casa de banho de serviço; por último um módulo de 

‘serviço’ para guardar a coleção de carros do cliente.82

Neste projeto foi usada uma técnica de pré-fabricação com 

recurso a painéis OSB e a juntas de madeira pré-fabricadas, de 

forma a ser construído de forma rápida e eficiente. 

81.  Informação disponível em: <URL:https://studio-
3a.com/cabanas-in-comporta/>

82.  Informação disponível em: <URL:https://www.
portilame.com/pt/7-noticias/98-2019-06-11-um-

projeto-sob-a-forma-de-cabanas/>



178 |    A Habitação Modular Pré-Fabricada

0 5m 10m

Figura 7.36.1 | Fotografia da GOMOS #1 (Summary, 2015)

Figura 7.36.2 | 3Ds e planta da GOMOS #1

Figura 7.36.4 | 3Ds das unidades modulares da GOMOS #1

Figura 7.36.3 | Composição modular 
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Summary
Porto

www.summary.pt

O sistema Gomos é num sistema modular em betão armado em 

que cada módulo se articula com o próximo, formando espaços 

específicos, garantindo segurança e conforto no seu interior. Cada 

um destes módulos sai de fábrica completamente pronto, com 

todos os acabamentos interiores e exteriores, com isolamentos, 

caixilharias, instalações de água e eletricidade e com peças de 

mobiliário fixas. 

modelo GOMOS #1 | 7.36
habitação personalizada

A habitação em estudo trata-se de um protótipo do modelo 

Gomos #183 com 78m²  de abc localizado em Arouca. Esta 

habitação organiza-se  segundo uma sala e kitchenette, onde a 

maior parte da circulação é feita, assim como uma casa de banho 

e dois quartos. A sua conceção inclui um edifício exterior em 

betão para armazenamento. 

O espaço do edifício principal deste modelo é obtido pela adição 

de  seis módulos de 5,90m x 2,35m, sendo o último de acesso ao 

exterior mais reduzido. A sua construção foi feita em três meses 

em fábrica e três dias no terreno, sendo este intervalo de tempo 

possível devido à eficiência do sistema construtivo usado.

83.  Informação disponível em: <URL:https://
summary.pt/pt/trabalhos/gomos-1/#1/>
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SÉRIE PERSO.
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Casa Pré-fabricada 175
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House River

SAMI Arquitetos Res. em S.Roque

Base

Personalizados

Studio 3A Cabanas em Comporta

Summary Gomos #1

Habitação

Ooty

Steel Houses

JGDS - EPA

Jular + Appelton e 
Domingos 

Lemcor

MIMA Housing

Norgeshus Portugal
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iZi Project

Arbisland

Blink House

Euromodular

Discover Casa

BETÃO MADEIRA AÇO CONTENT. KITS T0 T1 T2 T3 T4

Estrutura Tipologias

Figura 7.37 | Índice de Empresas e Casos de Estudo - Sumário de análise

*Conformidade com as áreas minimas para as tipologias definidas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; Decreto-Lei n.º 38 382 de 7 
de Agosto de 1951; Art. 66º.
**Exceto o modelo Villa T1 (7.13) que se encontra em conformidade.
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BETÃO MADEIRA AÇO CONTENT. KITS T0 T1 T2 T3 T4

Estrutura Tipologias

0 a 60 61 a 120 121 a 180 181 a 240 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

Área Bruta (m²) Região (NUTS II)

Sim Não
área bruta m2

201_235 1
58 2
147_222 3
149_216 4
38 5
38 6
69 7
157_111_100 8
135_203 9
27 10
21 11
51 12

** 29_53_103 13
64_48_33 14
96_113_130 15
23 16
72_158_196 17
78_152_175 18
57_83 19
43_63_84 20
31 21
92 22
188 23
40_59_102 24
61_81_160_41_42_108 25
25_28_32_36 26
147 27
91 28
87_134_228 29
87_105_163 30
84_118_145 31
372 32
94_82_59 33
210 34
400+ 35
78 36

Conformidade com RGEU*
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A partir desta investigação foi possível alargar a minha perspetiva 

e tornar mais legível o rumo da arquitetura pré-fabricada em 

Portugal.  Sendo relativamente recente, verifica-se uma resistência 

do mercado e da sociedade de um modo geral à mudança de 

paradigmas necessária para que este tipo de construção se 

desenvolva exponencialmente.

As construções pré-fabricadas possuem um carácter modular 

inerente, que pode ser tanto organizacional como de montagem, 

pelo que necessitam de um planeamento prévio rigoroso, 

na medida em que qualquer mudança posterior deve ser 

supervisionada pois pode por em causa a integridade da estrutura. 

Por outro lado, este planeamento proporciona um controlo da 

qualidade do produto mais rigoroso do que em outras construções 

tradicionais, como é o caso da construção em alvenaria onde esse 

controlo é mais ocasional.

Outras condicionantes deste tipo de construção inserem-se no 

tipo de encomenda que é contratado, o que aumenta ou diminuiu 

o nível de intervenção dos vários intervenientes - o cliente, o 

arquiteto, o empreiteiro, entre outros - sendo exemplos extremos 

disto, a prática de uma conceção progressiva em diálogo entre 

o cliente e empresa/arquiteto, em contraponto com o conceito 

chave-na-mão, mais rápido no entanto, mais impessoal.

Todos estes fatores contribuem para perceções diferentes do que 

é ou o que pode ser uma habitação modular pré-fabricada. Por 

um lado, o cliente tem a sua visão do que pretende e das suas 

necessidades, querendo-se apropriar do terreno e da habitação a 

ser construída de uma forma pessoal e única. Por outro, o arquiteto 

procura tirar proveito das características que uma construção 

pré-fabricada proporciona e, ao mesmo tempo, dar uma forma 

tangível à ideia do cliente, desconstruindo-a e atribuindo-lhe 

considerações finais   |
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a matéria correspondente. A intervenção do empreiteiro é 

controlada segundo o nível de pré-fabricação desejado, pelo 

que o seu papel é o da montagem dos módulos no terreno e das 

fundações necessárias. Para isso, necessita de uma mão de obra 

qualificada e consequentemente mais eficaz, entendendo os 

princípios do sistema usado. 

Paralelamente a este processo, a sede de Concelho também 

possuiu uma perceção própria destas habitações, que por sua vez 

vai de encontro ao processo comum de uma qualquer habitação 

tradicional, na medida em que a legislação é a mesma. 

Quando necessárias, as instituições de financiamento mostram 

também alguma resistência inicial, em muito devido ao 

desconhecimento ou à dúvida em relação à estabilidade de uma 

habitação destas, desconhecendo toda a estrutura necessária que 

está por detrás das mesmas. Em suma, todas estas perspetivas 

influenciam a visão incerta da sociedade que eventualmente virá 

a dissipar-se com o aumento da procura e com a vulgarização 

destes processos, compreendendo que estas habitações são tanto 

ou mais estáveis e de qualidade igual ou superior às tradicionais.

Com este trabalho verifica-se esse aumento de oferta e procura, 

especificamente observado através da recolha dos casos de 

estudo, que prometem uma aposta e evolução desta conceção 

arquitetónica. A pré-fabricação modular de habitações apresenta-

se como um nova vertente de arquitetura que impulsionará novas 

invenções, acelerando o seu progresso ao ‘fugir’ do caminho 

habitual, previsível e tradicional. Este conceito oferece à habitação 

uma nova dimensão, de uma evolução mais dinâmica no tempo, 

permitindo a adição ou subtração de espaços durante o seu 

período útil, sem grande penalização nem grandes alterações à 

estrutura geral, controlando gastos e garantindo uma resposta à 

necessária sustentabilidade presente e futura.
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Figura 7.24.2 | Desenho da autora

Figura 7.24.3 | Desenho da autora

Figura 7.24.4 | Desenho da autora

Figura 7.24.5 | Desenho da autora

Figura 7.24.6 | Desenho da autora

Figura 7.24.7 | Desenho da autora

Figura 7.25.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

mimahousing.com/mima-house>

Figura 7.25.2 |  Imagem disponível em: <URL: https://www.

mimahousing.com/mima-house>

Figura 7.25.3 |  Imagem disponível em: <URL: https://www.

mimahousing.com/mima-mass>

Figura 7.25.4 | Desenho da autora

Figura 7.25.5 | Desenho da autora

Figura 7.25.6 | Desenho da autora

Figura 7.25.7 | Desenho da autora

Figura 7.25.8 | Desenho da autora

Figura 7.25.9 | Desenho da autora

Figura 7.25.10 | Desenho da autora

Figura 7.25.11 | Desenho da autora

Figura 7.25.12 | Desenho da autora

Figura 7.26.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

mimahousing.com/mimalight>

Figura 7.26.2 | Desenho da autora

Figura 7.26.5 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

mimahousing.com/mimalight >

Figura 7.27.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

norgeshus.pt/casa-pre-fabricada-102/>

Figura 7.27.2 | Desenho da autora

Figura 7.28.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

fontes   |
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norgeshus.pt/casa-pre-fabricada-175/>

Figura 7.28.2 | Desenho da autora

Figura 7.29.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

ootyme.com/sierra-house>

Figura 7.29.2 | Desenho da autora

Figura 7.29.3 | Desenho da autora

Figura 7.29.4 | Desenho da autora

Figura 7.29.5 | Desenho da autora

Figura 7.30.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

ootyme.com/sky-house>

Figura 7.30.2 | Desenho da autora

Figura 7.30.3 | Desenho da autora

Figura 7.30.4 | Desenho da autora

Figura 7.30.5 | Desenho da autora

Figura 7.31.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

ootyme.com/grow-house>

Figura 7.31.2 | Desenho da autora

Figura 7.31.3 | Desenho da autora

Figura 7.31.4 | Desenho da autora

Figura 7.31.5 | Desenho da autora

Figura 7.31.6 | Desenho da autora

Figura 7.31.7 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

ootyme.com/sky-house>

Figura 7.31.8 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

ootyme.com/grow-house>

Figura 7.32.1 | Foto de Fernando Guerra, FG+SG - Imagem 

disponível em: <URL: https://www.archdaily.com.br/

br/01-24851/casa-c-z-sami-arquitectos>

Figura 7.32.2 | Desenho da autora

Figura 7.32.3 | Desenho da autora

Figura 7.33.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

steelhouses.pt/modelosBase.php>

Figura 7.33.2 | Desenho da autora

Figura 7.33.3 | Desenho da autora



211

Figura 7.33.4 | Desenho da autora

Figura 7.33.5 | Desenho da autora

Figura 7.33.6 | Desenho da autora

Figura 7.34.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

steelhouses.pt/modelosPersonalizados.php>

Figura 7.34.2 | Desenho da autora

Figura 7.34.3 | Desenho da autora

Figura 7.35.1 | Imagem disponível em: <URL: https://www.

archdaily.com.br/br/917582/cabanas-em-comporta-

studio-3a-plus-mima-housing>

Figura 7.35.2 | Desenho da autora

Figura 7.35.3 | Desenho da autora

Figura 7.35.4 |Imagem disponível em: <URL: https://www.

archdaily.com.br/br/917582/cabanas-em-comporta-

studio-3a-plus-mima-housing>

Figura 7.36.1 | Imagem disponível em: <URL: https://summary.pt/

pt/trabalhos/gomos-1/#1/>

Figura 7.36.2 | Desenho da autora

Figura 7.36.3 | Desenho da autora

Figura 7.36.4 | Desenho da autora

Figura 7.37 | Tabela da autora
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