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ABSTRACT

This dissertation focuses on the development of a project of modular and prefabrica-

ted constructions, with the possibility of evolving - from a studio to a three-bedroom  

house - through different spaces compositions. They are intended for temporary ac-

commodation implemented in the portuguese countryside. The idea comes from the 

client's intention to invest in the country's rural tourism and to create retreats in 

contact with nature.

The project seeks to address the programmatic requirements identified at the outset: 

the challenge of building under controlled costs; the hypothesis of the module's evo-

lution; the correct urbanistic occupation in the different phases of evolution; and the 

construction's adaptability to be implemented in different sites.

The aim is to document the entire project process, from the first meeting with the 

client until the presentation of the final solution. This record is followed by graphic 

elements - from sketches to technical drawings - and annotations reporting the in-

teractions with the client and the construction companies. Throughout this process, 

questions and themes about prefabrication and modularity arised and were studied 

simultaneously through bibliographic research and the analysis of architectural pro-

jects, which became a complement to the project proposal.

This work is supported on a general-to-specific approach, structured in two parts: 

the "Context and concepts associated with modular and prefabricated construction" 

whose content addresses general and theoretical themes; and "From an intention to 

project: real process and references", that includes a theoretical-practical content,  

whose main focus is the project and its references that contributed directly to the 

materialization of the architectural proposal.

Developing this project provided the opportunity to work in a real context and put 

into practice the knowledge acquired along the academic path. It is intended to share 

this experience marked by hesitating moments, which are naturally part of a creative 

process, and by decisive moments taken together with the client and the construc-

tion companies.



RESUMO

A presente dissertação centra-se no desenvolvimento de um projeto de construções 

modulares e pré-fabricadas, com capacidade evolutiva - T0 a T3 - através de dife-

rentes composições espaciais. Destinam-se a alojamento temporário a implantar no 

espaço rural nacional. A encomenda surge da intenção de um promotor em investir 

no setor do turismo rural e em criar alternativas de lazer privilegiando o contato com 

a natureza. 

O projeto desenvolvido procura colmatar as problemáticas e exigências programáti-

cas identificadas à partida, nomeadamente: o desafio de construir a custos controla-

dos; a hipótese de evolução do módulo; a correta ocupação urbanística nas diferentes 

fases de configuração do módulo; e a adaptabilidade da construção a diferentes ter-

renos.

Procura-se documentar todo o processo de projeto, desde a primeira reunião com o 

promotor à apresentação do projeto base. Este registo é acompanhado por elementos 

gráficos - de esquissos a desenhos técnicos – e de anotações que relatam as intera-

ções com o dono de obra e as empresas de construção consultadas. Deste processo 

surgem questões e temas do âmbito da pré-fabricação e da modularidade, estudados 

através da pesquisa bibliográfica e da análise de projetos de referência e que consti-

tuíram um complemento à proposta de projeto. 

O trabalho organiza-se do geral para o particular, estruturando-se em duas partes: 

o "Enquadramento e os conceitos associados à construção modular e pré-fabricada" 

cujo conteúdo aborda temas gerais e teóricos; e "Encomenda, programa e projeto: 

um processo real", marcado por um conteúdo teórico-prático que se foca no caso 

de estudo e nas referências que contribuíram diretamente para a materialização da 

proposta arquitetónica. 

A elaboração deste projeto constitui uma oportunidade de trabalhar em contexto 

real e colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico. 

Pretende-se igualmente partilhar uma experiência marcada por momentos de he-

sitação, que integram naturalmente o processo criativo, e por momentos de decisão 

tomados em conjunto com o dono de obra e as empresas de construção. 
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Motivação e problemáticas

A presente dissertação nasce da oportunidade de elaborar um projeto a partir de uma 

encomenda real. O promotor pretende realizar um conjunto de casas modulares pré-

-fabricadas destinadas a alojamento temporário, a implementar em zonas rurais de 

Portugal. 

Familiarizado com a gestão de estabelecimentos para alojamento local1, o promotor 

pretende num contexto distinto, explorar o potencial do território rural nacional. O 

objetivo do programa é facultar espaços em contato próximo com a natureza, que 

sejam uma alternativa à densidade urbana. Na procura para aquisição de terrenos de 

base à sua implantação considera-se sobretudo a região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro pela sua qualidade paisagística. 

A partir das reuniões com o promotor identificaram-se as exigências/problemáticas 

principais do projeto: a construção sob custos controlados; a hipótese de evolução do 

módulo; a correta ocupação urbanística nas diferentes fases evolutivas do módulo; e 

a adaptabilidade a diferentes terrenos de implantação.

A construção a custo controlado veio estabelecer o desafio complementar de criar 

boas práticas de projeto, com um orçamento limitado e sem comprometer a qualida-

de arquitetónica e funcional do edifício.

A possibilidade de evolução do módulo procura adaptar as soluções arquitetónicas às 

necessidades dos utentes. Nas suas diferentes fases (desde o núcleo inicial até à sua 

capacidade máxima) é importante adotar um desenho que garanta a leitura coesa do 

conjunto. A resposta a estas problemáticas passa por soluções flexíveis que cumpram 

diversas funções e usos ao longo da sua vida útil, e de uma estratégia arquitetónica 

que fixe as características das construções em cada fase de crescimento.

A ausência de circunstância associada a um lugar gera um critério de (quase) aleato-

riedade na escolha do terreno. Nesse sentido, procuraram-se definir características 

gerais que permitissem a adaptação do edifício às diferentes variáveis apresentadas 

no momento da sua implantação.

1 |  O dono de obra é detentor de um imóvel em Matosinhos, reabilitado no ano de 2019, que hoje se destina 
a alojamento local.
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Objeto e objetivo

O objeto de estudo é o projeto de um conjunto de construções modulares e pré-fabri-

cadas que pretende responder às exigências já enunciadas. A modularidade facultará 

ao objeto de estudo a flexibilidade e a possibilidade de construir diferentes tipologias, 

a partir de um módulo-base. Resultarão assim várias combinações possíveis com ex-

pressão direta na alternância da composição volumétrica. A associação dos módulos 

e dos diferentes fogos entre si deverá naturalmente responder às exigências de con-

forto/qualidade de habitabilidade, ventilação e iluminação natural.

Como característica complementar do projeto, pretende-se estudar estratégias sus-

tentáveis através de diferentes práticas construtivas, sobretudo a nível ambiental e 

económico. Em particular, considerou-se importante minimizar o impacto da cons-

trução sobre a envolvente rural e elevar o nível de autossuficiência dos módulos, ten-

do sempre em consideração os recursos financeiros disponíveis pelo dono de obra.

Esta investigação pretende igualmente documentar todas as etapas do projeto, des-

de a primeira reunião com o promotor à apresentação do projeto base. Registam-

-se também as interações com as partes envolvidas, nomeadamente as empresas de 

construção cujos contributos foram fundamentais ao desenvolvimento do projeto. 

A escrever é que se aprende o que somos.2

A escrita é muitas vezes uma forma de reflexão sobre os nossos próprios atos. O re-

gisto deste processo tem o objetivo de colocar em retrospetiva a evolução do projeto 

e despoletar uma reflexão e perceção sobre as decisões tomadas.

Pretende-se sustentar estas decisões através de uma pesquisa bibliográfica e da 

análise de obras arquitetónicas que sejam uma referência aos temas abordados. Com 

base neste estudo, pretende-se ainda inferir boas práticas de projeto que respondam 

de forma adequada às exigências do programa.

A elaboração deste projeto, em contexto real, constitui um meio de colocar em prá-

tica o conhecimento adquirido ao longo do curso de arquitetura e uma oportunidade 

de o partilhar com a comunidade profissional e académica. Pretende-se igualmente  

expor momentos do processo como, por exemplo, a análise do programa preliminar 

ou a tramitação e as condicionantes impostas à construção modular.

2 |  Eduardo Souto de Moura,"A arte de ser português"em Luiz Trigueiros, Fernando Távora, Editora Blau 
Lda, Lisboa 1993, pág. 71.
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Método e estrutura

Semelhante a um diário de bordo, a presente dissertação propõe o registo do processo 

criativo e da reflexão em torno deste que, por sua vez, levaram à consolidação e jus-

tificação da proposta final. 

Por se tratar de uma encomenda real, houve a necessidade de projetar num período 

curto, satisfazendo os prazos do dono de obra. O início dos trabalhos é marcado pela 

primeira reunião com o promotor, onde se estabeleceram as premissas e os objetivos 

fundamentais ao desenvolvimento do caso de estudo. 

Por essa razão, durante a fase de estudo prévio, foram surgindo questões e temas 

pertinentes que constituem de uma análise bibliográfica fundada sobretudo nas prá-

ticas de projeto. Assim, a teoria e a prática são desenvolvimentos simultâneos nesta 

dissertação.

Para representação da dita proposta, recorrem-se a esquissos e a elementos gráficos 

rigorosos que acompanham o corpo de texto. Os esquissos servem de registo de so-

luções parciais e anotações que marcam os momentos decisivos desde a encomenda 

à proposta arquitetónica, e os desenhos técnicos permitem a compreensão global da 

proposta e os seus diversos cenários de implantação.

Por fim, registaram-se as entrevistas e/ou as conversas realizadas com os profis-

sionais das áreas de arquitetura e construção que, em algum momento, trabalharam 

com o sistema modular pré-fabricado. A partir destas entrevistas e da elaboração dos 

desenhos para o efeito, aprofundou-se o conhecimento sobre a realidade industrial e 

as práticas construtivas adotadas pelas empresas.

O trabalho organiza-se do geral para o particular, estruturando-se em duas partes: 

uma primeira com conteúdo mais teórico, abordando temas gerais como o "Enqua-

dramento e os conceitos associados à construção modular e pré-fabricada"; uma 

segunda parte com conteúdo teórico-prático, cuja abordagem foca-se no desen-

volvimento do caso de estudo - "Encomenda, programa e projeto" - e inclui todas 

as informações que contribuíram diretamente para a materialização da proposta 

arquitetónica. 

A primeira parte inicia com o capítulo "Contexto histórico da pré-fabricação", fa-

zendo alusão a personagens de referência e precursores do movimento moderno, 

marcado pelo início do século XX e pela era industrial. De seguida, esclarecem-se os 

conceitos associados à prática construtiva uma vez que a pré-fabricação e a constru-

ção modular podem ser termos subjetivos, sendo comum aplicar-se, quer no âmbito 
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académico quer no da construção, o mesmo termo a conceitos diferentes, podendo 

causar confusão na compreensão do sistema construtivo. 

O capítulo "Construção modular" procura explorar o conceito de módulo - enquanto 

regra métrica ou estrutura e volume - na tentativa de compreender a abrangência da 

palavra e o seu uso no âmbito da arquitetura. De seguida, aprofunda-se o tema do 

módulo como unidade volumétrica, na tentativa de compreender o seu processo de 

construção, desde a produção da estrutura à montagem em obra. 

Ainda no mesmo capítulo, estuda-se o impacto sustentável da construção modular 

no setor industrial, com o objetivo de compreender os benefícios da prática constru-

tiva em três vertentes: social, económica e ambiental. Encerra-se a primeira parte 

com o enquadramento da construção modular no mercado atual, visando identificar 

se existe procura e consequente oferta deste tipo de habitação, quando comparada à 

construção convencional. 

A segunda parte do trabalho estrutura-se segundo as etapas de projeto, desde a pri-

meira reunião com o promotor à apresentação do projeto base. O primeiro capítulo - 

"Sobre o programa preliminar" - enquadra a modalidade do turismo no espaço rural 

e de habitação e trata de analisar o potencial do projeto enquanto alojamento tempo-

rário destinado a este tipo de atividade. Procede-se à enunciação dos objetivos gerais 

do projeto e dos espaços a integrar na habitação segundo as medidas regulamentares.

O capítulo intitulado de "Exigências programáticas" refere-se às condicionantes de 

projeto já referidas anteriormente.  Parte de um exercício de decomposição das ques-

tões programáticas que se pretendem colmatar com base numa pesquisa bibliográfi-

ca e na análise de obras de referência.

A segunda parte encerra com a apresentação do “Projeto base” onde consta a apre-

sentação da proposta arquitetónica, acompanhada por desenhos rigorosos. Segue-se 

o "Processo de definição do sistema construtivo" que conta com a apresentação da 

empresa de construção que se disponibilizou para acompanhar este trabalho e fa-

cultou as informações técnicas necessárias à definição do sistema construtivo. Este 

capítulo é também acompanhado por desenhos técnicos que permitem uma leitura 

global e final do projeto. 

Por fim, em apêndice anexou-se a seguinte informação complementar: a análise de 

outras obras arquitetónicas que acrescentaram valor à pesquisa bibliográfica mas 

não tiveram impacto significativo na materialização do projeto; e as atas das reu-

niões com os principais intervenientes no projeto.





PARTE I. ENQUADRAMENTO E CONCEITOS ASSOCIADOS À 

CONSTRUÇÃO MODULAR E PRÉ-FABRICADA
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Contexto histórico da pré-fabricação

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DA PRÉ-FABRICAÇÃO

Após a 1ª Guerra Mundial, é desencadeado um período pós-guerra marcado pela ins-

tabilidade política e pela escassez de oferta de habitação1. Devido aos grandes fluxos 

migratórios, assistiu-se ao crescimento da densidade populacional e consequente 

aumento da procura de habitação2.  Havia então a necessidade urgente de realocar 

essa população e aumentar o nível de empregabilidade que se encontrava em declínio. 

Uma das soluções adotadas passou pelo investimento profundo na indústria da cons-

trução3. O aumento da produtividade deste setor permitiu, simultaneamente, a cria-

ção de vários postos de trabalhos e a produção de casas económicas de forma rápida 

e eficiente. 

A par desta necessidade sentida na época, o grande avanço tecnológico procedente do 

período pós-guerra permitiu a concretização desse investimento, desencadeando o 

processo de industrialização da 1ª metade do século XX. O próprio termo industriali-

zação refere-se ao uso progressivo de maquinaria pesada nos processos de produção, 

em detrimento da mão-de-obra especializada característica da produção tradicional.

Assim, a indústria apostou no desenvolvimento do sistema de pré-fabricação com 

os objetivos de reduzir a mão-de-obra especializada4, acelerar o tempo de execução, 

minimizar eventuais defeitos de produto e, sobretudo, reduzir o custo final através 

da produção em série.

"A profissão de arquitetura sofre há muito tempo com crises recorrentes do síndrome de 

Henry Ford (Por que é que não podemos produzir casas em série - repetidas, bem pla-

neadas, e a baixo custo - da mesma forma que a Ford produz carros em série?)"5

O sistema de pré-fabricação surgiu à imagem da indústria automóvel, que rapida-

1 |  Barbara Miller Lane, Housing and Dwelling: perspectives on Modern Domestic Architecture, Routledge, 2007, 
p.237.
2 |   “The two most highly industrialized countries in Europe, Great Britain and Germany, emerged the war 
with their economies in disarray, and they suffered from a housing shortage which (...) was now gravely 
aggravated by five years’ cessation of routine construction”. Gilbert Herbert, The dream of the factory-made 
house: Walter Gropius and Konrad Wachsmann, The MIT Press, 1986, p.20.
3 |  C.C.A.M. van den Thillart, Customised Industrialisation in the Residential Sector: Mass Customisation model-
ling as a tool for benchmarking, variation and selection, SUN, 2001, p.13.
4 | A mão-de-obra tradicional envolve a coordenação entre várias equipas, com tarefas distintas o que, ge-
ralmente, está associado a intervalos de tempo ineficientes e a uma maior a probabilidade de ocorrência de 
defeitos construtivos e prorrogações de prazo. Em Idem, p.21.
5 | “The architectural profession has long been suffering from recurring bouts of the Henry Ford syndrome 
(Why can’t we mass-produce houses – standard, well designed, at low cost – in the same way Ford mass 
produces cars?)” Gilbert Herbert, The dream of the factory-made house: Walter Gropius and Konrad Wachsmann, 
The MIT Press, 1984, p.3.
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1 | Linha de montagem do modelo T da Ford: a produção em série de automóveis na era industrial. 
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mente se adaptou à era da industrialização. De forma a evitar a saturação da oferta 

no mercado, o setor automóvel apercebeu-se da importância de criar variações do 

produto, a partir de um protótipo-base pré-estabelecido que se construiu em série.6

O objetivo primordial da arquitetura desta época de transição centrava-se exata-

mente na construção de casas em série, de forma eficaz e económica, semelhante a 

uma linha de montagem automóvel. Os arquitetos7 sonhavam há muito com a possi-

bilidade de criar um protótipo de habitação que se adaptasse a cada utente.

Este objetivo concretizou-se essencialmente através: da revolução do método de 

construção, utilizando-se maioritariamente peças pré-fabricadas integradas num 

maior planeamento; e da racionalização do design, implementando um modelo 

standard habitacional que garantisse as condições mínimas como a salubridade, a 

ventilação e a iluminação natural.

“O tema emergente aborda uma trilogia. É a satisfação simultânea da função técnica (...); 

a função estética (...); e a função humana (...). O tema é a união da tecnologia, da arte e 

da vida."8

Vários fatores desempenharam um papel importante na trajetória da arquitetura do 

século XX, que atingiu o seu auge com o Movimento Moderno. Numa vertente técni-

ca, destacam-se as inovações tecnológicas resultantes da Revolução Industrial. No 

âmbito social, e como já mencionado, a necessidade emergente de habitação para a 

classe média e de dinamização do setor da construção despoletaram o processo de 

industrialização. Em função disso, passaram a existir maiores preocupações relativas 

ao impacto dos projetos sobre os próprios utentes, valorizando a função à qual a obra 

se destina e a integração da escala humana na mesma.

Também a rejeição dos estilos tradicionais e a reinterpretação da arte do século XIX 

levou à transformação profunda das linhas arquitetónicas praticadas até à época.9 A 

nova arquitetura voltou-se essencialmente para a simplicidade das formas e a crueza 

dos materiais, indo de encontro à célebre frase “Menos é mais” de Mies Van Der Rohe 

(1886-1969).

6 | Em 1920, Henry Ford revolucionou a indústria automóvel criando o primeiro veículo a um preço acessível 
à classe média, contrariando a ideia de que o automóvel era um objeto luxuoso. Os clientes passaram a esco-
lher e personalizar o carro conforme o seu gosto pessoal. Em C.C.A.M. Van Den Thillart, op. cit., p.20.
7 | Entre eles, destaque-se o arquiteto Le Corbusier: “I am 40 years old, why not buy myself a house; for I 
need this tool; a house like the Ford I bought (or my Citroën, if I’m a dandy)” em Le Corbusier, Towards a New 
Architecture, trad. por John Goodman, original: Vers une architecture (1928), Getty Publications, 2007, p.290.
8 |  "The emerging theme embraces a trilogy. It is the simultaneous satisfaction of the technical function (…); 
the aesthetic function (…); and the human function (…). The theme is the unification of technology, art and 
life.” Gilbert Herbert, The Synthetic Vision of Walter Gropius. Em Gilbert Herbert, op. cit., p.27.
9 |  Gilbert Herbert, op. cit., p.8.
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2 | Perspetiva interior da Packaged House (1942), projeto de Walter Groupius e Konrad Wachsmann.
3 | Painéis de madeira 0,90x3m. (Adaptado de: HERBERT, Gilbert Herbert, op. cit., p.251.)

2.

3.
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1.1.1. AUTORES E OBRAS DE REFERÊNCIA

“Uma grande Era acaba de iniciar.

Existe um novo espírito.

A indústria, invadindo como um rio que corre para o seu destino, traz-nos novas 

ferramentas adaptadas a esta nova Era animada por um novo espírito. (…)

A indústria pesada deve focar-se na construção e padronização dos elementos da casa.”10

De modo a compreender melhor as influências da arquitetura moderna, é necessário 

conhecer as personalidades que aderiram ao Movimento Moderno na expetativa de 

compatibilizar a profissão de arquitetura com a era industrial, acima citada como o 

Novo Espírito. Vários foram os nomes da arquitetura e do design que adotaram o sis-

tema de pré-fabricação e foram precursores de uma nova visão arquitetónica. Com 

particular destaque no presente trabalho para Walter Gropius e Le Corbusier, na Eu-

ropa e Buckminster Fuller, nos Estados Unidos.

Em 1910, Gropius encontrava-se a trabalhar no escritório do arquiteto Peter Behrens 

quando entregou um memorando a Emil Rathenau.11 O documento refletia os ideais 

de Gropius sobre a produção mecânica e industrial como a única via para a criação 

arquitetónica. O próprio aclama este trabalho como sendo “o alicerce que sustenta a 

sua teoria evolutiva da pré-fabricação”12.

Assim, Gropius foi desenvolvendo uma destreza admirável na conceção do design 

industrial e, no entanto, o seu entendimento sobre a prática industrial continuava 

bastante reduzido. Devido às suas limitações, Gropius abandona o assunto da indus-

trialização até à década de 192013, altura em que regressa ao movimento moderno. 

Em 1918, Gropius funda a Bauhaus em Weimar cuja finalidade educacional foi sendo 

maturada ao longo do tempo14. Quase uma década mais tarde, em 1926, o fundador 

declara que a arquitetura deve entregar-se inteiramente à produção industrial.15

10 | "A great era has just begun. There exists a new spirit. Industry, invading like a river that rolls to its des-
tiny, brings us new tools adapted to this new era animated by a new spirit. (…) Heavy industry should turn its 
attention to building and standardize the elements of the house. Le Corbusier, op. cit., p.254.
11 | Rathenau era presidente da empresa de engenharia para a qual Behrens trabalhava como designer indus-
trial e consultor de arquitetura. Em Gilbert Herbet, op. cit., p.31.
12 | " (...) the bedrock on which his evolving theory of prefabrication was based" Em Idem, p.33.
13 | Idem, p.39.
14 | Inicialmente, na Bauhaus, não se abordava o tema da pré-fabricação como método construtivo predileto, 
mas apenas e de uma forma geral, a relação da arte com a indústria e a estandardização de medidas. A trans-
formação da finalidade educacional da Bauhaus deu-se, sobretudo, em 1925 aquando a translação da escola 
de Weimar para Dessau. Idem, p.40.
15 |  “The Bauhaus wants to serve in the development of present-day housing (…) The home and its furni-
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4 | Casa Dom-Ino, Le Corbusier, 1914.
5 |  Casa Whichita, William Graham, 1948.
6 | Casa Dymaxion, Buckminister Fuller, 1927. 

4.

5. 6.
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Durante a 2ª guerra mundial, Gropius desenvolve a Packaged House16 (figura 2) em 

colaboração com Konrad Wachsmann, um projeto de referência para a construção 

modular pré-fabricada. Baseava-se num design simples e ortogonal, assente numa 

grelha modular que permitia, através de diferentes agregações, a flexibilidade das 

soluções. 

O módulo utilizado era um painel de madeira de 0,90x3m (figura 3) que regia a mé-

trica de todas as superfícies: paredes exteriores, interiores, pavimento, teto e cober-

tura. Os painéis podiam agrupar-se tanto na vertical como na horizontal, originando 

variações de espaço com cobertura plana ou inclinada, a título de exemplo.

Apesar da flexibilidade do sistema, o projeto aparentava ser limitado perante a prá-

tica industrial. As dimensões dos painéis não eram compatíveis com as preconizadas 

na produção industrial, nem com as medidas standard dos componentes disponíveis 

no mercado, como portas e janelas. Com isto, alguns críticos apelidaram o projeto 

como um sistema fechado17, traduzindo-se numa baixa adesão comercial ao projeto.

Retomando o ano de 1910, Le Corbusier começa a trabalhar no escritório de Beherens, 

pouco tempo depois da saída de Gropius. Desde logo, o arquiteto revelou o seu inte-

resse na arquitetura industrializada, tornando-se à posteriori um dos protagonistas 

do Movimento Moderno.

Os seus estudos debruçavam-se essencialmente sobre a produção habitacional em 

série – “a máquina do habitar”, regida pelo módulo aplicado ao design e à indústria, 

conseguido através do estudo e da experimentação18. A materialidade foi também es-

tudado pelo arquiteto que defendia o uso de materiais industrializados e homogé-

neos, como o aço e o betão, em detrimento dos materiais naturais e heterogéneos 

utilizadas na época.19 

Estes ideais ganharam expressão inicial na conceção da casa Dom-Ino em 1914. Na 

figura 4, observa-se o desenho perspetivado de três lajes suportadas por seis colu-

nas, cujo acesso vertical faz-se por uma escada suspensa. Trata-se de um esqueleto 

ao qual se incorporava os componentes pré-fabricados como as portas, janelas e as 

paredes exteriores, tidos como entidades autónomas que podem assumir uma qual-

shings are mass consumer goods, and their design is more a matter of reason than a matter of passion” Idem, 
p.41.
16 | Idem, p.243.
17 | O conceito de "sistema fechado" é aprofundado no texto "Definição e classificação da pré-fabricação".
18 | "(...) architecture works on standards, standards are a matter of logic, of analysis, of scrupulous study” 
em Le Corbusier, op. cit., p.178.
19 | Idem, p.258.
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quer configuração.

O projeto reflete dois pensamentos modernistas que o arquiteto defendia para a nova 

arquitetura: a planta livre que oferecia “possibilidades ilimitadas de divisões elásti-

cas e subdivisões internas, dentro de uma malha estrutural ou em linha reta”20, e a 

fachada livre que permitia uma maior amplitude dos vãos devido ao desvinculo entre 

a estrutura e a fachada.

Nos Estados Unidos, a casa pré-fabricada foi uma solução adotada desde cedo. O sis-

tema foi introduzido ao público por obras como a Dymaxion House (1927) que, ape-

sar do seu potencial, nunca avançou com o processo de produção em série.21 

A casa Dymaxion (figura 6), idealizada por Buckminister Fuller, destacou-se pela sua 

planta hexagonal elevada por uma estrutura central onde se agregavam os serviços 

comuns, como os sanitários e o acesso vertical da entrada principal. Este núcleo per-

mitia libertar as paredes exteriores da função estrutural, gerando uma planta livre 

que permitia a organização flexível dos espaços interiores, consoante a métrica mo-

dular estabelecida pelo autor. Todo o projeto era construído em alumínio por ser um 

material popular no pós-guerra, uma vez que havia uma grande quantidade disponí-

vel e apresentava um peso reduzido e grandes níveis de resistência. 

Esta casa foi considerada uma grande referência no âmbito da pré-fabricação devi-

do ao seu preço acessível (assemelhando-se ao preço de compra de um veículo), ao 

transporte fácil, e ao compromisso ambiental, pois promovia as energias renová-

veis (eólica) e o reaproveitamento da água. Apesar do seu grande potencial, o proje-

to nunca chegou a ser construído22, mas serviu de referência a casas do pós-guerra, 

como foi o caso da Whichita House (figura 5), uma adaptação direta da Dymaxion, 

elaborada por William Graham em 1948.

Ambos os projetos se integravam no conceito de “mobile home” que se difundiu bas-

tante nos Estados Unidos no século XX. A ideia de construir previamente em fábrica 

os componentes pré-fabricados ou os módulos já completos, deu aso à possibilidade 

de os mesmos serem transportados para qualquer local, deixando em aberto uma 

eventual trasladação futura. 

20 |  Bruno Zevi, Saber ver arquitectura, trad. por Maria Isabel Gaspar e Gaetan Oliveira, 5ª edição, São Paulo, 
Martins Fontes, 1996, p.123.
21 |  Barbara Miller Miller, op. cit., p.288.
22 |  “The Dymaxion House is still as it has been for years – a theory only (…) The Dymaxion House rather 
than being a fixed solution has been naught but a statement of the problem, progressively satisfiable in the 
latest manner”. Gilbert Herbet, The Synthetic Vision of Walter Gropius. Em Gilbert Herbert, op. cit., p.6.
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1.1.2. CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO DA PRÉ-FABRICAÇÃO

O sistema de pré-fabricação está inevitavelmente ligado a conceitos como a modu-

laridade, a customização e o custo controlado. No seguimento do contexto histórico, 

nomeadamente o europeu e o norte-americano, pretende-se esclarecer em síntese 

os conceitos já mencionados e a origem da sua associação. Conforme explica o capí-

tulo anterior, a intenção de construir casas em série procede da época industrial, cuja 

produção envolvia as seguintes etapas:

- A estandardização de uma medida base - o módulo - capaz de regular o dimensio-

namento do produto e garantir a sua rápida produção (modularidade);

- Baseado nessa medida, a criação de uma variedade de produtos customizados ao 

gosto do cliente, à semelhança do que acontece com a indústria automóvel (custo-

mização);

- E, finalmente, a redução do custo por unidade permitindo uma maior acessibilidade 

do produto a todas as classes (custo controlado). 

Estes conceitos são, por diversas vezes, conectados a ideias pejorativas provenientes 

da era da industrialização.23 Em particular, para responder às necessidades da classe 

média e baixa, foram planeadas construções a custo controlado direcionadas a um se-

tor com finalidade social. Facilmente se desenvolveu a associação entre a pré-fabri-

cação e a construção de baixa eficiência energética e/ou má qualidade arquitetónica 

No entanto, sabe-se que as casas pré-fabricadas podem ser construídas com os mes-

mos materiais que a construção tradicional e, por se inserirem num ambiente con-

trolado de fábrica, a qualidade construtiva é invariavelmente superior24.

Quanto à linguagem arquitetónica, a construção pré-fabricada apresenta várias 

limitações por favorecer a repetição e a simplicidade das formas o que, em parte, 

restringe a criatividade do arquiteto. Associou-se essa repetição a uma linguagem 

monótona e a uma banalidade construtiva que promoveriam a perda da identidade 

de uma cultura arquitetónica25. Estabelece-se assim o desafio complementar ao ar-

quiteto de contrariar estes (pre)conceitos, criando boas práticas sem comprometer a 

qualidade arquitetónica.

23 | Alistair G. F. Gibb, Pre-assembly in constrution - A review of recent and current industry and research ini-
tiatives on pre-assembly in construction, Construction Research & Innovation Strategy Panel, Maio 2001, p.7.
24 | Esta informação é sustentada pelo capítulo posterior "Sustentabilidade e construção modular".
25 | "For most people, the notion of mass production in art or architecture implies the abandonment of true 
art, of good workmanship and of dignity.  The object made on the production line embodies the growing 
horror of this machine age”. Tim Benton, Architecture and Design, 1890-1939: An International Anthology of 
Original Articles, Nova Iorque: Whitney Library of Design, 1975.
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Definição e classificação da pré-fabricação

Após a enunciação dos conceitos gerais associados à pré-fabricação, pretende-se 

compreender a definição da prática construtiva e a sua abrangência no setor da cons-

trução. A necessidade de abordar este assunto surge do contacto com várias empre-

sas26 especializadas em sistemas pré-fabricados cujos projetos apresentavam dife-

rentes níveis de pré-fabricação. Concluiu-se que este é um termo bastante subjetivo 

sendo comum aplicar-se, quer no âmbito académico quer no da construção, o mesmo 

termo a conceitos diferentes, podendo causar confusão na compreensão do sistema 

construtivo.

“Pré-montagem, pré-fabricação, modularização, construção de sistemas, e construção 

industrializada são termos de uso comum em várias épocas ao longo do último século. 

Os termos são frequentemente confundidos e a sua definição depende maioritariamente 

da experiência prévia do usuário. Apesar dessa interpretação errada dos termos parecer 

trivial, pode causar confusão e mal-entendidos."27

No entender do presente trabalho, a pré-fabricação pode ser interpretada como a 

divisão de uma construção em elementos, componentes e/ou subcomponentes, cujo 

fabrico dos mesmos deverá ser em fábrica e, posteriormente, transportados e mon-

tados num local de implantação definitivo. Não existindo uma escala (sistema de 

classificação) oficial que defina esta divisão, optou-se por apresentar a classificação 

mais comum utilizada por certos autores28, que avaliam a pré-fabricação de forma 

qualitativa e baseada em quatro níveis:

Nível 1. Montagem em obra de subcomponentes produzidos em fábrica como janelas 

e portas ou elementos como tijolos e cerâmicos; 

Nível 2. Montagem em obra de componentes não volumétricos produzidos em fábri-

ca. Entendeu-se por componentes não volumétricos os que por si não definem um 

espaço ou volume habitável e formam parte de um esqueleto estrutural como por 

exemplo, vigas de betão e painéis de parede;

Nível 3. Instalação em obra de componentes volumétricos produzidos e montados 

integralmente em fábrica. Definem um espaço habitável, mas não apresentam capa-

cidade estrutural e, portanto, são aplicados numa estrutura pronta. É exemplo com-

26 | As atas de reunião com estas empresas estão sintetizadas e disponíveis em "apêndice 2: Atas de reunião".
27 | "Pre-assembly, prefabrication, modularisation, system building, and industrialised building are all 
terms in common use at various times over the last century. The terms are often interchanged and their 
precise definition depends almost entirely on the previous experience of the user.  This use and misuse of 
terms may appear trivial, but it can cause confusion and misunderstanding.” Alistair G. F. Gibb, op. cit., p.6.
28 | Alistair G. F. Gibb, op. cit., p.4. 
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7 | Classificação da pré-fabricação: à esquerda, montagem de unidades volumétricas (nível 4), e à direita, 
montagem de componentes (nível 2). 
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ponentes como casas de banho e cozinhas;

Nível 4. Produção e montagem em fábrica de unidades volumétricas com capacida-

de estrutural e que possuem volume e espaço utilizável. São exemplo as construções 

modulares. 

Podemos concluir que quanto maior a produção e montagem em fábrica, maior é o 

grau de pré-fabricação de um sistema construtivo. 

O sistema de pré-fabricação poderá ainda classificar-se em sistema aberto ou fecha-

do.29 Um sistema aberto possibilita a escolha de materiais construtivos e de diferentes 

componentes, fabricados por fornecedores externos. Isto significa um maior leque de 

soluções e a oportunidade de o cliente introduzir componentes personalizados como 

portas ou caixilhos.30 No entanto, as combinações entre os diferentes componentes 

poderão estar sujeitas a limitações técnicas devido à ausência de uma relação contra-

tual entre a empresa de construção e os diferentes fornecedores.

Por sua vez, o sistema fechado não admite a integração de componentes ou materiais 

de origem externa à lista de materiais preconizados.31 Este método reduz a flexibi-

lidade na escolha do produto e o poder de decisão do cliente. Apesar das limitações, 

este sistema permite reduzir o número de intervenientes envolvidos, acelerando o 

ritmo da produção, e garantir a qualidade dos materiais cujo desempenho foi anali-

sado em obras anteriores. 

Um exemplo pertinente de sistema fechado é a Packaged House32 de Walter Gropius, 

analisada no capítulo anterior. O arquiteto criou um sistema modular próprio33 e, 

portanto, não compatível com as medidas preconizadas da produção industrial. Esta 

incompatibilidade levou ao fracasso do projeto, inviabilizando o objetivo do arquiteto 

de produzir este modelo em série.

De seguida, abordar-se-á com maior especificidade o nível 4 da pré-fabricação, en-

tendida no presente trabalho como a construção modular. 

29 |  C.C.A.M. van den Thillart, op. cit., p.46.
30 |  “Open system: building systems (…) which can be selected by or on behalf of the client on the basis of 
price and quality and that can be assembled on the building site to provide the client with a building uniquely 
designed to suit his requirements”. Idem, p.48.
31 |  “Closed system: building systems (…) uniquely assembled on the building site to produce buildings 
which conform to a model design”. Ibidem. 
32 |  “In construction terms it was conceived as a closed system; that is, it was entirely self-contained and 
comprised a kit of parts whose every component element was of necessity purpose-made. (…) It did not seek 
to exploit the wide range of industrially produced building components then on the market.”. Gilbert Herbet, 
op. cit., p.254.
33 |  Os painéis utilizados no projeto - 0,90mx3m - diferiam dos painéis de madeira produzidos industrial-
mente - 1,20mx2,4m. Em Ibidem.
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1.2. CONSTRUÇÃO MODULAR 

No seguimento do capítulo anterior, e segundo o método adotado neste trabalho 

para classificar os vários níveis de pré-fabricação, concluiu-se que as construções 

modulares participam do nível 4 - a produção integral do módulo em fábrica. O seu 

processo de projeto e construção passa por várias etapas, nomeadamente: o desenho 

rigoroso segundo uma regra métrica estabelecida, que permite ao projeto desenvol-

ver-se sobre uma grelha modular; o licenciamento da construção cuja legislação é 

igual à praticada para a habitação convencional; a produção dos módulos estruturais 

em fábrica e em ambiente controlado; o transporte dos mesmos até ao local de im-

plantação; e por fim, a montagem no local e, caso se aplique, a ligação à rede pública.

Note-se que, ao longo deste processo e no âmbito da pré-fabricação, a palavra mó-

dulo adquire diferentes significados/interpretações: numa fase inicial, pode repre-

sentar a unidade de medida reguladora das proporções arquitetónicas, que dita a for-

ma da construção e, em caso de evolução, permite prever os limites da sua expansão; 

ou, em fase de construção, pode utilizar-se como o módulo enquanto volume, com 

capacidade estrutural. 

Assim, pretende-se explorar as várias interpretações da palavra e compreender a sua 

abrangência, recorrendo a exemplos e obras de referência do âmbito da construção 

modular. 

Num segundo momento, a investigação foca-se na compreensão das etapas de cons-

trução dos módulos, acima mencionadas, de forma a otimizar o projeto do caso de 

estudo desenvolvido na segunda parte desta dissertação. Com o mesmo objetivo, 

também se investigou o impacto sustentável da construção modular sobre o setor 

industrial a vários níveis - social, económico e ambiental. Pretende-se entender as 

vantagens da prática construtiva e as estratégias implementadas para colmatar as 

debilidades da mesma. 

Estes temas desenvolvidos no presente capítulo surgem em debate durante as reu-

niões34  com os representantes das empresas consultadas para a realização do pro-

jeto encomendado. Estas visitas constituíram uma oportunidade única de entrar em 

contacto com as práticas construtivas e compreender os seus processos de produção.

34 | As visitas e as reuniões realizadas com os representantes das empresas especializadas em construção 
modular encontram-se registadas em "apêndice 2: Atas de reunião".
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1.2.1. O MÓDULO ENQUANTO REGRA MÉTRICA

"No templo greco-romano, o módulo era o diâmetro da coluna e, no templo chinês, era 

a largura da viga. Na Antiguidade Clássica, o módulo não representava uma medida ab-

soluta arquitetónica, variando de acordo com a escala de cada edifício. A era da indus-

trialização no setor da construção retomou novamente a busca de uma medida única que 

seria, simultaneamente, uma unidade conveniente para o projeto arquitetónico e uma 

unidade prática para a produção industrial."35

Ao longo da história, o "módulo" foi objeto de investigação em diversas áreas de tra-

balho – arquitetura, matemática, arte e filosofia - e por diversos autores enraizan-

do-se, desde cedo, na prática construtiva. Existiram diversas interpretações da pa-

lavra na tentativa de estabelecer um sistema de dimensionamento das construções e 

de definição das suas proporções.

O exemplo da casa japonesa

“Medida é a ordem que controla a escala, proporção e a forma do edifício.

Medida significa standard.

Medida precede a construção.

Medida é o elemento que humaniza o ambiente do homem.

Medida é manifestação de cultura.

Medida é o compromisso entre (…) estética, materialidade e técnica.

Medida manifesta a destreza, o gosto e o pensamento do mestre de obra.”36

No âmbito da arquitetura doméstica, a cultura japonesa destaca-se por aplicar pre-

viamente o conceito de módulo enquanto unidade de medida, reguladora da prática 

construtiva. Através de um modelo de habitação baseado na agregação de módulos, 

a arquitetura doméstica japonesa desenvolveu-se em espaços com diversas expres-

sões, caracterizados pela sua máxima flexibilidade e versatilidade, em oposição à 

ideia de monotonia associada ao sistema de pré-fabricação e modulação. Criou-se 

um padrão cultural homogéneo, e simultaneamente, rico e versátil que perdura até 

35 |  Traduzido do original: “In the classical Greco-Roman temple the module was the diameter of the co-
lumn and in the Chinese temple it was the width of the rafter. In Classic architecture the module was not an 
absolute measurement but varied according to the size of each building. Industrialization of contemporary 
building again prompted the search for a single measurement that would at the same time be a convenient 
unit for architectural design and a practical unit for industrial production.” Em Heinrich Engel, The Japanese 
house: a tradition for contemporary architecture, Tokyo: Charles E. Tuttle, 1964, p.54.
36 |  Traduzido do original: “Measure in building is the order that controls the scale, proportion, and form 
of the building. Measure in building means standard. Measure in building precedes construction. Measure in 
building (…) is the element which humanizes man’s environment. Measure in building is the manifestation of 
culture. Measure in building (…) constitutes in itself a compromise between (…) aesthetics, fabric, and tech-
nique. Measure in building manifests skill, taste, and thought of builders”. Em Idem, p.48.
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aos dias de hoje.37

Para entender a sua arquitetura, torna-se importante refletir sobre a influência ativa 

da cultura do povo japonês sobre o desenho arquitetónico. Entre os princípios orien-

tadores da tradição japonesa, destacam-se a redução e o simbolismo. Para o povo 

japonês, a redução consiste na associação entre o pequeno e o belo, ou seja, a beleza 

encontra-se na manipulação de objetos de menor dimensão e nos seus pequenos de-

talhes38. A proeza do projetista observa-se nos pormenores e na agilidade de cativar 

interesse através de espaço mínimos e simplicistas:

“Esta maneira de observar a realidade e a própria existência (o universo através do pe-

queno) pode-se resumir num princípio simplíssimo de interação com o mundo exterior 

que consiste em reduzir.”39

Este princípio parece refletir-se no quotidiano dos japoneses, na medida em que as 

suas casas apresentam os objetos estritamente necessários às condições mínimas de 

habitabilidade. Um dos costumes fundamentais da cultura oriental é o uso do pavi-

mento como um elemento arquitetónico multifuncional para sentar, comer, cami-

nhar e dormir. Isto permite reduzir a área útil aos movimentos funcionais necessá-

rios, criando uma variedade de usos alternativos do espaço. 

Os japoneses utilizaram este conceito, não só no âmbito da arquitetura, como tam-

bém no seu quotidiano. Podemos observar a sua aplicação em objetos tradicionais 

que apresentam dimensões reduzidas e pormenores elaborados de forma minuciosa, 

ou no enorme simbolismo atribuído a seres vivos de pequena dimensão como é o caso 

do peixe, a borboleta e o bonsai.

“(…) no Japão a ordem espiritual (…) estabeleceu um acordo entre sentir e pensar.”40

A atribuição de simbolismo a seres vivos ou objetos inanimados, proveniente da 

antiga religião da natureza de Shinto e da visão do mundo budista41, permitiu aos 

japoneses estabelecer uma conexão emocional com a arquitetura. Enquanto que no 

mundo ocidental a ciência e a tecnologia alienaram o significado de abrigo, a ordem 

espiritual presente na cultura japonesa permitiu humanizar a arquitetura contempo-

37 |  Idem, p.17.
38 |  Bernardo Martin, El espacio en pequeñas casas japonesas. Space in small japanese houses, Valência: Zipped, 
2018, p.7.
39 |  Traduzido do original: “Esta manera de observar la realidad y la própria existencia (el universo a través 
de lo pequeño) se puede resumir en un simplísimo principio de interacción con el mundo exterior que consiste 
en reducir.” Em Ibidem. 
40 |  Heinrich Engel, op. cit., p.21.
41 |  Idem, p.232.
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8 | Unidades de medidas baseadas em partes do corpo humano: ata (distância entre dedo médio e polegar), 
tsuka (palma da mão) e shaku (pé japonês).
9 | Unidade de medida baseada na extensão dos braços do corpo humano: hiro.

8. 9.
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rânea, estabelecendo uma relação orgânica entre o homem, a tecnologia e o abrigo.42

Apesar de terem surgido da pura necessidade e das exigências momentâneas da so-

ciedade (à imagem do contexto europeu), estas construções pré-fabricadas torna-

ram-se parte integrante da cultura japonesa, alcançando sucesso em cidades como 

Tóquio e Osaka43. Por oposição, no mundo ocidental, o sistema de pré-fabricação foi 

repetidamente rejeitado por ser associado a construções de inferior qualidade e de 

mau desempenho técnico.

A construção pré-fabricada, cuja leitura de projeto e compreensão do sistema cons-

trutivo é facilitada, promoveu a cultura da autoconstrução no Japão. Isto é, progres-

sivamente, as construções passaram a ser erigidas por mestres de obra anónimos que 

se orientavam sob uma única regra métrica44. 

Esta regra métrica, cuja origem remete à 2ª metade da Idade Média do Japão, sujei-

tou-se a uma evolução por etapas. Sabe-se que as primeiras unidades de medida a 

surgir, universalmente, eram dimensões fundamentadas em magnitudes humanas, 

como a medida do braço, do dedo, do pé e da mão45. Inclusive, estas serviram de re-

ferência na conceção dos dois grandes sistemas de unidade, hoje internacionalmente 

conhecidos: a polegada e o metro. 

O Japão desenvolveu um sistema de unidade exclusivo baseado numa lógica modu-

lar associada ao corpo humano46. A primeira unidade registada foi a medida do pé 

japonês - o shaku47, seguida da medida da palma da mão – tsuka, da distância entre 

o dedo médio e o polegar – ata (figura 8) e da extensão dos braços quando abertos – 

hiro (figura 9).

Mais tarde, surge uma medida que veio estabelecer o sistema de coordenação modu-

lar comum a toda a arquitetura tradicional japonesa: o ken48. Desta unidade desen-

volveu-se o tatami, um tapete disposto no pavimento e que, através de diferentes 

combinações, determina as dimensões da habitação. Atualmente, o tatami represen-

42 |  Sobre a ordem espiritual e a arquitetura doméstica japonesa:“(...) in Japan the spiritual order of the 
epoch was successful in a unique way: it brought man into imtimate emotional relationship to most simple 
shelter (...); it humanized an environment that was largely standardized and prefabricated.“ Idem, p.21.
43 |  Bernardo Martin, op. cit., p.14.
44 |  Heinrich Engel, op. cit., p.66.
45 |  Idem, p.51.
46 |  Apesar do Japão utilizar o sistema métrico desde 1891, os mestres de obra já implementavam medidas-
-padrão que se desenvolveram num sistema próprio associado ao corpo humano. Idem, p.49.
47 |  No sistema métrico atual, 1 shaku representa 303mm.
48 |  Originalmente a medida ken surgiu da distância entre os centros de duas colunas de uma estrutura de 
madeira, pelo que variava de valor consoante a estrutura, e evoluiu para uma medida standard aplicada tanto 
à escala urbana e arquitetónica, como também a objetos do quotidiano: 1 ken = 6 shaku = 1818 mm. Idem, p.55.
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10 | Tapete japonês designado por Tatami, com 91x182cm.
11 | Casa tradicional japonesa organizada através de diferentes combinações de tatami.

91

182
10.

11.
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ta a unidade standard a ser aplicada em qualquer casa japonesa, cujo tamanho base é 

de 91 x 182 cm (figura 10).

“A casa moderna japonesa possui pelo menos uma sala de tatami, onde foram introdu-

zidos móveis e acessórios flexíveis, possíveis de mover ou remover conforme necessário. 

A mesma divisória pode ser usada como espaço social, um retiro privado e/ou espaço 

para dormir.”49

Os japoneses concluíram que o retângulo é a forma geométrica mais lógica que per-

mite a adição livre de unidades individuais sem que estas percam coerência com ou-

tras unidades associadas à grelha métrica base.50

“Espaço é adicionado a espaço e torna-se aditivo, uma sequência de quartos sem início 

ou fim marcado, não constituindo finalidade, mas apenas um estado contínuo de cres-

cimento orgânico.”51

Em suma, a arquitetura japonesa é um dos maiores exemplos de perseverança no 

setor da construção modular pré-fabricada, onde cada elemento faz parte de um or-

ganismo padrão. 

Ao longo dos séculos, as suas construções permitiram: criar espaços coerentes com 

dimensões fixas; facilitar a manutenção da habitação através da aplicação de com-

ponentes (janelas ou tapetes) disponíveis para compra individual em mercados pró-

prios; atingir maior precisão técnica com menos tempo de trabalho e gasto de mate-

rial; e racionalizar a arquitetura sem desvincular a conexão emocional entre homem 

e abrigo.

O exemplo do modulor, de Le Corbusier

Tal como abordado no capítulo anterior, a assimilação da construção na era indus-

trial no início do século XX gerou a necessidade de fabricar casas à imagem do setor 

automóvel. O primeiro passo para alcançar esse objetivo foi estabelecer uma única 

medida comum a toda a arquitetura - o módulo. 

49 |  Traduzido do original: “The modern japanese family home has at least one tatami room, where flexible 
items of furniture and fittings were introduced, moved around and removed as required. The same room may 
be used as a social space, a private retreat and a sleeping space.” Em Robert Kronenburg, Flexible: Architecture 
that responds to change. Laurence King, 2007, p.115.
50 |  Heinrich Engel, op. cit., p.88.
51 |  Traduzido do original: “Room is added to room, and space has become additive, a sequence of single 
room demarcations without distinct beginning or end, constituting no finality but only a state of organic 
growth” em Idem, p.90.
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12 | A teoria do Modulor e as sequências numéricas representadas nas cores vermelho e azul.
13 | Relação entre as sequências numéricas e as alturas de objetos do quotidiano, representado por uma secção 
transversal da obra Petit Cabanon, de Le Corbusier.

12.

13.
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“(...) a sociedade moderna carece de uma medida comum capaz de ordenar as dimensões 

de contentores e conteúdos, e, por conseguinte, de sustentar com segurança a oferta e 

a procura. O nosso esforço vai precisamente nesse sentido, e essa é a sua razão de ser: 

estabelecer a Ordem.”52

Le Corbusier dedicou-se aos estudos do módulo por defender a existência de uma 

carência profunda na arquitetura contemporânea, incapaz de organizar os compo-

nentes pré-fabricados e de não sustentar a grande procura de casas da época. Apesar 

de já existir uma unidade de medida universal - o metro, desenvolvida aquando a Re-

volução francesa, o arquiteto considerava tratar-se de um sistema abstrato, desco-

nectado com a escala humana e, portanto, incapaz de medir a arquitetura, chegando 

mesmo a apelidá-lo de “instrumento perigoso”53. 

“Aperfeiçoar o metro ou sistema de pés e polegadas, pode parecer, à primeira vista, 

uma pretensão excessiva”54, no entanto o arquiteto acreditava veemente no poten-

cial de uma nova medida que estimulasse a relação harmónica entre o corpo humano 

e o espaço. 

Como referências à sua investigação, Corbusier baseia-se no estudo dos templos e 

catedrais da antiguidade (como o Parthenon) e as teorias de personalidades como Vi-

trúvio, Leonardo da Vinci e Leon Battista Alberti, que procuravam a relação matemá-

tica entre a dimensão humana e a natureza. Segundo Corbusier, estes estudos tinham 

um objetivo em comum: a afirmação da correlação perpétua entre homem, natureza 

e arquitetura.

Na sua obra Le Modulor, o autor apresenta a sua proposta que intitula de “grelha de 

proporções”55, pretendendo patentear o novo instrumento e destiná-lo à pré-fabri-

cação e à comercialização da arquitetura, como um objeto adequado à produção em 

série. 

“Considere o homem-com-o-braço-erguido, com 2,20m de altura; insira-o em dois 

quadrados sobrepostos, de 1,10m por 1,10m; justaponha um terceiro quadrado aos dois 

primeiros. Este terceiro quadrado deverá dar-lhe solução. O lugar do ângulo recto deve 

poder ajudá-lo a posicionar o terceiro quadrado. Com essa grelha de obra, pautada pelo 

ser humano instalado no seu interior, estou convencido de que chegará a uma série de 

medidas que conciliarão a estatura humana (o braço erguido) e a matemática (…)”56

52 |  Le Corbusier, Le modulor, Vol. I, trad. Marta Sequeira, Lisboa: Orfeu Negro, 2010 (1ª edição 1948), p.38.
53 | “o metro não é mais que uma cifra (...) abstrata, incapaz, em arquitetura, de qualificar um intervalo (uma 
medida), chegando mesmo a constituir um instrumento perigoso”. Em Idem, p.50.
54 |  Idem, p.41.
55 |  Idem p.62
56 |  Idem p.55
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14 | Le Corbusier à janela da Petit Cabanon.
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Estas medidas baseavam-se nas proporções de um homem caucasiano de 1,83m de 

altura o que, logo de início, suscitou várias críticas por não representar um princípio 

universal, mas sim o homem considerado “ideal” por Le Corbusier.

A teoria do Modulor é bastante complexa pois introduz o corpo humano na ocupação 

do espaço e relaciona-o com princípios matemáticos como a sequência de Fibonacci 

e a lei da Proporção Divina57. Na figura 12, observa-se dois tipos de sequência em que 

uma, representada a vermelho, tem início na altura do homem – 1.829m, e outra, 

representada a azul, começa na altura da mão erguida do homem – 2.260m. 

Tanto a sequência a vermelho (183, 113, 70, 43, 27 cm), como a azul (226, 139, 86, 

53, 33) constituem apenas uma aproximação efetiva às sequências de Fibonacci e da 

Proporção divina58. Estes números representam alturas de partes do corpo humano 

que se refletem em alturas de objetos quotidianos como é exemplo: a do assento de 

uma cadeira (43 cm), a da base de uma janela (113 cm) ou o pé-direito de um quarto 

(226 cm) - (figura 13).

Talvez o melhor exemplo que aplica esta teoria, e que igualmente é um projeto perti-

nente para o presente trabalho, é um edifício de dimensões mínimas construído por 

Le Corbusier – o Petit Cabanon, localizado em Côte d’Azur. O arquiteto desenhou esta 

cabana à beira mar como um escape à vida parisiana, onde se torna evidente a sua 

tentativa de racionalizar um espaço mínimo.

O projeto foi desenhado de acordo com os princípios do Modulor e está construído 

integralmente por peças pré-fabricadas de madeira, à exceção da base de assenta-

mento em betão. É uma célula de apenas um módulo quadrado de 3.66m de lado, 

com 2.66m de altura, e que apresenta o mobiliário mínimo necessário às condições 

básicas de habitabilidade: duas camas, uma mesa, um sanitário e um lavatório, e ar-

mários para arrumação.

Esta pequena cabana representa grande parte dos fundamentos escritos por Le Cor-

busier acerca da conexão entre a dimensão humana, a arquitetura e a modulação em 

espaços mínimos, criando, como o próprio apelida, uma máquina de habitar.

57 |  De forma breve, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números, geralmente com início em 0 e 1, e 
cada número subsequente resulta da soma dos dois números anteriores. A ordem da Proporção Divina assume 
que, aquando a divisão de um espaço, para que este seja agradável e proporcional, a razão entre a parte menor 
e a maior deverá ser igual que a dita parte maior e o todo. 
58 |  Vejamos um exemplo em que a sequência azul se encontra em conformidade com a sequência de Fibo-
nacci: 27+43 = 70 | 70+43 = 113 | 113+70= 183. E em conformidade com a Proporção Divina: 183/113 = 1,619 | 
113/70 = 1,614 | 70/43 = 1,627, sendo que todos os resultados aproximam-se ao número de ouro, o phi = 1,618. 
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1.2.2. O MÓDULO ENQUANTO ESTRUTURA E VOLUME

Numa segunda interpretação, propõe-se estudar o módulo na prática construtiva, 

entendido como uma unidade volumétrica com capacidade estrutural, em regra, 

construído em fábrica e transportado para o lugar definitivo. 

Usualmente, esta construção é utilizada para edifícios de pequena escala e de per-

manência temporária, onde é preferível a repetição de unidades. São exemplos: os 

escritórios temporários, as salas de aula improvisadas ou, ainda mais frequente, a 

habitação social em situações emergentes. No entanto, este tipo de construção pode 

destinar-se ao uso permanente e permite executar edifícios de qualquer escala, não 

apresentando limitações estruturais. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e a progressiva resistência estrutural dos 

módulos, é hoje comum ver edifícios modulares com uma altura considerável. Um 

exemplo inovador importante de destacar é o edifício residencial em Hamburgo (fi-

gura 15), projetado pela empresa de arquitetura Adjaye Associates e executado pela 

Planpark Architekten, em 2013.

Este edifício nasce no âmbito do concurso proposto pela IBA (International Building 

Exhibitions). A organização solicitava um projeto enquadrado nos valores de carácter 

ecológico e social, usualmente praticados pela organização, cuja construção deveria 

ser de execução rápida e económica.

Assim, o conjunto habitacional foi construído em menos de 1 ano (março de 2012 a 

janeiro de 2013) a partir de módulos conjugados tanto na horizontal como na vertical. 

As paredes exteriores são constituídas por painéis de CLT59 que garantem uma maior 

resistência ao empilhar verticalmente os módulos e uma maior eficiência da solução 

pela capacidade renovável da madeira.

A rapidez de execução deste ou outros projetos do âmbito da construção modular, 

deve-se, essencialmente, a um planeamento prévio que decorre em fábrica e estabe-

lece as etapas de construção, desde o desenho à montagem do módulo. No subcapítu-

lo que se segue, apresentam-se as fases de trabalho discriminadas para compreensão 

deste processo de planeamento e de construção.

59 | “CLT” é a abreviatura para Cross Laminated Timber.  É um material constituído por lamelas de madeira 
dispostas em camadas, umas perpendiculares às outras, garantindo uma maior rigidez estrutural do painel 
de madeira. É conhecido por resultar bastante bem em construção vertical, servindo como estrutura e/ou 
acabamento.
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15 | Edifício residencial em Hamburgo (Adjaye Associates, 2013): módulos dispostos na vertical, constituídos 
por painéis de CLT que funcionam como estrutura e acabamento exterior.
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Processo de planeamento prévio e construção

O processo de planeamento e de construção de um edifício modular consiste es-

sencialmente nas seguintes etapas: planeamento prévio, licenciamento, produção, 

transporte e montagem.

Ao longo da elaboração da presente dissertação, foram efetuadas visitas a fábricas 

de empresas especializadas em construção modular, na tentativa de compreender 

as suas práticas construtivas. Destaque-se duas das empresas consultadas e cujos 

sistemas construtivos são bastante distintos: Nogueira e Fernandes e Luxury Clovers. 

Numa breve apresentação, a Nogueira e Fernandes é uma empresa que trabalha 

essencialmente com a madeira, matéria que utilizam em construção de mobiliário 

urbano e casas modulares, por exemplo. A empresa dispõe de três sistemas cons-

trutivos: painéis CLT, wood frame e pinho maciço (figura 16). Por sua vez, a Luxury 

Clovers60 é uma empresa que trabalha com construções modulares em aço leve (fi-

gura 17). O conceito praticado é a produção integral do módulo em fábrica e o seu 

transporte até ao terreno, onde procedem ao encaixe dos módulos. 

Destas reuniões, levantaram-se questões e temas pertinentes que levaram à alte-

ração do projeto arquitetónico, com o objetivo de otimizar posteriormente a sua 

produção e construção. A título de exemplo, apresentam-se alguns temas debatidos 

durante as reuniões/visitas com as empresas mencionadas: o dimensionamento dos 

módulos e dos seus componentes, em conformidade com as dimensões legalmente 

permitidas para o seu transporte; o sistema construtivo mais adequado ao projeto; o 

nível de pré-fabricação e do acabamento da construção em fábrica; e as implicações 

para o licenciamento do projeto.

Da oportunidade de entrar em contato com estas empresas, concluiu-se a importân-

cia do diálogo entre as três partes - arquiteto, promotor e fabricante - e a necessi-

dade do projeto arquitetónico estar em plena coerência com a realidade industrial61. 

Aborda-se assim o tema do planeamento prévio do projeto em coordenação com o 

fabricante e a compatibilidade com as metodologias praticadas pelas empresas de 

construção.

Logicamente, o fabricante está mais apto para analisar os benefícios da escolha de 

60 | A Luxury Clovers foi a empresa selecionada pelo promotor para colaborar no projeto elaborado para pre-
sente dissertação. Nesse sentido, iremos aprofundar a apresentação da empresa e do sistema construtivo na 
Parte II. 
61 |  Como vimos no capítulo anterior, projetos como a Packaged House de Walter Groupius ou a Dymaxion 
House de Buckminister Fuller não alcançaram o devido sucesso por incompatibilização com os processos 
industriais.  



52

16 | Reunião com Nogueira e Fernandes: peças de encaixe de pinho maciço.
17 | Reunião com Luxury Clovers: construção de um módulo habitacional em fábrica.

16.

17.
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materiais e avaliar os possíveis riscos futuros ainda durante uma fase inicial de pro-

jeto. Esta aptidão poderá ajudar a equipa de trabalho nos seguintes aspetos:

- Maximizar a flexibilidade das soluções;

- Certificar que o projeto não exige materiais que possam atrasar o cronograma de 

obra, devido a longos prazos de entrega;

- Controlar os custos de produção, otimizando o plano de construção e transporte do 

módulo;

- Garantir a exequibilidade do projeto alertando para critérios da construção modu-

lar como, por exemplo, as medidas legais de transporte;

- Identificar e recomendar soluções alternativas na eventualidade de erros de pro-

jeto.

Em suma, estabelecer uma relação prévia com o fabricante permite aos outros inter-

venientes - arquiteto e promotor - beneficiar do seu conhecimento sobre os produtos 

e as técnicas disponíveis no mercado62.

Licenciamento de uma construção modular

Ambas as empresas salientaram que o licenciamento de construções modulares e li-

geiras - sejam elas de madeira ou aço leve, para permanência temporária ou perma-

nente - é um processo obrigatório e que a legislação em vigor é igual à praticada no 

licenciamento de uma habitação convencional.

Uma casa modular sujeita-se a diferentes enquadramentos legais já conhecidos 

como, e entre eles, o PDM (Plano Diretor Municipal), o PU (Plano de Urbanização) 

e/ou o PP (Plano de Pormenor). Contudo, ambos os representantes de cada empresa 

alertaram e aconselharam, numa primeira fase, à consulta das normas aplicadas em 

áreas incluídas em RAN e/ou REN.

Por se tratar de uma casa modular pré-fabricada destinada a turismo rural, cujas 

características de destaque são a sua efemeridade e mobilidade, é frequente gerar-

-se a ideia de que o seu licenciamento é dispensável. Consequentemente, acaba-se 

por construir ilegalmente, disseminando este tipo de construção pelas zonas rurais, 

muitas delas, reservas nacionais. Pode-se constatar por uma entrevista realizada à 

Direção Regional da Agricultura e Pesca do Algarve, no ano de 2020, em que o res-

ponsável acusa a existência de várias situações ilícitas, alegando ser um fenómeno 

que tem vindo a crescer nos últimos tempos:

62 | Alistair G. F. Gibb, op. cit., p.51.
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“Há um histórico importante de ilícitudes, de construções ilegais, motivadas, muitas 

vezes, por desinformação. Este é um aspeto que eu gostaria de deixar claro e alertar as 

pessoas: as casas modulares e pré-fabricadas têm exatamente as mesmas regras de li-

cenciamento e autorização que qualquer outra construção, como as de alvenaria”63

Esta notícia refere-se particularmente à Reserva Agrícola Nacional da região de Faro, 

onde a procura turística e a pressão imobiliária nas zonas rurais é maior. No entanto, 

este tipo de situações assiste-se um pouco por todo o país. 

Por todo o território nacional, distribuem-se as áreas consideradas RAN que consti-

tuem o conjunto de terrenos com maior aptidão agrícola. A sua proteção é imperativa 

pois permite o desenvolvimento de um dos setores primários da economia – a agri-

cultura - como também o ordenamento do próprio território. Nesse seguimento, as 

áreas correspondentes a RAN são identificadas em plantas a nível municipal, e clas-

sificadas perante um sistema entre A0 e A464, que avalia o nível de aptidão agrícola 

de cada parcela. Definidas essas áreas, estes solos passam a estar sob proteção da 

reserva, e a salvo de qualquer ação humana que represente um perigo à sua poten-

cialidade agrícola.

A lei permite a construção de habitação nova somente quando se destina à habitação 

permanente de agricultores ou dos proprietários da exploração agrícola. Para estabe-

lecimentos dedicados ao turismo rural, as construções poderão localizar-se em áreas 

de reserva quando não existe alternativa viável fora das mesmas, devendo participar 

e apoiar a atividade agrícola65.  

À semelhança da RAN, a Reserva Ecológica Nacional (REN) limita a utilização de áreas 

que apresentem características ecológicas especiais como é o caso de zonas costei-

ras e ribeirinhas, águas interiores, áreas de infiltração máxima e zonas declivosas. A 

reserva propõe a proteção dos seus ecossistemas e da diversidade biológica presente 

nestes locais.

A lei estabelecida para a REN permite a construção de habitação nova, cuja área de 

implantação se situe entre 35 a 300 m2, apenas em “áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos” e/ou “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”66. Para 

63 | Jornal Sul Informação, 26 de fevereiro de 2020, disponível em https://www.sulinformacao.pt/2020/02/
gnr-ajuda-a-combater-casas-ilegais-na-ran-incluindo-as-pre-fabricadas/ consultado em 28 de março de 
2020.
64 | A classificação das terras foi estabelecida pela Direcção Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(DGADR) e encontra-se disponível no DL nº73/2009, Diário da República nº63/2009, Série I (2009-03-31), 
p.3.
65 | Idem, p.6.
66 | Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional - DL n.º 166/2008, Diário da República nº162/2008, Série 
I (2008-08-22).

https://www.sulinformacao.pt/2019/10/comissao-nacional-do-territorio-confirma-que-casas-moveis-precisam-de-licenciamento/
https://www.sulinformacao.pt/2019/10/comissao-nacional-do-territorio-confirma-que-casas-moveis-precisam-de-licenciamento/
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além disso, estas construções deverão integrar-se no âmbito da sustentabilidade 

ecológica e ambiental, prevista para áreas integradas em REN. 

Para a presente dissertação tornou-se pertinente abordar a viabilidade da construção 

nova em áreas de reserva agrícola ou ecológica e entender que, mesmo tratando-se 

de uma construção ligeira, será sempre necessário comunicar previamente às en-

tidades responsáveis. Sabe-se também que a decisão final pode depender do argu-

mento utilizado para defender o projeto, relativamente à sua finalidade e ao nível de 

sustentabilidade ambiental a que se propõe67.

Produção em fábrica

O método e a maquinaria utilizados na produção de uma construção modular podem 

variar consoante a materialidade do sistema construtivo: para uma construção pesa-

da (cujo material é, em regra, o betão), a maquinaria utilizada é de maior porte e dis-

pendiosa e o tempo de produção é mais demorado pois o betão requere mais tempo de 

secagem; para uma construção ligeira (cujos materiais são, em regra, a madeira ou o 

aço) não há necessidade de tanta maquinaria e o tempo de produção é menor.

Ainda em fábrica, o módulo deverá apresentar suficientes condições de estabilida-

de estrutural e possuir os pontos de elevação necessários para ser elevado pela grua 

e colocado no veículo de transporte. As posições e o número de pontos de elevação 

são determinados consoante critérios de deflexão68 que visam evitar o deslocamento 

vertical da estrutura sob aplicação de uma carga, prevenindo a fissuração ou mesmo 

a deformação plástica dos componentes.69 

É importante não marginalizar o processo de elevação sendo que existem estudos70 

em módulos de madeira, que afirmam que a maior probabilidade de fissura advém 

das práticas de elevação, agravadas posteriormente com o transporte. 

67 | Sobre a importância de um bom argumento no licenciamento de uma casa modular, consultar a ata de 
reunião com o Prof. Doutor Eliseu Gonçalves, em apêndice.
68 | Por definição, deflexão significa o“desvio em relação a uma linha, de uma direção ou de uma posição”. 
No âmbito da construção civil, significa a flexão ou torção de elementos estruturais que estejam sob a carga 
de forças externas.
69 | Wahid Ferdous et al., "New advancements, challenges and opportunities of multi-storey modular buil-
dings - A state-of-the-art review" em Engineering Structures, 183, 883-893, 2019, p.886.
70 |  Smith I, Asiz A, Gupta G., "High performance modular wood construction systems" em Ibidem.
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18 | Desenho esquemático: medidas standard para o transporte de um módulo. 
19 | Transporte de um módulo habitacional. 
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Transporte individual dos módulos

O transporte representa uma das principais condicionantes inerente à construção 

modular uma vez que, as dimensões do módulo construído são ditadas pela capaci-

dade dos veículos de transporte. Face ao exposto, os módulos não deveriam apresen-

tar grandes dimensões ou divergir do traçado ortogonal.

As dimensões máximas variam consoante a legislação de cada país e dependem do 

nível de acessibilidade ao local definitivo mas, em regra, os fabricantes esforçam-se 

para rentabilizar a área construída e para maximizar as dimensões dos módulos. As 

medidas mais comuns empregues para um transporte confortável e sem dificuldades 

são de 4 x 12 x 2,5m (figura 18) sendo que, em alguns casos, a largura atinge o limite 

máximo de 4,5m e o comprimento de 13m.71

Num contexto nacional, procurou-se entender qual o dimensionamento praticado 

por empresas dedicadas à construção modular. Recolheu-se então o testemunho das 

duas empresas mencionadas anteriormente: Nogueira e Fernandes e Luxury Clovers.

Considerando que a primeira dispõe de três sistemas construtivos, apenas os painéis 

de CLT privilegiam a construção do módulo em fábrica, enquanto que o wood frame e 

o pinho maciço são sistemas montados no local, facultando uma maior liberdade no 

dimensionamento do projeto. Assim, as dimensões máximas utilizadas pela empresa 

quando o módulo é construído em CLT é de 3,5 x 12m (largura x comprimento). 

Por sua vez, a Luxury Clovers trabalha com várias medidas modulares sendo que 

as máximas preconizadas são de 4,45 x 12,60 x 3,30m (largura x comprimento x 

altura).72

O percurso, desde a fábrica ao local de instalação, está sujeito a inúmeros interve-

nientes exteriores e, portanto, deverá ser feito com consciência das condições das 

estradas, da existência de obstáculos ou existência de pontes. É importante ter em 

consideração o estado de preservação das vias de acesso pois, quanto mais irregular 

for o pavimento, maior será o dano causado e mais difícil será preservar o estado 

original do módulo.

O custo atribuído ao transporte dos módulos é estimado, segundo as empresas con-

sultadas, pela distância entre a fábrica e o local definitivo e o número de viagens ne-

71 |  Ed Green, Wayne Forster, More better: an evaluation of the potential of alternative approaches to inform 
housing delivery in Wales, Cardiff: Universidade de Cardiff, 2017, p.124.
72 | Para o correto dimensionamento dos módulos do presente projeto tomou-se como referência os valores 
mencionados, com a segurança de que permitem a circulação livre nas redes viárias de Portugal.



58

20 | Montagem em obra de um módulo habitacional. 
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cessárias à entrega completa da construção. 

No entanto, tratando-se de um veículo especial de grande envergadura, é possível 

que o mesmo cause grandes perturbações no trânsito e no local de instalação, poden-

do inclusive representar um incremento substancial no orçamento final.

A título de exemplo, estudos73 indicam que, em Inglaterra, o custo do transporte de 

um módulo convencional situa-se entre os £500 a £800, para um raio de 150 mi-

lhas74. Acrescentam também que o custo conjunto do transporte e da montagem é de 

aproximadamente 2% do orçamento total de construção, quando expresso por metro 

quadrado.

Montagem no local definitivo

Por fim, e por forma a controlar este orçamento e eventuais desvios de custo, é im-

portante que a montagem no local de implantação seja um processo planeado desde 

início, em fábrica.

O local de implantação deverá estar preparado com a maquinaria adequada para ele-

var os módulos e colocá-los na sua posição final. Dada a construção parcial ou com-

pleta do módulo em fábrica, a montagem no local passa pelas tarefas de: colocação  

e encaixe dos módulos, dispostos na horizontal ou vertical; e ligação dos mesmos às 

redes públicas, dependendo se a construção localiza-se em local remoto ou não.

73 |  Mark Lawson et al., Design in modular construction, CRC Press, 2014, p.241. 
74 | Aproximadamente 553€ a 885€ para um raio de 241 km.
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1.2.3. SUSTENTABILIDADE E CONSTRUÇÃO MODULAR

Propõe-se investigar o impacto sustentável da construção modular no setor indus-

trial, com o objetivo de compreender os benefícios da prática construtiva em três 

vertentes principais: social, económica e ambiental. A pertinência do tema surge 

da vontade, tanto da autora como do promotor, de desenvolver um projeto segundo 

premissas que promovam a sustentabilidade e a qualidade da habitação. 

No presente trabalho, o termo "sustentabilidade" é adotado segundo as seguintes 

interpretações (figura 21): sustentabilidade social como a saúde, a segurança e a me-

lhoria geral nas condições laborais; sustentabilidade económica como a rapidez de 

execução e o retorno garantido do investimento inicial; sustentabilidade ambiental 

como a redução do consumo de energia, da produção de resíduos e, em geral, da pre-

servação do meio ambiente.

"Sustentabilidade significa a procura simultânea da prosperidade económica, da quali-

dade ambiental e da equidade social. A construção sustentável não deve guiar-se apenas 

pelo resultado financeiro mas sim, pelos resultados das três vertentes."75 

Nos últimos anos, a União Europeia tem vindo a redobrar os critérios de sustentabili-

dade do setor, definindo diretivas que visam a criação de um parque imobiliário mais 

sustentável e descarbonizado76. Nomeadamente na diretiva 2018/844/EU, cujo foco é 

o desempenho e a eficiência energética dos edifícios, são definidas metas e políticas 

para alcançar os objetivos de eficiência energética a curto (2030), médio (2040) e 

longo prazo (2050). 

O mesmo documento prevê que até 2050, todos os edifícios novos devam apresentar 

necessidades quase nulas de energia (nearly-zero energy buildings). Segundo a defi-

nição da Comissão Europeia, NZEBs caracterizam-se pelos edifícios com um desem-

penho energético muito alto, sendo grande parte da energia necessária coberta por 

fontes renováveis77.

75 | Traduzido do original: “Sustainability involves the simultaneous pursuit of economic prosperity, envi-
ronmental quality and social equity. Sustainable construction needs to perform not against a single, financial 
bottom line but against this triple bottom line” - A ideia de sustentabilidade baseada na “triple bottom line 
(TBL): people, planet, profit” foi criada pelo escritor John Elkington (1994) e mais tarde adotada por várias 
organizações na expetativa de melhorarem o seu desempenho e acrescentar valor de mercado. É exemplo a 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) - Disponível em www.wbcsd.org/ consultado 
a  14 de abril 2020.
76 |  De acordo com estudos da União Europeia, o parque imobiliário é responsável por 36% de todas as 
emissões de CO2 da União e por, 40% da energia consumida na Europa, usada para fins de aquecimento e 
arrefecimento de edifícios. Em "Desempenho energético dos edifícios e eficiência energética" - Diretiva (EU) 
2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho (2018-05-30).
77 |  Informação disponível em https://ec.europa.eu/ consultado a 15 de abril 2020.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en
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21 | Tabela-síntese: análise do impacto sustentável da construção modular nas três vertentes - social, econó-
mica e ambiental. (Fonte: www.buildoffsite.com)

Categoria
Potencial face à construção 

tradicional
Vantagem 

social
Vantagem financeira 

para o construtor

Saúde e Segurança Até 80% Alta N/A

Melhoria das condições de trabalho Média Média N/A

Rapidez de execução Até 60% \ Alta

Retorno de investimento Substancial Baixa Alta

Redução de defeitos do produto Até 80% Baixa Média

Redução da necessidade de transporte Até 60% Média Baixa

Redução do consumo de energia em fábrica Até 80% Baixa Baixa

Redução do consumo de energia em obra Até 90% Média Média

Redução da produção de resíduos Até 25% Média Baixa

Social

Ambiental

Económica
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Note-se a crescente preocupação com a sustentabilidade do setor e com a segurança 

energética da Europa. A construção moderna enfrenta o desafio de inovação perma-

nente face a um mercado cada vez mais consciente e competitivo78. 

“(…) deveria adotar-se uma construção cada vez mais pré-fabricada, com produção to-

tal ou parcial em fábrica e montada no local da obra. Este facto surge como consequência 

direta da necessidade de melhorar a sustentabilidade da indústria da construção e redu-

zir o seu impacto económico, ambiental e social.”79

Hoje, é comum a adoção de sistemas pré-fabricados com o fim de melhorar o nível 

de sustentabilidade da construção. Igualmente, os donos de obra mostram-se mais 

exigentes face à qualidade e eficiência energética do produto, obrigando a indústria 

a responder às perspetivas de regulamentação ambiental e a repensar os métodos 

tradicionais.

Sobre a sustentabilidade social

No âmbito da sustentabilidade social, observou-se uma crescente procura de habi-

tação nova desde 2014 e, simultaneamente, o aumento na procura de mão-de-obra. 

Não obstante, é também notória a dificuldade cada vez maior na contratação de mão 

de obra especializada para a construção tradicional.80 

Neste campo, a construção modular oferece a resposta adequada à procura pela rá-

pida execução do projeto e, quanto maior for o seu nível de pré-fabricação, menor a 

necessidade de mão-de-obra especializada. 

Outro aspeto a ter em conta é a melhoria significativa das condições de trabalho na 

construção modular. A transferência das atividades laborais para a fábrica significa 

que o trabalho pesado é assumido pela maquinaria e não existe necessidade de traba-

lhar sob condições climatéricas imprevisíveis, aumentando a segurança e qualidade 

das condições laborais. Traduz-se em trabalhos em ambiente controlado onde a pro-

babilidade de acidente é menor.81

78 | Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Comunicação, op. cit., p.88.
79 | O. Pons, Barcelona Tech, "Assessing the sustainability of prefabricated buildings" em Eco-efficient Cons-
truction and Building Material, 434-455, Life Cycle Assessment (LCA),2014, p. 434.
80 | Segundo a UE, a empregabilidade em Portugal no ano 2018 apresenta um aumento de 16.0% face a 2014, 
sinalizando a recuperação do setor da construção após a crise económica de 2008. Acrescenta ainda que o 
setor tem escassez de mão-de-obra, carecendo de aprox. 70.000 trabalhadores, incluindo profissionais es-
pecializados. "European Construction Sector Observatory - Country profile Portugal, November 2019" em 
https://ec.europa.eu/ consultado a 16 de abril 2020.
81 | Segundo dados da Eurostat (2017), 1/5 de todos os acidentes no trabalho (20.6%), classificados como le-
são grave, ocorreram em obra. Enquanto que acidentes decorridos em fábrica representam 14.0%. "Accidents 
at work statistics" em https://ec.europa.eu/eurostat/ consultado a 17 de abril 2020.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics
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Sobre a sustentabilidade económica

Na vertente económica, práticas como a pré-fabricação podem contribuir para a re-

dução do custo final da construção pois exigem o maior planeamento da obra e, por 

consequência, uma maior contenção dos desvios orçamentais. Em regra, este ponto é 

o motivo principal que leva à encomenda de uma construção modular.

É praticamente garantido que este tipo de solução apresente um custo final inferior 

ao de uma construção tradicional devido a vários fatores, a saber:

- A disponibilidade de realizar uma compra de materiais e componentes em grande 

quantidade, cujo transporte e armazenamento concentra-se num local apenas, i.e., 

a fábrica;

- O ambiente de maior supervisão em fábrica permite evitar erros de execução, res-

peitando o encadeamento de trabalhos previstos e o projeto de arquitetura;

- A integração da construção em linha de montagem permite dispensar parte da 

mão-de-obra especializada, própria da construção tradicional e representativa de 

uma quota substancial do custo final;

- A não sujeição a condições climatéricas permite evitar trabalhos não planeados e 

danos nos materiais construtivos, traduzindo-se no cumprimento do cronograma de 

obra e, por conseguinte, redução dos custos;

- O custo a nível de recursos humanos é também menor pois não há necessidade de 

cobrir o alojamento e alimentação dos trabalhadores, quando a obra encontra-se 

distante da fábrica.

O custo da construção é um valor instável que pode variar, por exemplo, consoante o 

projeto, a disponibilidade financeira do promotor e a escolha de materiais e alterna-

tivas de personalização. No entanto sabe-se que, de uma forma geral, a construção 

modular permite um retorno do investimento mais rápido pela redução do tempo de 

execução82 e a minimização de defeitos do produto (figura 21).

82 | Estudos realizados em Inglaterra indicam que a construção modular é capaz de reduzir o tempo de cons-
trução em aproximadamente 60% face aos métodos tradicionais. Em Mark Lawson, op. cit., p.135.
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Sobre a sustentabilidade ambiental

Determinados autores83 apontam que o setor da construção caracteriza-se por uma 

forte ocupação e transformação da paisagem, acabando por promover a degradação 

ambiental e a poluição. A grande produção de resíduos proveniente dos processos 

construtivos, como também o alto consumo de energia e as emissões de dióxido de 

carbono, contribuem para que o setor tenha um impacto significativo no ambiente. 

Entre as diversas práticas construtivas, a construção modular destaca-se por pro-

mover, ainda que parcialmente, a sustentabilidade ambiental do setor através das 

seguintes estratégias: 

- A redução da mão-de-obra no local e a consequente redução do número de viagens, 

minimiza o impacto do transporte e das emissões de carbono;

- A redução dos serviços de apoio em obra, como aquecimento e iluminação, permite 

diminuir o consumo de energia no local;

- O processo de encomenda e corte dos materiais é mais controlado em fábrica, redu-

zindo a totalidade de desperdício e produção de resíduos;84

- Os projetos são planeados de acordo com as possibilidades de desconstrução, rea-

proveitamento e translação para outro local, prolongando a vida útil do edifício.

Em regra, por haver um maior planeamento da construção sob a orientação destas 

estratégias, as construções modulares costumam apresentar valores de eficiência 

energética mais elevados, comparativamente às práticas tradicionais. 

Para corroborar a veracidade da informação, foram analisadas três obras de referên-

cia85 que colocam em prática várias estratégias de carácter ambiental e cuja análise 

constituiu um complemento à base conhecimento desenvolvida no presente capítulo.

83 | Wahid Ferdous et al., op. cit., p.883.
84 | Segundo dados estatísticos, quando comparada com a construção tradicional, a construção modular 
pode reduzir os resíduos até 40%, no caso de tratar-se apenas da pré-fabricação de componentes, ou até 
90%, quando se tratar da pré-fabricação de módulos completos. M. Mapston e C. westbrook, "Prefabricated 
building units and modern methods of construction (MMC)" em O.Pons, op. cit., p.435.
85 | A análise e descrição das obras selecionadas encontra-se em "apêndice 1: Análise complementar de 
obras arquitetónicas".
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22 | Diagrama do ciclo de vida de uma construção: extracção de recursos, transformação, utilização e fim de 
vida (reutilização ou reciclagem).
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Um ciclo de vida sustentável

Em regra, a vida útil de uma construção passa por processos de: extração, transfor-

mação, produção, aplicação, utilização, remoção, reciclagem e destruição; e ainda, 

por etapas intercalares de transporte e armazenamento. 

Entre os vários processos, optou-se por destacar os quatro (figura 22) que se 

consideram fulcrais à melhoria da eficiência e da sustentabilidade da vida útil de um 

edifício:

- Extração de recursos: a indústria responsável pela extração dos recursos naturais é 

o principal combustível do setor da construção e, portanto, é importante que hajam, 

por exemplo, processos de seleção criteriosa dos materiais. Para isso, os profissionais 

podem encontrar apoio em ferramentas técnicas e softwares, como por exemplo: o 

BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) e o SimaPro; ou certifi-

cados como FSC (Forest Stewardship Council) que garantem a qualidade da madeira e a 

sua proveniência de florestas sustentáveis. 

- Transformação e utilização: a melhoria de ambos os processos pode passar pelo 

aumento do nível de pré-fabricação das construções e da produção em fábrica. Estra-

tégias que, como já mencionado anteriormente, trazem benefícios como a redução na 

produção de resíduos, nas emissões de carbono, nas atividades de transporte, e nos 

acidentes de trabalho.

- Fim do ciclo de vida: é importante acrescentar valor ao produto através da sua reu-

tilização, reciclagem total ou parcial. A reutilização, por aumentar o tempo de vida 

útil do elemento ou componente, é a melhor solução porque não recorre a gastos de 

energia e/ou recursos naturais. A reciclagem, apesar dos gastos de energia que advêm 

do processo de transformação, faculta ao componente um novo ciclo de vida, evitan-

do também a perda total do material.
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1.2.4. ENQUADRAMENTO DE MERCADO

Para conclusão deste capítulo, pretende-se enquadrar a construção modular no mer-

cado atual e identificar se existe procura, e consequente oferta, deste tipo de habita-

ção, comparativamente à construção tradicional. 

Nos últimos anos, estudos86 registaram um aumento do nível de produção em fábrica 

e um aperfeiçoamento dos processos construtivos das empresas de construção, no 

entanto, não registaram um crescimento significativo na procura por construções 

modulares. A razão para que não se verifique uma incidência significativa da cons-

trução modular no mercado não é propriamente clara, como se constatará de seguida. 

Após a análise de mercado decorrida da presente investigação e dos contactos esta-

belecidos com as empresas consultadas87, concluiu-se que os respetivos fabricantes 

concentram-se em segmentos de mercado específicos, ou seja, em edifícios de porte 

pequeno a médio e para permanência temporária. Acredita-se que essa especificida-

de advém de limitações que estão aquém do fabricante. 

A longevidade da construção tradicional, com processos bem definidos e com histó-

ria no mercado, leva a que os promotores depositem maior confiança sobre as expe-

tativas de vida útil do edifício. Efetivamente, o setor privado depende ainda bastante 

dos métodos construtivos tradicionais88. 

Uma outra possibilidade poderá ser pelas limitações da construção modular nomea-

damente ao nível arquitetónico: a rigidez na definição de volumes, incapaz de criar 

formas complexas, a limitação nas áreas úteis máximas e a dificuldade em realizar 

alterações significativas. Igualmente, e como já mencionado, a confusão no licencia-

mento destes projetos pode causar atrasos nas obras, em locais onde a legislação não 

está familiarizada com estes métodos construtivos. 

Esta realidade encontra-se refletida num estudo89 que avalia quantitativamente, em 

função de dados estatísticos, a adoção da pré-fabricação em edifícios residenciais. O 

artigo avalia sete mercados/países distintos sendo que para cada um deles concluiu-

-se o seguinte:

- Austrália: apenas 3% dos novos edifícios residenciais integram um nível de pré-

86 | Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Comunicação, op. cit., p.88.
87 | As empresas já referidas anteriormente e consultadas para a realização do projeto desta dissertação.
88 | Wahid Ferdous et al., op. cit., p.884.
89 | Dale. A. Steinhardt, Karen Manley, "Adoption of prefabricated housing – the role of country context" em 
Sustainable cities and society, 22, p.126-135, 2016.
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-fabricação significativo;

- Japão: apenas 12% a 16% das novas habitações são pré-fabricadas;

- Suécia: 84% de todas as novas casas unifamiliares utilizam algumas estruturas e 

componentes de madeira pré-fabricados;

- Alemanha; apenas 9% dos novos edifícios residenciais são pré-fabricados;

- Holanda: não existem dados completos para avaliar a construção de edifícios de 

uma forma específica, no entanto sabe-se que 20% do setor da construção repre-

senta pré-fabricação em madeira e betão e 50% dos edifícios de habitação utilizam 

painéis pré-fabricados;

- Estados Unidos da América: apenas 3% a 4% das habitações unifamiliares (não 

móveis) são pré-fabricadas;

- Reino Unido: não existem dados completos para avaliar a construção de edifícios de 

uma forma especifica, no entanto sabe-se que 2% do valor total do setor da constru-

ção é atribuído a pré-fabricação. Estima-se que, no que diz respeito à construção de 

habitações, o valor da pré-fabricação seja inferior a 5%.

Conclui-se assim que a prática da pré-fabricação e da construção modular é ainda 

reduzida, sobretudo, quando comparada com a construção convencional cujos tra-

balhos concentram-se, geralmente, em obra/local definitivo.
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Sobre o programa preliminar

 

Setembro 2019

A primeira conversa com o promotor decorre na casa representada acima, a sua casa de 

família em Matosinhos. Em 2019, terminaram as obras de reabilitação. Hoje, a casa é um 

alojamento local que alberga especialmente os surfistas que regularmente visitam o nosso 

país. 

O promotor conta-me o seu desejo de replicar esta experiência em localidades rurais, 

afastadas dos grandes centros turísticos. Acredita no grande potencial do turismo rural do 

nosso país e na valorização dos nossos recursos. Tem procurado continuamente terrenos 

na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas não rejeita a possibilidade de investir em 

algo no sul do país. 

Fala-me de uma ideia ainda em desenvolvimento...

Um conjunto de casas modulares pré-fabricadas que coabitam no meio rural. Através da 

acoplação de quartos, na horizontal ou vertical, cada casa tem a possibilidade de crescer, 

desde um estúdio a uma habitação de 2 a 3 quartos. 

Sugere a possibilidade de uma construção vertical, cujos pisos se ligam através de uma 

escada em caracol, um elemento arquitetónico que o faz recordar da casa de família (es-

quissos 5 e 6).

À conversa, surgem os primeiros esquissos.

1 | Residência do promotor
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2.1. SOBRE O PROGRAMA PRELIMINAR

A primeira reunião com o promotor estabeleceu as premissas e os objetivos fun-

damentais ao desenvolvimento do projeto: um conjunto de construções modulares 

e pré-fabricadas, com hipótese de evolução - do T0 ao T3 - através de diferentes 

agregações de espaços. Estas construções serão alojamentos temporários dedicados 

à atividade turística em espaços rurais. O modelo de negócio pensado pelo promotor 

assemelha-se ao alojamento local e ao sistema de time-sharing1, cuja finalidade é a 

partilha do imóvel por vários utentes e com usos alternados. 

No presente capítulo, pretende-se enquadrar a modalidade de turismo no espaço 

rural e de habitação, e entender o potencial do projeto, enquanto alojamento tem-

porário destinado a este tipo de atividade, no panorama atual de 2020 e da pande-

mia COVID-19. Partindo desta análise, segue-se a definição do programa preliminar, 

nomeadamente, os objetivos base do projeto, os espaços e as funções a integrar na 

habitação.

Enquadramento: turismo no espaço rural e de habitação

O turismo rural, por norma, relaciona-se com a oferta de alojamento para perma-

nência temporária, animação turística e eventos em destinos rurais2. Esta prática 

possui um papel importante na economia nacional, e sobretudo para as localidades 

envolvidas por representar uma entrada considerável de receitas que possibilitam o 

crescimento de outros setores de atividade.

A modalidade subdivide-se em três grupos de empreendimentos turísticos: casas de 

campo3, cujas características integram-se na arquitetura local; agroturismo, cujos 

imóveis integram-se em explorações agrícolas permitindo a participação dos turis-

tas em atividades agrícolas; e hotéis rurais, que igualmente se integram na arquite-

tura local e estão sujeitos a uma classificação nas categorias de 3 a 5 estrelas4. Cada 

1 | O termo surgiu no Reino Unido, no início da década de 60, desenvolvendo-se num sistema de férias po-
pular após a 2ª Guerra Mundial. Em 1974, é criado o primeiro timeshare oficial na Florida, EUA. Atualmente, 
o timesharing é um modelo de partilha de propriedade, que atribui aos proprietários o direito de utilizar o 
imóvel por um período de tempo pré-estabelecido.
2 | Definição adotada pela DGADR. https://www.dgadr.gov.pt/ consultado em 12 de março de 2020.
3 | Um  grupo de mais de cinco casas de campo explorado por uma única entidade é designado por turismo 
de aldeia.
4 | Informação disponível em “Requisitos mínimos a observar pelos estabelecimentos de turismo de habi-
tação e de turismo no espaço rural” - Portaria nº937/2008, Diário da República nº160/2008, Série I (2008-
08-20).
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2 | Dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico: taxas de variação homóloga mensais (Fonte: INE, 
Atividade turística - Junho 2020, agosto 2020).
3 | Dormidas no turismo no espaço rural e de habitação, por modalidade, 2017 (Fonte: INE, Estatísticas do 
Turismo 2017, 2018).

2.

3.
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empreendimento turístico desenvolve-se sob um conjunto de normativas5 que ga-

rantem a coesão arquitetónica, a segurança e o seu bom funcionamento.

Na possibilidade do projeto, encomendado pelo promotor, não apresentar as condi-

ções acima mencionadas e, portanto, não se integrar em nenhum destes empreendi-

mentos turísticos, o mesmo poderá ser registado enquanto alojamento local6. A figu-

ra de AL tem um registo jurídico próprio com requisitos mínimos mais acessíveis, que 

facilitam situações como esta. Por definição, a modalidade de AL classifica-se como:

"moradias, apartamentos e estabelecimentos de hospedagem que, dispondo de autori-

zação de utilização, prestem serviços de alojamento temporário, nomeadamente a tu-

ristas, mediante remuneração mas que não reúnam condições para serem considerados 

empreendimentos turísticos."7

Relativamente ao potencial do turismo rural no país, o INE registou em 2017 o pico 

do crescimento das atividades turísticas, revelando o início de um período próspero 

do setor8 (figura 2). Em julho do mesmo ano, o turismo no espaço rural e de habitação 

dispunha de uma oferta alargada de estabelecimentos em funcionamento9, regis-

tando um incremento do número de hóspedes em 18,8%, face ao ano anterior, e de 

17% das dormidas. A categoria mais procurada foram as casas de campo, represen-

tando 42,6% deste segmento de alojamento, seguidas dos hotéis rurais com 23,3% 

do total (figura 3).

Esta procura registou-se com maior força na região norte do país, com 30,2% do total 

das dormidas, seguida do Alentejo e Centro. Por sua vez, as regiões do Algarve, Lisboa 

e Madeira apresentaram um RevPAR10 substancialmente mais alto do que a média11.

Sublinham-se duas observações importantes: a maior popularidade da região norte 

para atividades turísticas em zonas rurais e a preferência pela modalidade de casa de 

campo. As razões destas escolhas não são conhecidas, no entanto, existem indicado-

res favoráveis como: os preços mais acessíveis praticados na região norte (com um 

5 | Idem, secção II: Art.º 10-21.
6 | Alojamento local denominado daqui em diante de “AL". 
7 | "Regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local" - DL 128/2014, Diário da Repú-
blica nº166/2014, Série I (2014-08-29).
8 | O ano de 2018 acusa uma desaceleração do crescimento face ao ano anterior. Reconhece-se a dificuldade 
de atingir novamente os valores registados em 2017. Em Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Tu-
rismo 2018, 2019. Disponível em https://www.ine.pt consultado em 16 de março de 2020.
9 | Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2017, 2018, p.7. Disponível em https://www.ine.pt 
consultado em 16 de março de 2020.
10 | “Revenue per Available Room”. O termo refere-se ao rendimento por quarto disponível, medido pela 
relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos disponíveis, no período de referência.
11 | “O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 23,5 euros (+18,9%). As regiões do 
Algarve (42,3€), AM Lisboa (39,6€) e RA Madeira (32,3€) registaram os valores mais altos.” Em Idem, p.34.
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4 | Proporção dos estabelecimentos com cancelamentos de reserva, por segmento de estabelecimento (Fonte: 
INE, Atividade turística, Março 2020 - estimativa rápida, abril 2020)
5 | Repartição dos principais indicadores por grau de urbanização, 2017 (Fonte: Instituto Nacional de Estatís-
tica, Estatísticas do Turismo 2017, 2018).

4.

5.
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RevPAR menor).

Nos últimos anos, assistiu-se a incentivos à dinamização das áreas rurais como a 

contínua melhoria das infraestruturas de acesso e das redes viárias, ou a promoção 

de atividades como a pesca, as feiras/romarias ou os festivais de música. Atividades 

que atraem diferentes faixas etárias, desde os campos de férias destinados às crian-

ças, a prática de aventura e desportos para os jovens, ou apenas a tranquilidade pro-

curada pelos mais seniores.

Denota-se também uma mudança radical do pensamento, provocado pela atribui-

ção de valor patrimonial a povoações ou a classificação de reserva ecológica a áreas 

de conservação e, consequente, sensibilização às questões ecológicas e ambientais. 

Gera-se assim um interesse pelo património e “pelo que é autêntico", posicionando 

o turismo rural como uma boa alternativa à densidade urbana.

Turismo no espaço rural e a pandemia COVID-19

Não obstante aos acontecimentos que marcam o ano de 2020, os efeitos da pandemia 

COVID-19 são visíveis em todos os setores da economia portuguesa, e em especial, 

no setor do turismo. A seguinte análise visa avaliar, em síntese, o novo potencial de 

alojamentos temporários em espaços rurais face ao impacto da atual pandemia na 

atividade turística. 

Recorrendo à figura 1, constate-se o decréscimo substancial das atividades turísticas 

durante o mês de março - em particular, o turismo no espaço rural e de habitação 

regista uma taxa de cancelamento de 69% (figura 4), relativa às reservas agendadas 

entre março e agosto de 2020, com a pandemia Covid-19 como causa direta. Apesar 

do decréscimo expressivo, esta modalidade apresenta a menor taxa de cancelamento 

de reserva face ao alojamento local e à hotelaria. 

Observa-se ainda que a atividade turística manteve uma forte redução em junho,  

ainda que com menor intensidade do que em maio devido ao turismo de residentes 

(figura 1). O mesmo padrão regista-se durante o mês de julho, registando a redu-

ção da quebra no número de dormidas face ao período homólogo, quando comparado 

com Junho.12 

Conclui-se que, embora de forma gradual, o setor encontra-se em recuperação gra-

ças à maior procura de turismo nacional  por parte do mercado interno.  

12 | Em junho, o mercado interno contribuiu com 870,9 mil dormidas, o que representou um decréscimo de 



80

Considera-se o turismo rural um setor com um elevado potencial de recuperação e 

com alta capacidade de resposta às necessidades e exigências atuais. Refira-se o fac-

to dos alojamentos para turismo rural serem, em regra, unidades pequenas, longe 

dos meios urbanos (figura 5), possibilitando o isolamento social e minimizando o 

risco de eventuais contágios. 

Conforme mencionado anteriormente, o interesse pelo património e pela autentici-

dade dos lugares eram já tendências crescentes numa época pré-pandemia. Atual-

mente, a conciliação das restrições exigidas pela pandemia com este crescente in-

teresse pela natureza, colocam o turismo rural numa posição favorável perante a 

situação que se vive. No entanto, alerta-se para a importância da gestão sustentável 

dos fluxos turísticos em áreas rurais, de forma a preservar a sua identidade.

Objetivo e espaços a integrar na habitação

O turismo rural, por ser uma atividade que valoriza os recursos endógenos e intrínse-

cos dos territórios rurais - as tradições, a paisagem e a agricultura - compromete-se 

a preservar o património cultural, ambiental e arquitetónico. Por essa razão, a arqui-

tetura eleita para este tipo de atividade deverá respeitar o território e ser planeada no 

âmbito da sustentabilidade ambiental13. 

“a relação de um edifício com o seu sítio é de importância capital e embora normalmen-

te, e sob o ponto de vista da dimensão, o sítio predomine sobre o edifício, a verdade é que 

este embora pequeno, pode destruir totalmente aquele, quando o que seria de desejar 

era a obtenção de um equilíbrio harmónico entre os dois elementos em presença”14

Recordando Fernando Távora, o edifício deverá integrar-se na paisagem, apresen-

tando características arquitetónicas coerentes ao edificado envolvente como o uso 

de recursos locais. De forma a evitar atritos/confrontos culturais com a população 

local, é também fulcral promover um conjunto de atividades e serviços que conser-

vem os valores e costumes, beneficiando do histórico cultural da comunidade em que 

a construção se insere.15

59,7% (-86,6% em maio). As dormidas dos mercados externos diminuíram 96,2% (-98,8% no mês anterior) 
e atingiram 190,2 mil.
13 |  As questões relacionadas com a sustentabilidade no setor da construção foram aprofundadas na Parte I.
14 |  Fernando Távora, Da organização do espaço, 6ª Edição, Porto: FAUP Publicações., 2006 (1ª Edição 1962), 
p. 59.
15 | A DGADR alerta para a importância deste tipo de ação quando se constrói em espaços rurais. Em https://
www.dgadr.gov.pt/ consultado em 12 de março de 2020.
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O projeto, enquanto alojamento a implantar em zonas rurais, tem como objetivo 

respeitar as atividades decorridas dessas regiões (por exemplo, atividade agrícola) 

e minimizar o impacto da construção sobre a paisagem e a topografia de origem. Do 

ponto de vista do promotor, é também importante a qualidade do empreendimento 

e a concordância com o meio ambiental, aumentando as hipóteses de aprovação para 

obtenção de financiamento e licenciamento.

Segundo as medidas regulamentares para a habitação, apresentam-se de seguida os 

espaços e as funções a integrar no projeto, definidas em conjunto com o promotor:

A. Espaço de lazer exterior: pátio exterior que sirva de acesso direto às zonas sociais; 

por se tratar de um projeto destinado a atividade turística em zona rural, atribui-se 

maior relevância aos espaços de lazer que sejam ao ar livre e em contacto direto com 

a natureza;

B. Espaço de entrada: área de distribuição para os restantes espaços, com o menor 

atravessamento de espaços alheios e assegurando a máxima acessibilidade interna;

C. Espaço de estar: área de permanência em continuidade com a área dedicada a re-

feições, numa lógica de open space que deverá permitir fácil acesso à entrada princi-

pal do fogo e ter ligação direta ao pátio exterior.  Destaca-se por possuir um pé direito 

superior aos restantes espaços; 

D. Espaço de preparação de refeições: kitchenette aberta por se tratar de um aloja-

mento local com utilização intermitente da cozinha; desta forma, permite-se tam-

bém ampliar visualmente o espaço de estar; deverá ser contígua à sala e comunicar 

com o pátio exterior;

E. Espaço de dormir: espaço que deverá permitir uma maior privacidade, relativa-

mente aos espaços comuns de circulação e fogos adjacentes;

F. Espaço polivalente: mezanino multifuncional sobre a sala que servirá de espaço 

para dormir ou trabalhar;

G. Instalações sanitárias: nas tipologias T1 e T2, um quarto-de-banho completo e, na 

tipologia T3, as instalações sanitárias deverão ser constituídas por 2 compartimentos 

autónomos segundo o artigo 84º do RGEU;
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Outubro e novembro 2019

Após a primeira reunião com o dono de obra, em setembro, avança-se com o estudo e a 

análise de obras arquitetónicas que se consideraram pertinentes ao desenvolvimento do 

presente projeto. Em particular, destaque-se as eco-houses de autoria do arquiteto Rebelo 

de Andrade e o projeto Mima Housing, do atelier MIMA (esquissos 1 e 2). Ambos os projetos 

foram realizados no âmbito da construção modular e exaltam a qualidade evolutiva do 

módulo, desde o núcleo inicial até à tipologia máxima. Também o projeto da Malagueira 

do arquiteto Siza Vieira (esquisso 1) permitiu refletir sobre as possibilidades de ampliação 

do fogo e as diferentes agregações entre os mesmos, onde o arquiteto recorre ao pátio 

como solução de iluminação e ventilação constante. 

Nos meses seguintes, debateram-se estes temas em conjunto com o promotor: a evolução 

do módulo (esquisso 3) e as ocupações urbanísticas nas diferentes fases evolutivas (es-

quisso 4).  

Por fim, coloca-se a possibilidade do módulo desenvolver-se em torno de um pátio interno, 

garantindo assim luz e ventilação permanente à habitação.  Uma planta dividida em nove 

partes iguais que antevê o crescimento do núcleo inicial e controla possíveis expansões in-

formais (esquisso 5). Trabalha-se sobre uma grelha modular de 90cm - a medida padrão 

usualmente utilizada na casa japonesa e estudada previamente na presente dissertação.
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2.2. EXIGÊNCIAS PROGRAMÁTICAS

No seguimento da análise do programa preliminar, e da definição dos objetivos do 

projeto em conjunto com o dono de obra, identificaram-se quatro exigências às quais 

o objeto de estudo deve responder: a construção sob custos controlados; a hipótese de 

evolução do módulo; a correta ocupação urbanística nas diferentes fases evolutivas 

do módulo; e a adaptabilidade a qualquer terreno de implantação. O presente capítulo 

propõe abordar cada problemática da seguinte forma:

As limitações orçamentais do dono de obra estabelecem o desafio complementar de 

projetar sob custos controlados, criando boas práticas que não comprometam a qua-

lidade arquitetónica e funcional do edifício. Procuraram-se alternativas de contenção 

de custos como: um sistema construtivo pré-fabricado que, como já estudado, reduz 

substancialmente o orçamento final; e a redução dos espaços às suas áreas mínimas. 

A hipótese de evolução do módulo procura adaptar as soluções arquitetónicas às ne-

cessidades mutáveis dos utentes. A resposta programática a essa mutabilidade passa 

por soluções flexíveis de conceção espacial e formal do edifício e soluções versáteis, 

no sentido da capacidade de um espaço responder a diversas funções e usos ao longo 

do tempo de vida útil.

Nas diferentes fases evolutivas do módulo (desde o núcleo inicial até à sua capacida-

de máxima), é importante adotar uma estratégia urbanística que garanta uma leitura 

coesa do conjunto. Na ausência dessa estratégia, as soluções podem expandir-se de 

forma desordenada, gerando possíveis atritos urbanos e agrupamentos informais. 

A ausência de circunstância associada a um lugar exige a adaptabilidade do projeto 

a qualquer tipo de terreno. Procuraram-se definir características gerais do edifício 

que permitissem a sua adaptação às diferentes variáveis que lhe serão apresentadas 

aquando a sua implantação. 

Estas problemáticas foram estudadas através da pesquisa bibliográfica e da análi-

se de obras arquitetónicas que constituem uma referência aos temas abordados. Os 

projetos selecionados apresentam características comuns como o programa habita-

cional, a escala arquitetónica reduzida e a boa integração do edificado na envolvente 

urbana e/ou rural.
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Funções Espaço Prioridade Fase de Construção

1. Dormir Quarto Imediata Núcleo inicial

2. Preparação das refeições Cozinha Imediata Núcleo inicial

3. Alimentação: refeições correntes Cozinha/Quarto/Sala Imediata Núcleo inicial

4. Refeições especiais Sala Secundária Evolução posterior

5. Estar-reunião Sala/Quarto Imediata Núcleo inicial

6. Estar-receber Sala Secundária Evolução posterior

7. Recreio Quarto/Pátio/Sala Imediata Núcleo inicial

8. Estudo Quarto/Sala Imediata Núcleo inicial

9. Trabalho Quarto/Sala/Pátio Imediata Núcleo inicial

10. Higiene Quarto-de-banho Imediata Núcleo inicial

11. Permanência exterior Pátio Secundária Evolução posterior

12. Separação-comunicação de zonas Entrada/Vestíbulo/Corredor Secundária Evolução posterior

6 | Tabela síntese de funções e espaços classificados consoante a fase de construção. (Fonte: Francisco da 
Silva Dias, Nuno Portas, “Habitação evolutiva”, Arquitectura, 126, ICAT, Lda. Lisboa, 100-121, 1972, p.107)
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2.2.1.  CONSTRUÇÃO A CUSTO CONTROLADO

Um dos objetivos do projeto é usufruir do sistema de pré-fabricação e do sistema 

modular para concretizar uma construção a baixo custo. Logicamente que, quanto 

menor for o módulo pré-fabricado, mais rápida e económica será essa construção. 

Assim, e no âmbito da construção a custos controlados, tornou-se essencial repen-

sar a área dos espaços a integrar na habitação, já mencionados no capítulo anterior. 

Propõe-se a redução dos mesmos à sua área mínima, legalmente permitida e a ne-

cessária à execução de todos os movimentos funcionais e sociais dos ocupantes. 

“O fator custo leva à criação de sistemas de pré-fabricação e rapidez de execução, bem 

como (nalguns casos) à diminuição das áreas.”16 

Em primeira análise, a definição dos espaços mínimos e o seu dimensionamento de-

pende das atividades quotidianas do utente e da sua evolução, das exigências físicas 

de cada movimento funcional, e do espaço requerido para o equipamento e o mobi-

liário, adstritos a cada atividade.

Assim, a perceção de “mínimo” varia bastante consoante o contexto cultural e so-

cioeconómico da família ocupante. A título de exemplo, uma família de origem ope-

rária “dispondo de áreas menores (…), a sua vontade de criar espaços de represen-

tação pode levá-la a adotar mobiliário de maiores dimensões, (…) inadequado à área 

disponível. Uma família burguesa conotaria um pé-direito reduzido com ‘habitação 

social’, preferindo volumes mais desafogados, mesmo que tal não exerça um ver-

dadeiro efeito prático”17. Note-se que, a partir da mesma área, existem diferentes 

interpretações do espaço que geram ocupações totalmente distintas.

À semelhança do pensamento burguês, ainda hoje a habitação mínima e pré-fabri-

cada é frequentemente conotada por um forte preconceito que associa a habitação de 

custo controlado a espaços de inferior qualidade e, em alguns casos, a mau desem-

penho técnico.

“(…) barato, entenda-se bem, não se identifica de modo algum com o primitivo. Não 

só na eleição de materiais construtivos adequados para cada ponto concreto, mas sim, 

antes de tudo, ao aproveitamento oportuno e equitativamente familiar do espaço, con-

seguindo que todas as funções de aprovisionamento se consigam com as distâncias mais 

pequenas.”18

16 |  Pedro Fonseca Jorge, A célula mínima na experiência da habitação de custos controlados, Porto: FAUP, Dis-
sertação de Doutoramento, 2011, p.206.
17 |  Pedro Fonseca Jorge, op. cit., p.34.
18 |  Rainer Wolff, La Vivienda Mínima, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1973, p.4.
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7 | Cozinha de Frankfurt: um espaço adaptado aos movimentos funcionais do utente, desenvolvido sobre os 
princípios da construção a custo controlado e da eficiência do espaço.
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A construção a baixo custo não significa necessariamente piores condições de habi-

tabilidade19. É possível, conforme afirma Rainer Wolff, alcançar a qualidade efetiva 

da habitação através da seleção criteriosa dos materiais de construção e da oportuna 

redução de área útil que, se bem conseguida, deverá satisfazer todas atividades do 

quotidiano.

A par deste tema, é de destacar o estudo20 elaborado pelo arquiteto Nuno Portas e 

Francisco Silva  acerca das funções e exigências quotidianas que decorrem dentro 

da habitação. Passa por uma análise minuciosa de cada divisão da casa consoante as 

atividades decorridas desse espaço21. Posteriormente, os autores elaboraram o artigo 

“Habitação evolutiva”22 onde, com base na proposta anterior, selecionaram as fun-

ções e espaços com prioridade imediata para serem integrados no núcleo inicial, e as 

restantes, numa fase evolutiva  (figura 6). 

Por último, destaca-se o arquiteto Ernst May, responsável pelo programa da Nova  

Frankfurt (1925-30) criado em resposta à necessidade emergente de habitação por 

parte da classe trabalhadora23. Serve de exemplo o conjunto residencial de Siedlung 

Römerstadt, que reflete a procura pelo desenho racional dos fogos através da habi-

tação mínima e compacta. Particularmente importante, desenvolveu-se para este 

projeto um modelo de cozinha baseado nas atividades e funções quotidianas decorri-

das desse espaço: a cozinha de Frankfurt (figura 7). O modelo foi desenhado pela ar-

quiteta Lihotzky, sob orientação de Ernst May, e foi adotado como exemplo noutras 

habitações por ser um espaço eficiente e a construído a baixo custo.  

Para o atual caso de estudo, e no que respeita aos limites de área regulamentares para 

a habitação a custo controlado, recorreu-se ao documento “Recomendações Técni-

cas da Habitação Social”24 onde estão indicadas as áreas mínimas e máximas preco-

nizadas, coincidentes com o indicado no RGEU. 

O estudo sobre as áreas mínimas, regulamentares ou empregues por outros autores, 

teve como objetivo principal a otimização do binómio custo/qualidade do presente 

projeto. Estes dados foram considerados apenas como referência, não esquecendo que 

os mesmos remetem a uma época passada e podem não adaptar-se à realidade atual.

19 |  Alexander Klein, Vivienda Mínima: 1906-1957, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980, contracapa.
20 |  Nuno Portas, Funções e Exigências de Áreas da Habitação – Informação Técnica: Edifícios 4, Lisboa: Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil, 1969.
21 |  Idem, p.20.
22 |  Francisco da Silva Dias, Nuno Portas, “Habitação evolutiva”, Arquitectura, 126, ICAT, Lda. Lisboa, 100-
121, 1972, p.100.
23 | Dw. Dreysse, Ernst may housing estates: architectural guide to eight new Frankfort estates : 1926-1930, Fric-
ke, 1998, p.3.
24 |  Recomendações Técnicas de Habitação Social, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa: 1994.
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2.2.2. O MÓDULO ENQUANTO CÉLULA MUTÁVEL E EVOLUTIVA

No presente capítulo pretende-se compreender o conceito de arquitetura evolutiva, 

bem como as estratégias complementares a uma boa prática de projeto. Recorrendo 

novamente ao artigo de Nuno Portas, a arquitetura evolutiva é definida como “um 

sistema baseado em regras simples de projeto e execução, capaz de assegurar uma 

primeira fase de instalação, mas concebido por forma tal que não impeça a evolução 

qualitativa do ambiente da casa e dos níveis de áreas, a par e passo com a evolução 

socio-cultural dos habitantes.”25

Assim, esta prática veio contrariar a ideia de uma arquitetura tradicional estática, 

introduzindo o fator tempo26 na estrutura física do habitat, ou seja, aumentando a sua 

adaptabilidade às condições reais e à permanente evolução da sociedade, que ocorre 

a um ritmo acelerado. 

A adoção de processos industriais facilita a ampliação futura do núcleo inicial, isto 

é, a simplicidade do processo construtivo da pré-fabricação, permite o ajuste rápido 

dos novos componentes e a redução de mão-de-obra especializada27. Por sua vez, a 

modularidade inerente a este método permite o correto dimensionamento do proje-

to, garantindo a continuidade das transformações futuras, sem trabalhos não pla-

neados. 

Na visão do dono de obra, esta prática envolve um investimento inicial reduzido com 

um retorno praticamente garantido. Deve-se ao facto de haver um maior controlo 

dos custos na construção inicial (que geralmente é um núcleo de áreas mínimas) e na 

manutenção reduzida por ser uma habitação que prevê alterações espaciais e funcio-

nais com facilidade.

O conceito aplicado à prática: estratégias complementares

Na prática, este sistema permite “proporcionar abrigos mínimos ampliáveis ou pro-

porcionar casas económicas, mas completas, que possam ser muito desenvolvidas e 

melhoradas, ou ainda proporcionar habitações caracterizadas por um potencial má-

ximo de adaptabilidade, física e ambiental, ao longo do tempo.”28

Ambas as estratégias de ampliação e/ou melhoramento do habitat poderão traduzir-

25 |  Francisco da Silva Dias, Nuno Portas, op. cit., p.100.
26 |  Ibidem.
27 |  Idem, p.106.
28 |  António Baptista Coelho, Habitação evolutiva e adaptável, LNEC, Lisboa, 2009, p.2.
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-se em três princípios orientadores:

- O planeamento de espaços que respondam a diferentes funções e apropriações;

- A criação de diferentes espaços manipulando elementos arquitetónicos que os 

compõem;

- A evolução física dos edificados através da adição ou subtração, criando uma se-

quência espacial de agregação de módulos multifuncionais.

Relativamente ao primeiro tópico, para que seja possível a atribuição de diferentes 

funções ao mesmo espaço, é importante que este apresente uma proporção generali-

zada e não limitante29. A nova função poderá ser atribuída como um todo ao edifica-

do (por exemplo, alterar o uso de habitação para escritórios) ou a reorganização dos 

espaços interiores de uma casa conforme as preferências do utente (inverter a ordem 

da sala e cozinha para que um dos espaços tenha relação direta com o exterior/en-

trada). A atribuição de diferentes usos ao longo da vida útil do edifício dinamiza o seu 

propósito e acrescenta-lhe valor de mercado.

O segundo princípio permite, através da manipulação de elementos movíveis (pa-

redes ou mobiliário), proporcionar um espaço multifuncional, com facilidade de 

alteração a curto e longo prazo. Este método é muitas vezes associado à habitação 

mínima pois numa área de dimensão reduzida, é frequente a duplicação funcional do 

espaço através do uso de móveis ou paredes deslizantes.  

A título de exemplo refere-se a obra Maison Loucheur de Le Corbusier (1929)30. Atra-

vés de um sistema de portas de correr e móveis rebatíveis, o arquiteto cria espaços 

multifuncionais que atribuem características como a flexibilidade e a versatilidade à 

habitação (figura 8). 

Por fim, aborda-se o terceiro princípio - a evolução física do abrigo mínimo até ao 

seu volume máximo através da adição de módulos. Fazendo novamente referência 

a Nuno Portas: “(…) a fórmula da habitação evolutiva prevê que na fase inicial se 

cubram apenas «áreas mínimas», mas ao contrário das construções correntes (que o 

não permitem) fica desde logo prevista e até se estimula a ampliação e melhoramento 

dessas áreas”31. Da citação conclui-se, portanto, que uma boa prática de arquitetura 

evolutiva baseia-se no planeamento prévio da ampliação da construção, garantindo 

a coerência da solução de capacidade máxima. 

29 |  É exemplo de proporção limitante o espaço de cozinha mínima, limitada à preparação de refeições (cer-
ca de 4m2) que não é adaptável a outra função habitacional. Em António Baptista Coelho, pp.6-8.
30 | A análise e descrição da obra Maison Loucheur é desenvolvida no "Apêndice 1".
31 |  Francisco da Silva Dias, Nuno Portas, op. cit., p.102.
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É importante ainda ter em conta alguns parâmetros formais: o núcleo mínimo deverá 

apresentar as condições suficientes, a nível de equipamento e instalações, e satisfa-

tórias a todos os utentes32; a construção evolutiva não deverá apresentar caracterís-

ticas limitativas como circulações estreitas, compartimentos com áreas específicas 

a uma função, vãos de janela dimensionados e localizados de forma a servirem uma 

função e/ou acessibilidade ao exterior privativo apenas por um compartimento33. Es-

tes aspetos podem ser interpretados como limitantes pois não promovem a evolução 

e adaptabilidade do projeto, tornando-se este obsoleto.

“o problema, então, é construir uma casa que possa ser acrescentada por etapas que 

aparecerá como uma entidade arquitectónica em cada fase e que tenha uma capacidade 

de 100% de eficácia durante toda a sua vida, sem quartos vazios ou sobrelotados.”34 

O arquiteto James Stirling35 cita e defende que cada incremento da casa deverá ser 

um projeto fechado que, apesar de ter uma eventual projeção futura, apresenta a sua 

máxima capacidade de utilização em qualquer fase de evolução.

A propósito, refira-se a sua obra Expandable house, projetada em parceria com o ar-

quiteto James Gowan, em 195736. Em síntese, a casa evolui em torno de um volume 

cilíndrico à medida que o agregado familiar também cresce (figura 9). A premissa 

do projeto vai ao encontro da citação acima mencionada, isto é, um crescimento por 

etapas fechadas com um planeamento prévio da evolução e, por consequência, da 

reorganização interna.

Na presente dissertação optou-se por não abordar a legislação que regula a expansão 

do edificado ou a alteração das suas funções internas pois a mesma é, ainda hoje, 

bastante ambígua e varia consoante o país de inserção do projeto.37

32 |  “(…) ao contrário do que tem acontecido com os bairros de casas não-evolutivas nos quais se têm tole-
rado áreas submínimas e mesmo sub-regulamentares para os habitantes das categorias mais económicas” 
em Idem, p.103. 
33 |  Características enumeradas por Andrew Rabeneck, David Sheppard e Peter Town no seu estudo Housing, 
Flexibility/adaptability-housing unit design requirements in a resilient housing stock em António Baptista Coelho, 
op. cit.,p.6-8.
34 | James Stirling, Buildings and Projects / James Stirling, Michael Wilford and associates, Rizzoli, New York, 
1984, p.59.
35 | Acerca do percurso profissional de James Stirling, Siza Vieira escreve: "Para James Stirling, o Moder-
nismo era simplesmente um episódio mais da História da Arquitectura. Na hora da viragem, da ansiosa de-
marcação, ele recolheu minuciosamente, numa síntese brilhante e instável, os mais diversos elementos da 
sua herança;a começar pela complementaridade, pelo cruzamento entre o trabalho da máquina e o trabalho 
do artesão. (...) Durante esse tempo, a obra de Stirling percorreu os caminhos da liberdade: da continuidade, 
ancorada a um Mundo feito de Mudança." em Álvaro Siza, 01 Textos, Porto: Civilização, 2009, p.103.
36 | A análise e descrição da obra Expandable House é desenvolvida no "Apêndice 1".
37 |  Perante esta situação, e no contexto de Portugal, Nuno Portas e Francisco Silva comentam que: “(…) 
perante a ocorrência do processo de metabolismo urbano, a forma legal adequada de cedência do solo para a 
habitação evolutiva seria a de um estatuto jurídico que concilie a exigência de segurança da propriedade (…), 
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8 | Planta da Maison Loucher, Le Corbusier: módulo da esquerda com os móveis rebatidos e as portas de correr 
como divisórias. Os mesmos elementos encontram-se recolhidos no módulo da direita.
9 | Axonometria e planta da Expandable House, James Stirling: axonometrias e plantas das diferentes fases de 
evolução da casa e o crescimento do agregado familiar correspondente.

8.

9.
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Análise de projetos de referência

Foram estudados como referência vários projetos concebidos no âmbito da constru-

ção modular evolutiva, entre eles, optou-se por apresentar os dois exemplos que re-

velaram maior pertinência e valor ao desenvolvimento do presente projeto.

Em contexto nacional, apresenta-se o exemplo contemporâneo das eco-houses de 

Pedras Salgadas, da autoria conjunta do arquiteto Luís Rebelo de Andrade com a em-

presa Modular System. Ao nível internacional e na continuidade do tema da casa ja-

ponesa abordado anteriormente, estudou-se a obra de Shigeru Ban e, em particular, 

a casa nine square grid cujo próprio nome é alusivo à construção modular. 

A abordagem adotada para a seguinte análise divide-se em três momentos: uma sín-

tese do enquadramento do projeto, a definição do programa funcional e do sistema 

construtivo de cada um, e por fim, a identificação da pertinência para o caso de estu-

do da presente dissertação. 

Eco-Houses Pedras Salgadas

Localização Vila Pouca de Aguiar, Portugal

Data de construção 2012 - 2015

Área bruta 62 - 86m2

Cliente Unicer 

Programa funcional Alojamento temporário para turismo rural

Investimento aprox. 20 milhões € (inclui a reorganização paisagística do parque e rea-

bilitação e construção dos edifícios de carácter hoteleiro)

Arquitetura Luís Rebelo de Andrade

Engenharia e construção Modular System38

O projeto surge da encomenda de reforma do Parque de Pedras Salgadas por parte da 

empresa Unicer. Da autoria do arquiteto Rebelo de Andrade, destaca-se a reabilitação 

da capela existente, do casino e a construção nova do centro hípico e dos bungalows, 

conhecidos como eco-houses. É também relevante a recuperação do antigo balneário 

com a exigência de mutação das funções urbanas ou dos níveis de qualidade ambiental que se possam prever 
a largo prazo. Esse estatuto poderá utilizar a figura jurídica do direito superficiário a médio prazo (…)” em 
Idem, p.101.
38 | Fundada pelos arquitetos Alexandre Teixeira da Silva e Miguel Ribeiro de Sousa, a Modular System conta 
com vários projetos baseados na conjugação de um sistema construtivo em madeira com a agregação espacial 
de módulos multifuncionais.
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10 | Fotografia do exterior da eco-house, parque Pedras Salgadas.
11 | Princípio modular tripartido: módulo de entrada, de estar e de dormir e as soluções que resultam de duas 
agregações - Superior, Deluxe e Privilege.

10.

11.
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termal, transformado em spa termal pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira. 

O projeto das eco-houses baseia-se num sistema modular de casas em madeira que 

permite a obtenção de soluções diferentes e personalizadas mediante a agregação de 

módulos predefinidos. As habitações resultam em diferentes combinações a partir de 

um princípio modular tripartido (figura 11): módulo da entrada (A) - hall de entrada 

e casa-de-banho social; módulo de estar  (B) - sala de estar e kitchenette; e módulo 

de dormir - quarto simples (C) ou quarto-suite com quarto-de-banho privado (D). 

Estes módulos intercalam-se com as áreas em deck que garantem uma zona exterior 

para lazer. 

Existem 3 tipos de eco-houses39  que variam de acordo com a área útil disponível e os 

espaços correspondentes à capacidade:

- Eco-house Superior: capacidade para 2 pessoas, com uma área útil de 44m2. Dispõe 

de 1 quarto e 1 casa de banho.

- Eco-house Deluxe: capacidade para 2 a 4 pessoas, com uma área útil de 62 m2. Dispõe 

igualmente de 1 quarto e 1 casa de banho;

- Eco-house Privilege: capacidade para 4 a 6 pessoas, com uma área útil de 86m2. Dis-

põe de 2 quartos e 2 casas-de-banho;

Pela própria organicidade do parque, os edifícios foram pensados com total respeito 

e preocupação com o meio ambiente. Por exemplo, a escolha de bungalows de di-

mensões reduzidas face a um hotel convencional deve-se à tentativa de preservar a 

paisagem do parque e dissimular as novas construções no arvoredo existente.

Também a implantação dos módulos foi escolhida consoante o espaço livre entre o 

arvoredo e o acesso principal à habitação, resultando em soluções de diferentes mor-

fologias e diálogos com a natureza (figura 12). Os módulos foram orientados de forma 

a conviver em comunidade, sem colocar em causa a privacidade de cada habitação.

“Cada casa convive, aliás, com um conjunto específico de árvores e integra-se nesse 

ecossistema sem o perturbar. São casas que, em última análise, querem confundir-se 

com as árvores. Querem ser árvores.”40

A madeira é o material predominante a nível estrutural, também aparecendo pon-

tualmente como revestimento das fachadas voltadas para o deck. O revestimento 

39 |  Disponível em www.pedrassalgadaspark.com/ consultado a 23 de outubro e 2019.
40 |  Disponível em www.rebelodeandrade.com consultado a 20 de outubro 2019.
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12 | Plantas: soluções de eco-houses em diálogo com o arvoredo. 
13 | Esquema de autora: estudo de combinações possíveis baseadas no princípio das eco-houses.

Espaço de estar e kitchenette

(Módulo mãe)

Espaço de entrada e distribuição

Instalação sanitária

Espaço de dormir

12.

13.
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principal são as placas de ardósia, um material local que facilmente se integra na 

paisagem. Todos os componentes estruturais foram produzidos em fábrica e trans-

portados à posteriori para o local, de forma a acelerar o processo de montagem.

Em suma, o projeto apresenta características, como a inclinação da cobertura e a ma-

terialidade, que procuram aproximar-se de uma linguagem vernacular e exaltar os 

recursos naturais da região. A intenção é clara: a promoção da prática de um turismo 

sustentável através de um design contemporâneo. Nesse sentido, o exemplo surge 

como uma referência tanto pela sua qualidade arquitetónica, como pelo cuidado na 

preservação ambiental.

A partir da análise do projeto, concluiu-se existir uma tendência para as tipologias T1 

e T2 por, possivelmente, representarem uma maior rentabilização do binómio capa-

cidade/área. Note-se que as construções de turismo rural destinam-se, em regra, a 

grupos reduzidos de utentes que procuram habitação para férias, em contacto com a 

natureza, ou um local para reuniões de negócios esporádicas. 

Estas informações foram vitais ao desenvolvimento do caso de estudo da dissertação 

pois facultaram a visão do mercado atual no que respeita às construções modulares 

para atividades turísticas no contexto rural. 

Inclusive, ainda numa fase inicial do projeto, exploraram-se hipóteses distributivas 

do módulo, baseadas no estudo prévio das eco-houses de Pedras Salgadas. A figura 

13 representa as diferentes soluções propostas através da combinação de quatro mó-

dulos: espaço de estar/comer, espaço de dormir, espaço de entrada e de distribuição, 

e instalação sanitária.

A proposta foi pensada para evoluir radialmente em torno dos obstáculos que pudes-

sem existir no terreno (ex: arvoredo). No entanto, por se tratar de uma implantação 

isolada com uma expansão não limitada, o projeto seguiu uma direção diferente: uma 

solução que permitisse a expansão em agrupamentos concentrados. 
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14 | Planta esquemática: estudo e análise da casa Nine Square Grid do arquiteto Shigeru Ban.
15 | Casa Nine Square Grid e o sistema de correr encastrado no pavimento e no tecto.

14.

15.
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Nine Square House

Localização Hadano, Japão

Data de construção 1997

Área bruta 108,16m2

Programa funcional Habitação permanente

Arquitetura Shigeru Ban

Nos primeiros anos de carreira, a obra de Shigeru Ban é dedicada maioritariamente 

à experimentação de espaços flexíveis através de estruturas pré-fabricadas. Através 

do mesmo princípio modular, o arquiteto cria diferentes tipologias de acordo com a 

necessidade do utente.

Em particular, a casa Nine Square Grid ganha especial relevância pela clara influên-

cia da arquitetura japonesa, nomeadamente: nas linhas arquitetónicas depuradas, na 

aplicação da grelha modular, na assimilação do conceito de continuidade do espaço 

interior/exterior e no uso de painéis divisórios deslizantes como potenciador do es-

paço flexível. 

O projeto baseia-se numa planta quadrangular com 10,4 metros de lado (área = 

108,16m2), limitada apenas por duas paredes estruturais que libertam o interior de 

reforços adicionais. Ambas as paredes (localizadas a este e oeste) são, como o próprio 

apelida, “furniture units” que servem uma variedade de funções desde a arrumação 

de materiais e roupas, a encastramento do sistema de AVAC ou outros equipamen-

tos. Cada unidade é dividida em três componentes cujas dimensões são de 3.25m de 

largura, 2,75m de altura e 0,9om de profundidade41 (figura 14). As fachadas voltadas 

a norte e sul são totalmente abertas, enquadrando a vista do jardim privado e das 

montanhas, respetivamente. 

A planta livre pode ser dividida em 9 partes iguais através de paredes deslizantes42, 

que encaixam no sistema de correr que podemos observar no teto e no pavimento 

na figura 15. Este método permite criar espaços flexíveis e adaptáveis à necessida-

de sazonal ou funcional do utente. Quando estas não estão a ser usadas, podem ser 

guardadas em compartimentos situados nas fachadas este, oeste e norte (figura 14).

41 |  Matilda McQuaid, Shigeru Ban, Nova Iorque: Phaidon, 2003, p.172.
42 | Shigeru Ban utiliza paredes deslizantes como elementos de compartimentação de uma planta livre em  
projetos anteriores: Pile House em 1992 e a Wall-less House mais tarde, em 1997.
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16 | Exercício nine square grid: formas elaboradas pelos alunos de John Hejduk.
17 | Exercício nine square grid adaptado ao caso de estudo: hipóteses de evolução do módulo (T0 ao T2) e pos-
sibilidade de paredes deslizantes para manipulação do espaço interior. 

16.

17.
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As paredes43 são construídas em perfil de aço, com isolamento térmico de lã de rocha 

e revestidas por contraplacado de madeira. O arquiteto exalta o contraste com a cor/

textura da madeira, com a escolha de um pavimento de azulejo branco com qualidade 

reflexiva.

A geometria aplicada a este projeto, nomeadamente a grelha de nove quadrados, foi 

fortemente inspirada pela figura de John Hejduk, presidente do departamento de ar-

quitetura da Cooper Union44 - faculdade na qual Shigeru Ban frequentou durante o 

período de 1980-8445. Hejduk destacava-se pelas suas invenções pedagógicas e me-

todologias praticadas com estudantes do 1º ano de arquitetura. Um dos exercícios 

pedagógicos de introdução à arquitetura era o nine square grid (figura 16). Ao reduzir 

as soluções possíveis pelo uso exclusivo de painéis ou pilares, os alunos eram incen-

tivados a refletir sobre as diferentes relações espaciais e criar espaços dependentes 

de uma regra modular que evoluíam consoante elementos aditivos.46

Este exercício revelou-se útil para o presente trabalho na medida em que se explora-

ram diferentes opções de projeto, com base numa métrica modular pré-estabelecida. 

Observe-se a figura 17 onde se pretende, através de uma planta dividida em 9 partes 

iguais, procurar uma lógica sequencial do crescimento do módulo, desde o seu núcleo 

inicial à tipologia máxima. Propôs-se a expansão do módulo em torno de um pátio 

interno, mantendo a mesma estrutura em pilares ao longo das diferentes fases de 

evolução. 

No mesmo desenho, explorou-se também a inclusão de paredes pré-fabricadas 

amovíveis como instrumento de manipulação do espaço interior. Nesse sentido, a 

casa de Shigeru Ban representa um bom exemplo de um dos princípios da arquitetura 

evolutiva, já mencionado no presente capítulo - a criação de diferentes espaços ma-

nipulando elementos arquitetónicos que os compõem.

43 | As paredes deslizantes foram concebidas como portas de correr de madeira com pé-direito total, como o 
próprio apelida de “sliding full-height hollow wood doors”. Em Ibidem.
44 |  Faculdade dedicada às ciências e arte em Nova Iorque, fundado por Peter Cooper em 1859, um industria-
lista e filantrópico. Em https://cooper.edu/ consultado em 14 de maio de 2020.
45 |  Philip Jodidio, op. cit., p.8.
46 | O próprio afirma que o exercício, através de vários meios de representação, incutia ao estudante as pri-
meiras noções de abstrato e o concreto:  “The student begins to prove the meaning of plan, elevation, sec-
tion, and details. He learns to draw. He begins to comprehend the relationships between two-dimensional 
drawings, axonometric projections, and three-dimensional (model) form. The student studies and draws 
his scheme in plan and in axonometric and searches out the three-dimensional implications in the model. 
An understanding of the elements is revealed – an idea of fabrication emerges.” Em Cooper Union for the 
Advancement of Science and Art, School of Art and Architecture, and Museum of Modern Art (New York N.Y.), 
Education of an Architect: A Point of View, New York, 1971, p.7.
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2.2.3.  OCUPAÇÃO URBANÍSTICA NAS DIFERENTES FASES EVOLUTIVAS

No que respeita ao desenho urbanístico, é importante considerar soluções que, em 

diferentes fases de evolução, conservem uma estratégia arquitetónica que fixe as ca-

racterísticas físicas das consecutivas imagens. 

Na ausência dessa estratégia, as soluções podem expandir-se de forma desordenada, 

gerando atritos urbanos e dando origem a eventuais bairros informais. A propósito do 

tema, Nuno Portas comenta que, “se pretende uma tipologia urbana e habitacional 

que não admite se tratar de um empreendimento de emergência no sentido pejorati-

vo, de bairro «marginal» (…) segue-se que: ou se verifica uma compatibilidade com 

a morfologia urbana existente ou se assistirá a mais um processo de «rejeição» como 

o que se verifica com as urbanizações especulativas dos subúrbios, sejam as concen-

tradas em blocos sejas as dispersas em núcleos de pequenas casas mais ou menos 

clandestinas”47.

Para que não exista este tipo de incompatibilidade urbanística, deve-se garantir uma 

leitura coesa do alçado do conjunto e da linguagem formal utilizada em cada etapa48, 

a partir de determinadas estratégias:

“o estudo de formas para a urbanização e habitação evolutivas teria de buscar o maior 

rigor (…) sobretudo, nas implicações urbanas da definição da dimensão do «lote» e suas 

regras de associação”49

Sobre a dimensão do lote: a área deverá ser maior do que a exigida pela construção 

inicial de modo a permitir a expansibilidade da célula ou a apropriação da área exce-

dente para uso coletivo (o uso coletivo poderá implicar a implementação de ativida-

des domésticas ou aparcamento exterior).

Sobre as regras de associação: o mesmo autor defende que uma das regras  mais im-

portantes a ter em conta é a exigência de "ventilação e iluminação que limitam a 

quantidade de volume que é possível encerrar sem que surjam zonas deficientemente 

iluminadas e ventiladas”50.

47 | Francisco da Silva Dias, Nuno Portas, op. cit., p.103.
48 | “Deverão respeitar, fielmente, uma estratégia arquitetónica pormenorizada que fixe as características 
físicas das consecutivas imagens compatibilizando-as (…)” in James Stirling, op. cit., p.17.
49 |  Francisco da Silva Dias, Nuno Portas, Habitação evolutiva, Arquitectura, 126, ICAT, Lda. Lisboa, 100-121, 
1972, p.102.
50 |  Idem, p.110.
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18 |  Lotes estreito, médio e quadrado: organização dos fogos consoante a dimensão, forma e ocupação do lote.
19 | Ocupações derivadas dos 3 lotes acima, respeitantes da relação entre o módulo vazio e módulo construído.
(Fonte: Francisco da Silva Dias, Nuno Portas, “Habitação evolutiva”, Arquitectura, 126, p.110)

18.

19.
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Nuno Portas e Francisco Silva destacam três variáveis51 a ter em conta para a escolha 

da operação urbanística mais adequada a um projeto com perspetivas de crescimento 

futuro: 

- A relação existente entre os valores edificados – os módulos construídos, a ilumi-

nar e ventilar - e as áreas livres – os módulos vazios que asseguram tal ventilação e 

iluminação e constituem um acesso ao exterior privado

- A relação entre a área do lote e a área de acessos imediatos (frente do arruamento);

- A capacidade de adjacência a outros lotes através de empenas ou paredes de pátio.

Segundo os autores, estas variáveis são aplicáveis a três tipos de lote que admitem 

agrupamentos concentrados: o lote estreito, o quadrado e o médio52 (figura 18). Para 

cada lote, apresentaram as possíveis ocupações e as suas variantes (figura 19), e ana-

lisaram o potencial de investimento face ao binómio área/custo. Retiraram-se as se-

guintes elações53 :

- Lote estreito: ocupação em série com desenvolvimento perpendicular aos acessos 

diretos; permite uma alta densidade bruta54 resultante da área pequena do fogo; um 

rácio baixo entre área útil55 e área do pavimento resultante da necessidade de uma 

grande área de circulação interna. O investimento no lote é menor, considerando que 

a área de acessos imediatos é reduzida, no entanto, o investimento na construção é 

maior pela área coberta;

- Lote quadrado: ocupação em "L"; permite uma maior densidade bruta, face à solu-

ção anterior, resultante da menor área livre privada considerando que o fogo cresce 

para dentro, com limites impostos;

- Lote médio: ocupação em banda com desenvolvimento paralelo aos acessos dire-

tos; apresenta um melhor rácio entre área útil e área do pavimento, face à solução em 

“L”, por apresentar menor área de circulação interna.

51 |  Ibidem.
52 | Ibidem.
53 | Idem, p.114.
54 | A densidade habitacional (D) é frequentemente utilizada como parâmetro urbanístico que define o quo-
ciente entre o número de fogos existentes (F) ou previstos para uma dada porção do território, e a área de solo 
(S) a que respeita, i.e., D= F/S.  
55 | Os autores consideram área útil como a área de pavimento excluindo a área ocupada por circulações.
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20 | Hipóteses de ocupação: habitação isolada, casas em banda e edifício em altura (Fonte: Alejandro Aravena, 
Andrés Lacobelli, Elemental: manual de vivienda incremental y diseño participativo, p.92-96)

b

h

a = b

1 casa = 1 lote

h < 2 pisos

a
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Análise de projetos de referência 

No seguimento da análise a cargo de Nuno Portas e Francisco Silva, apresentam-

-se dois projetos – novamente, um exemplo estrangeiro e outro nacional - em que 

figuram tipos de lotes e associações de fogos em agrupamentos concentrados e cujo 

o programa funcional é comum a ambos: a habitação social.56 

Villa Verde Conjunto habitacional

Localização Constituición, Chile

Data do projeto 2010

Data de construção 2012-2013

Área do terreno 8,5 ha

Área da construção inicial 56,88m2

Área da construção ampliada/estabilizada 85,1m2

Nº de habitações 484

Programa funcional Habitação social

Arquitetura Elemental

Engenharia e construção ICAFAL

A necessidade emergente de alojamento e a cultura de autoconstrução que se insta-

lou no Chile, levou a que o governo e outras entidades promovessem programas de 

habitação destinadas, sobretudo, a populações de escassos recursos. No âmbito desta 

política social, a empresa Arauco S.A. encomendou à equipa Elemental o projeto Villa 

Verde - um conjunto de habitação social destinado aos colaboradores dessa empresa.

Para entender as hipóteses de projeto mais viáveis, Aravena realizou um estudo57 so-

bre o mercado de construção chileno, do qual concluiu existir três tipologias arquite-

tónicas que admitem a possibilidade de um crescimento futuro: a habitação isolada, 

a casa em banda e/ou o edifício em altura 58 (figura 20).

Segundo o arquiteto, a habitação isolada é a tipologia mais procurada pela família 

56 | Para esta análise recorreu-se à metodologia utilizada no subcapítulo anterior.
57 | O estudo foi realizado no âmbito do projeto Quinta Monroy (2003 - Iquique, Chile) e, posteriormente, 
utilizado para a realização do projeto Villa Verde. Ambos os projetos destinam-se a habitação social e seguem 
os mesmos princípios: o uso eficiente do solo e a possibilidade de crescimento dos fogos através da autocons-
trução.
58 |  Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, Elemental: manual de vivienda incremental y diseño participativo, 
Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2016, p.58.
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21 | Estratégia de projeto: construção parcial da habitação, com possibilidade de expansão futura. (Fonte: 
Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, Elemental: manual de vivienda incremental y diseño participativo)
22 | Casas em banda do projeto Villa Verde.

22.

21.
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chilena por possuir maior área exterior e maior índice de privacidade. No entanto, 

traduz-se no uso ineficiente do solo pela baixa densidade de ocupação e custos al-

tos de ligação e infraestrutura. Se por um lado estas formas construtivas permitem 

maior flexibilidade de implantação, não colocando em causa a iluminação ou ven-

tilação aquando a evolução do fogo, por outro, a expansão futura pode ser difícil de 

controlar.59

A casa em banda trata-se de uma construção mais compacta, onde a fachada frontal 

coincide com a largura total do lote. A solução traduz-se no uso mais eficiente do solo 

e na otimização do plano de urbanização, por reduzir a distância linear dos acessos e 

a extensão das redes infraestruturais.

No entanto, segundo Aravena, o crescimento linear do fogo está pensado para ocu-

par o pátio traseiro, uma área estreita e limitada pela largura do lote. Gera-se assim 

um bloqueio da ventilação e da iluminação natural das habitações originais devido à 

agregação de novos módulos, colocando também em causa a privacidade do núcleo 

inicial que será local de atravessamento. 

Por fim, o edifício em altura é a tipologia mais eficiente no que respeita ao uso do 

solo. Contudo, no contexto chileno, a solução é a menos procurada por apresentar di-

ficuldades na ampliação das habitações, resultante de uma estrutura menos flexível 

a intervenções, e às circulações coletivas que exigem maior vigilância e manutenção 

e, por vezes, geram conflitos sociais.60

No projeto Villa Verde, Aravena optou por uma solução de casas unifamiliares em 

banda, com um limite máximo de dois pisos e duas frentes. A estrutura exterior, que 

funciona como um invólucro da casa, delimita a área privada a que lhe pertence e 

controla o possível crescimento do fogo, garantindo também uma linguagem coesa 

do alçado do conjunto. 

Numa fase inicial, foi apenas executado metade do espaço projetado (figura 21), ser-

vindo este de núcleo inicial que cobre as necessidades básicas da família. Facultou-se 

59 | O arquiteto afirma que “A pocos meses de entregado un conjunto, las ampliaciones hechas por los pro-
pietarios 'fagocitan' las viviendas originales, creando una serie de problemas constructivos y de habitabili-
dad, produciendo un entorno urbano deteriorado, que redunda en la desvalorización de las propiedades.” em 
Ibidem.
60 | A propósito, Nuno Portas confronta o potencial da casa isolada (baixa densidade) com o edifício em al-
tura (alta densidade): “A alta densidade seria instigadora de maior urbanidade e animação social (enquanto, 
para outros, será causa de perda de identidade e de privacidade) e a baixa densidade determinaria comporta-
mentos mais individualistas e o aborrecimento dos residentes (enquanto, para outros, é condição de privaci-
dade e do contacto salutar com o meio natural) com reflexos na boa relação com a vizinhança”em Francisco 
da Silva Dias, Nuno Portas, op.cit., p.104.
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a oportunidade aos habitantes de completar a casa através de recursos próprios e com 

uma execução rápida e económica devido ao planeamento prévio do projeto. Assim, 

o arquiteto garante que cada casa fosse construída à imagem do seu habitante, sem 

comprometer a qualidade estrutural ou o design do edificado. Mais ainda, garante o 

controlo dos recursos e do orçamento disponibilizado pelo promotor.

O projeto assenta numa estrutura de madeira de pinho, fornecida pela empresa pro-

motora61, com vigas de 36,5 x 160 mm, tanto entre pisos como na cobertura. Como 

revestimento exterior, aplicou-se fibrocimento e, na cobertura, placas de alumínio 

e zinco. 

O estudo de Aravena sobre o setor de contrução chileno, no âmbito da habitação so-

cial, permitiu compreender o seu processo de projeto, desde a encomenda à definição 

da solução, através da exposição das diferentes hipóteses de construção e de ocu-

pação urbanística. Este método contribuiu para a estruturação do pensamento ar-

quitetónico do presente trabalho onde, como já referido anteriormente, propõe-se o 

acompanhamento da realização de  um projeto.

O mesmo estudo e a análise do projeto Villa Verde também despoletaram a reflexão 

sobre as possibilidades de associação entre construções que se sujeitam a evolução/

expansão futura. Desta reflexão retiraram-se problemáticas de extrema relevância 

à definição do caso de estudo, nomeadamente: a necessidade de ventilar e iluminar 

a habitação e as construções que advêm da sua evolução; o uso eficiente do solo e a 

densidade de construção; e a imposição de limites estruturais que controlam a ex-

pansão futura do fogo. 

61 |  A madeira utilizada é denominada por MSD estrutural e está classificada de acordo com a norma chi-
lena NCh1207 (classificação visual para uso estrutural). Foi concebida para aguentar vãos até 4,88 metros e, 
portanto, o seu uso é indicado para vigas, treliças, escadas e muros estruturais. Disponível em https://www.
arauco.cl/ consultado a 12 maio 2020.
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Quinta da malagueira Conjunto habitacional

Localização Évora, Portugal

Data do projeto 1977

Área terreno 27 ha

Nº de habitações 1200 

Programa funcional Habitação

Arquitetura Álvaro Siza Vieira

Logo após a revolução de 25 de abril 1974, a Câmara Municipal de Évora encomendou 

o plano de urbanização da Malagueira ao arquiteto Siza Vieira. Simultaneamente, a 

Associação de Moradores - a quem tinham destinado terrenos no âmbito do progra-

ma SAAL62 - solicitou a encomenda do conjunto habitacional visando responder à 

necessidade urgente de alojamento que sentiam.63 

"A primeira dificuldade substancial do programa estava já no próprio nome: habitação 

social, como se se tratasse de uma especialidade autónoma. (...) A dificuldade seguinte 

resultava da insuficiente importância dos financiamentos que constituía um duro obs-

táculo para se alcançar uma qualidade material aceitável."

Para a realização do conjunto habitacional, o arquiteto foi confrontado com o desafio 

complementar de projetar com um orçamento limitado, o que poderia comprometer 

a qualidade arquitetónica. O obstáculo seguinte surgiu na apresentação de uma única 

solução habitacional:

“Os primeiros problemas, relativos à escolha de uma única tipologia, manifestaram-se 

durante a discussão com os habitantes (…). Este receio da monotonia é um desafio à bus-

ca da diferença que não pode resolver-se numa questão estética, porque se assim fosse, 

o resultado apareceria logo artificial, caricaturado ou inventado”64.

Perante estes obstáculos, note-se a dificuldade do papel do arquiteto em mediar as 

expectativas do dono de obra com as condições financeiras disponibilizadas, e entre-

gar um projeto funcional e esteticamente apelativo. 

A solução final prevê dois tipos de casa (tipo A e B) que se desenvolvem sobre uma 

grelha modular, em lotes de 8x12m65 (figura 23). As construções procuram adaptar-

62 | O Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) foi um programa de construção habitacional que propôs 
colmatar as necessidades emergentes das populações desfavorecidas de Portugal, após a Revolução dos Cra-
vos.
63 | Álvaro Siza, 01 Textos, Porto: Civilização, 2009, p.228.
64 |  Idem, p.232.
65 |  Idem, p.116.
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23 | Habitações tipo A e B: dimensões, relação entre "módulo construído e módulo vazio", tipologias. (Adap-
tado de: Brigitte Fleck, Günter Pfeifer, Malagueira : Álvaro Siza in Évora, Freiburg: Verlag, 2013, p. 29-44.)
24 | Hipóteses de ocupação em banda: estudo das tipologias e do posicionamento do pátio.

24.

23.
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-se às variações topográficas, criando vários ritmos no alçado. 

Apresentam uma planta em forma de “L” que permite a possibilidade de ampliação 

do fogo em torno de um pátio (da tipologia T1 à T5, com um máximo de dois pisos). 

No tipo A, o pátio encontra-se junto ao arruamento e funciona como entrada e, no 

tipo B, encontra-se na parte tardoz do edifício.  Em ambas as soluções, o pátio ga-

rante a constante iluminação e ventilação da habitação66, independente da evolução 

física do fogo. 

Estas habitações vão de encontro a uma linguagem vernacular própria da casa alen-

tejana, destacando-se: o emprego da cal; os vãos de dimensão reduzida voltados para 

o exterior-público; a chaminé, como um elemento de pontuação do alçado; e a ho-

rizontalidade do conjunto constituído por 1 a 2 pisos que integram a composição de 

uma arquitetura local.

“Malagueira (Évora): um trabalho em processo há mais de vinte anos e a minha obra 

mais premiada e mais escarnecida. Uma comunidade de 1200 famílias, hoje consolidada, 

que não se tem preocupado com prémios nem com escárnios.”67

À parte das críticas tecidas ao projeto, as casas foram concebidas com o objetivo fi-

nal de satisfazerem as necessidades mutáveis das famílias através da sua capacidade 

evolutiva. Nesse sentido, a análise do conjunto habitacional da Quinta da Malagueira 

permitiu entender como a relação/associação entre os fogos não deverá comprome-

ter a evolução física de cada um ou as condições de habitabilidade mínimas.

Permitiu também repensar no pátio como um elemento organizador do espaço in-

terno, e um "módulo vazio"68 que garante a ventilação e iluminação da habitação e 

o acesso ao exterior. Nesse sentido, exploraram-se as hipóteses de agregação entre 

as construções, cujo o pátio surge como local de entrada ou como espaço exclusivo a 

lazer (figura 24).

66 | O pátio permite também mediar a violência do diferencial de temperatura entre o interior e exterior: 
“Nesta óptica o pátio (...) explica-se pela necessidade de criar um microclima de transição entre as condições 
climáticas do exterior e o interior, que não podia ser suficientemente protegido pelos materiais utilizados” 
Idem, p.236.
67 |  "Três obras de boa recordação" em Idem, p.199.
68 | A expressão "módulo vazio" é referida por Nuno Portas previamente neste capítulo. O autor considera 
ser um espaço essencial à escolha da operação urbanística de uma construção evolutiva.



116

25 | Modelo 3D: estudo das coberturas do presente caso de estudo, com diferentes inclinações. 
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2.2.4. UM LUGAR (ABSTRATO) E AS POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO

O projeto desenvolvido na presente dissertação não se destina a um local específico, 

gerando um critério de (quase) aleatoriedade na escolha do terreno de base à implan-

tação. Nesse sentido, não existem circunstâncias associadas a um lugar, devendo o 

edificado adaptar-se às variáveis que lhe serão apresentadas e que, durante o ato do 

projeto, são desconhecidas para o autor.

Quando é atribuído ao projeto um local de implantação, existem determinados fato-

res que influenciam as formas de ocupação do solo e a morfologia do edificado. Nuno 

Portas e Francisco Silva defendem que esses fatores podem associar-se em 2 grupos: 

fatores climáticos e condicionantes locais69; e fatores de ordem socio-económica70. 

Fatores esses que resultam em condicionantes ao projeto:

“da conjugação dessas variáveis resulta o controlo das zonas de insolação e de sombra, 

da luminosidade, movimento e temperatura do ar, e assim como da modelação do solo, 

caracterização do sítio, enquadramento de vistas e de áreas livres”71. 

A percepção dessas variáveis permite ao arquiteto adequar o núcleo inicial e as solu-

ções que derivam da sua evolução gradual, aos diversos tipos de terreno. Tome-se, 

assim, dois exemplos práticos em que fatores climáticos e/ou geográficos afetam a 

forma e o esquema funcional da solução arquitetónica.

O nível de precipitação ocorrida de uma região afeta diretamente a forma da cobertu-

ra do projeto, como também o esquema de drenagem de águas pluviais e a escolha de 

materiais de construção e/ou de revestimento. Considerando que Portugal não apre-

senta regiões muito frias, com grandes cargas de neve, propôs-se estudar dois tipos 

de cobertura (plana e moderada72) como possibilidade de implantação em diferentes 

zonas do país (figura 25). 

69 | No entender do presente trabalho, consideram-se fatores climáticos: a orientação solar e a precipitação, 
por exemplo; e condicionantes locais: a topografia e a composição do solo (variáveis geográficas); e as vias de 
acesso e as redes de infraestruturas (variáveis urbanísticas).
70 | Entende-se por fatores socio-económicos: o nível cultural, o rendimento familiar, a composição etária e 
o equilíbrio entre as condições de privacidade e o convívio vicinal.
71 | Nuno Portas, Francisco Silva, op. cit., p.106.
72 | É possível classificar as coberturas em três tipos: cobertura plana, moderada e acentuada. A cobertura 
plana, em regra com 1 a 3% de inclinação, adequa-se melhor a climas de baixa precipitação; e as coberturas 
moderada e acentuada permitem a fácil drenagem das águas pluviais, e a remoção da neve quando a incli-
nação é superior a 60º. Em Francis D. K. Ching e Cassandra Adams, Técnica de Construção Ilustradas, Porto 
Alegre: Bookman, 2001, p.1.16.
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Outro exemplo pertinente são os fatores geográficos - a composição e a topografia, 

que afetam diretamente o tipo e o tamanho da fundação do edifício73. Tratando-se 

de um sistema pré-fabricado modular, é importante minimizar o contacto entre o 

edificado e o solo e minimizar a intervenção na topografia de origem, através do tipo 

de fundação/base de assentamento. As construções ligeiras têm, teoricamente, uma 

menor durabilidade pelo que justifica uma maior atenção à relação e ao uso correto 

do solo:

“(…) sendo de construção ligeira facilmente desmontável ou removível, com ligações ao 

solo de caráter pontual, excluindo-se fundações contínuas, pavimentos que alterem as 

caraterísticas do solo e infraestruturas de caráter permanente, sem prejuízo do cum-

primento do instrumento de gestão territorial em vigor e das servidões e restrições de 

utilidade pública.”74

Esta operação é também benéfica ao nível económico pois evita o recurso, não pro-

gramado, “a diversos trabalhos de arranjo exterior e de embasamento dos edifícios 

tais como muros de suporte, fundações profundas e/ou elevadas e aterros signifi-

cativos, que produziriam inevitáveis e inesperados aumentos de custo e demoras 

perturbadoras”75.

A estrutura de assentamento assume um papel importante no projeto uma vez que 

está encarregue da transmissão de cargas do edifício para o solo76. Assim, deverá re-

sistir às pressões do solo, bem como assegurar a qualidade estrutural da construção 

de forma a evitar deslocações provocadas por forças externas. As estruturas de as-

sentamento para construções ligeiras podem ser divididas pelo material - madeira, 

aço, betão ou mista, e por categoria de aplicação – estacas pré-moldadas, estacas 

moldadas in loco ou estacas mistas. 

Como constataremos de seguida, para o caso de estudo da dissertação considerou-se  

a aplicação de uma estrutura de estacas pré-moldadas em aço.

73 |  “Enquanto que os solos de alta capacidade de carga apresentam poucos problemas, solos de baixa ca-
pacidade de suporte podem ditar o tipo de fundação e o padrão de distribuição de suporte, o que por sua vez, 
afeta a forma da edificação”. Idem, p.1.05. 

74 |  “Obras de Escassa Relevância Urbanística” em Diário da República n.º 207/2015, Série II (2015-10-22).
75 |  António Baptista Coelho, Habitação evolutiva e adaptável, 2ª edição, LNEC, Lisboa, 2009, p.16
76 |  “The contact between the building and the ground determines both the transfer of loads into the subsoil 
and the interface with the topography... In the simplest case the foundation to a building is a direct conse-
quence of the decisions that were invested in the constructional relationships above ground. ” Heinz Ronner, 
"Baukonstruktion im Kontext des architektonischen Entwerfens" em Andrea Deplazes, Constructing Archi-
tecture – materials processes strctures – a handbook, trad. Gerd Söffker e Philip Thrift, Birkhäuser, Suíça, 2005, 
p.163.
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Projeto base

Janeiro e fevereiro 2020

Discute-se a materialidade mais apropriada ao projeto...

Em conversa, o promotor fala das vantagens de escolher o aço leve e comenta ter uma 

imagem um pouco pejorativa da madeira. Conta a história da escola que frequentou quan-

do era mais jovem, onde a madeira estaria a degradar-se.

Decidimos então visitar duas empresas que trabalhavam com estruturas em madeira - a 

Nogueira e Fernandes - e com estruturas em aço leve - a Frichapa. 

Mais tarde, o promotor recordou da experiência positiva que foi trabalhar com uma em-

presa da Póvoa de Lanhoso - Luxury Clovers - também especializada em estruturas em 

aço leve. Em fevereiro visitamos a sua fábrica.

Após uma reflexão conjunta, onde se considerou a qualidade construtiva dos projetos 

visitados em fábrica e o orçamento disponibilizado pelo investidor, optou-se pelo sistema 

construtivo em aço leve, sob consultoria da Luxury Clovers.

Durante estas reuniões debateram-se temas, até então não discutidos com o promotor, 

que atribuíram ao projeto uma dimensão mais real.  Levantaram-se questões como as 

medidas-padrão praticadas para o transporte legal dos módulos, fechando assim o projeto 

arquitetónico; o dimensionamento estrutural e os pormenores construtivos em aço leve; 

a inclinação apropriada da cobertura para escoamento de águas pluviais e instalação de 

painéis fotovoltaicos; e, no mesmo seguimento, o nível de autossuficiência pretendida para 

os módulos. 

O projeto começa a ganhar definição e pormenor.
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2.3. PROJETO BASE

A partir do estudo das exigências programáticas e da análise de obras arquitetónicas 

de referência, propõe-se neste capítulo a apresentação da proposta arquitetónica. A 

solução decorre também da síntese dos conhecimentos adquiridos ao longo da dis-

sertação. 

O projeto arquitetónico documentar-se-á, essencialmente, através de três propos-

tas: de implantação, à escala 1:400, onde se propõem duas ocupações; de tipologia, à 

escala 1:100, representativa das diferentes tipologias de habitação - do T0 ao T3; e do 

fogo, à escala 1:75, onde se propõe o desenvolvimento da tipologia T3 de maiores di-

mensões cujo desenho foi mais aprofundado. No subcapítulo seguinte, aprofunda-se 

o sistema construtivo através do plano estrutural e do pormenor construtivo.

Proposta de implantação

Procurou-se enquadrar o projeto em duas circunstâncias urbanas hipotéticas e que 

admitissem a integração de diferentes tipologias:

- A figura 26 representa o primeiro cenário: construções em banda com um arrua-

mento paralelo à urbanização. Semelhante à organização interna da proposta do 

Arq.º Siza Vieira para as casas da Malagueira, criaram-se duas variáveis de habitação 

consoante a posição do pátio. Na planta superior, o pátio confina com a rua, obrigan-

do ao seu atravessamento para entrar na habitação enquanto que, na planta inferior, 

o pátio localiza-se no interior do lote, servindo unicamente de espaço de lazer ex-

terior. Estas variáveis não só permitem uma maior diversidade de habitações, como 

também a adaptabilidade do projeto a fatores externos como a relação dos espaços 

com a orientação solar e com os acessos imediatos (frente do arruamento).

- A figura 27 representa um segundo cenário: construções distribuídas de forma con-

cêntrica, organizadas em volta de uma zona semi-pública, comum a três fogos. O 

acesso direto às habitações faz-se através do pátio exterior.
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26 | Proposta urbanística 1: construções em banda com arruamento paralelo à urbanização (escala 1:400).
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27 |  Proposta urbanística 2: construções distribuídas em forma concêntrica, em gaveto (escala 1:400).
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Proposta de tipologia

Procurou-se estabelecer uma sequência de fogos que respeitassem as condições de 

habitabilidade - iluminação, ventilação e privacidade - em todas as fases de evolu-

ção, desde o núcleo inicial (T0) até à sua capacidade máxima e estabilizada (T3).  

O núcleo inicial foi elaborado tendo em conta os espaços e serviços obrigatórios, já 

mencionados no capítulo anterior, e o investimento financeiro disponibilizado pelo 

dono de obra. A partir deste núcleo, estabeleceram-se as operações seguintes para 

cada fase evolutiva do fogo. 

Observe-se a figura 28, onde constam as plantas das cinco tipologias desenvolvidas 

para o presente projeto. O módulo-base possui uma largura bruta de 4,25m e uma 

largura interior de 3,75m77 (área útil = 14m2), estabelecendo a grelha modular sobre 

a qual as tipologias se desenvolvem. Cada módulo de 14m2 assume diferentes funções 

consoante a organização interna pretendida, nomeadamente a função de: estar, co-

mer, dormir e/ou lazer. 

Ainda sobre a mesma figura, observe-se as características de cada fogo:

Tipologia T0: núcleo inicial com uma área útil de 40m2 e um pátio exterior de 12m2; 

funciona como um estúdio com capacidade até 2 pessoas;

Tipologia T1: área útil de 55m2 com uma área exterior extensa de 26m2; tem capaci-

dade até 3/4 pessoas;

Tipologia T1.1: difere da tipologia anterior por usufruir de um quarto com quarto-

-de-banho e varanda privativos; possui uma área útil ligeiramente superior de 59m2, 

com capacidade até 4 pessoas;

Tipologia T2: área útil de 70m2 e um pátio exterior de 12m2; tem capacidade até 5 

pessoas; 

Tipologia T3: semelhante à planta da tipologia T2, com o diferencial do mezanino 

no segundo piso; possui uma área útil de 82m2 e, à semelhança dos outros fogos, um 

pátio exterior com 12m2; tem capacidade até 7 pessoas.

77 | Medidas assinaladas na planta da tipologia T2, figura 28.
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28 | Proposta de tipologia: plantas do T0 ao T3 (escala 1:100).
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Proposta do fogo: tipologia T3

Para apresentação do projeto a uma escala maior, com desenhos mais detalhados, 

optou-se por desenvolver o fogo de maiores dimensões em fase estabilizada, corres-

pondente à tipologia T3 (figura 29).

Como vimos na proposta da tipologia, do núcleo inicial à fase estabilizada, o fogo 

cresce em torno de um pátio exterior, privativo da habitação. Em todas as fases de 

evolução, em especial na tipologia T3, os vãos abrem-se para este espaço garantin-

do a constante iluminação e ventilação naturais da habitação, e a privacidade face à 

construção vizinha.78

Observe-se no alçado da figura 29, à escala 1:75, a sequência de painéis OSB com 

dimensões de 1 x 2m. Estes painéis foram integrados na fachada segundo a métrica 

utilizada para a estrutura e, deste modo, a largura do painel coincide com o espaça-

mento entre os perfis metálicos. A intenção é criar uma fachada adaptável, em que o 

painel pode ser substituído por um vão - uma janela ou porta de entrada - e facilitar 

o ajuste da construção à condição urbanística que lhe será imposta (orientação solar, 

associação de construções vizinhas, entre outras).

Procurou-se evitar construções em altura pelo impacto negativo que causaria na 

envolvente rural, já analisado no capítulo do "programa preliminar". Nesse senti-

do, propõe-se a integração de um mezanino na expectativa de rentabilizar a área 

construída e criar um espaço adicional que sirva diferentes funções, como dormir ou 

trabalhar. 

Apesar do mezanino se encontrar representado apenas na tipologia T3, é um elemen-

to arquitetónico facilmente integrado em qualquer das tipologias. Por essa razão, o 

quarto-de-banho social surge sempre como elemento de apoio à escadaria e, na au-

sência do mezanino, como elemento mediador dos espaços de estar e comer. 

No subcapítulo seguinte, apresentam-se os desenhos de carácter mais técnico - o 

pormenor construtivo e os planos estrutural e infraestrutural - com o objetivo de 

aprofundar o projeto base. 

78 | A planta representada na figura 30 é desenvolvida sobre a ideia de uma implantação isolada, uma vez que 
se desconhece a condição urbanística onde se inserirá a habitação. 
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30 | Secção B-B': alçado lateral (escala 1:75).
31 | Secção C-C': corte transversal com vista para o mezanino (escala 1:75). 
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32 | Secção D-D': corte transversal em perspetiva.
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33 | Imagem 3D: vista aérea da proposta arquitetónica.
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34 | Imagens 3D: vistas do exterior com diferentes propostas de revestimento (chapa de alumínio galvanizado 
de cor preta ou sistema ETICS com acabamento areado).
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35 | Imagens 3D: vista do interior da proposta arquitetónica.
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2.3.1. PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Os materiais estruturais habitualmente utilizados na construção modular são a ma-

deira, o aço ou o betão pré-fabricado devido aos benefícios económicos e à rapidez de 

execução que oferecem. Cada material tem as suas próprias vantagens e limitações, 

e a seleção de materiais para a fabricação de componentes estruturais dependerá das 

configurações dos edifícios.

Numa fase inicial, considerou-se para o presente projeto a madeira ou o aço pois são 

materiais com ligeireza estrutural cuja necessidade de intervenção no solo é menor, 

quando comparado com o betão. Efetuaram-se visitas a empresas especializadas em 

ambos sistemas construtivos de forma a conhecer as vantagens e desvantagens dos 

mesmos. Estão sintetizadas e disponíveis em apêndice as reuniões com a empresas 

Nogueira & Fernandes, especializada em construções modulares em madeira; Frichapa 

e Luxury Clovers, ambas dedicadas a estruturas em aço galvanizado.

Em conjunto com o promotor, decidiu-se avançar com a opção estrutural em aço leve 

devido às diversas vantagens que o material apresenta e pela experiência positiva já 

adquirida pelo promotor em colaborações passadas com a Luxury Clovers.

A realidade industrial: o caso da empresa Luxury Clovers

A empresa, sediada na Póvoa de Lanhoso, dedica-se à construção modular em estru-

turas de aço leve, produzindo maioritariamente para o mercado francês. Os projetos 

encomendados destinam-se essencialmente ao setor residencial. 

As fotografias que constam da figura 36 foram tiradas em fábrica, a um módulo ha-

bitacional em processo de construção. A estrutura utilizada pelo fabricante é o aço 

galvanizado, soldado e calibrado a frio, também conhecido como light steel framing:

“A construção em perfis de aço leve deriva do termo internacional Light Steel Framing 

(LSF) e usa o aço enformado a frio de reduzida espessura, normalmente galvanizado, 

como material principal dos elementos estruturais”79 

As estruturas em light steel framing têm como vantagens imediatas o peso reduzido 

do material e o fácil encaixe dos perfis. Por consequência, estes fatores facilitam o 

transporte e a elevação da estrutura, permitindo a maior rapidez de execução de obra.

79 | Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Comunicação, Estudo de Mer-
cado e Inovação na Área das Tecnologias de Construção Sustentável, Cluster Habitat Sustentável, 2012, p.91.
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36 | Fábrica Luxury Clovers: módulo habitacional em construção. 
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Por estas razões, o perfil de aço é utilizado muitas vezes em situações de aciden-

te80  ou na reabilitação de edifícios que apresentem deficiências estruturais, sendo 

aplicado especialmente em coberturas ou pavimentos81, cujo acesso é muitas vezes 

dificultado pelo estado do edificado. 

Pelo contrário, e devido à sua versatilidade, é um material que também permite 

construir estruturas complexas, sem comprometer o bom design, devido a uma fle-

xibilidade construtiva que permite sustentar grandes vãos.

O aço é um material produzido e montado em fábrica e, quando concluído, é trans-

portado para o terreno, onde os módulos são instalados consoante um plano pre-

viamente delineado. Assim, em comparação direta com as estruturas tradicionais de 

betão, um material produzido in situ, exclui-se a necessidade de obter areia, brita e 

cimento como também as misturadoras, cofragens ou escoras.82

As suas vantagens em obra destacam-se pela maior limpeza e a menor ocupação do 

espaço no estaleiro e pela redução substancial da produção de resíduos no local. O 

último tópico insere-se numa vertente ecológica pelo qual o sistema construtivo é 

também conhecido, devido à possibilidade de reaproveitamento do material, fácil 

desmontagem e aplicação para diversos usos. 

Contudo, o sistema construtivo apresenta algumas desvantagens nomeadamente: a 

necessidade da mão-de-obra especializada e de uma produção industrial que reque-

re bastante intervenção humana no processo de fabrico; não é um material natural e, 

face à madeira, não se integra tão bem no ambiente natural; a reação ao fogo agrava-

da exigindo, por isso, uma proteção cuidada; e o custo variável do material devido ao 

elevado consumo de aço por parte do setor automóvel.83

O sistema é frequentemente aplicado em construções temporárias, como é exemplo 

o presente caso de estudo. Por essa razão, contactou-se a empresa Luxury Clovers na 

expetativa de conhecer a realidade industrial e sustentar a informação exposta nesta 

dissertação no que respeita à construção modular e às estruturas em aço leve.

80 | Jorge Mascarenhas, Sistemas de Construçao: descrição ilustrada e detalhada de processos construtivos utili-
zados correntemente em Portugal, Vol. VIII: estruturas de aço laminado, Lisboa: Livros Horizonte, 2007, pág. 22.
81 | Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Comunicação, op. cit., p.91.
82 | Jorge Mascarenhas, op. cit., p.22.
83 | Ibidem.
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O presente projeto, e os desenhos técnicos que se seguem, foram elaborados com o 

apoio da empresa Luxury Clovers que se disponibilizou para acompanhar o trabalho e 

facultar as informações técnicas necessárias à sua definição.

A estrutura representada na figura 37 é constituída por perfis de aço galvanizado, 

soldado e calibrado a frio, com dimensões retangulares de 80x40x2mm. Apresenta 

treliças a toda a altura para que o módulo resista à elevação, evitando assim oscila-

ções estruturais. Esta estrutura assenta numa estacaria pré-moldada em aço, com 

perfis tipo HEB 200.

Entre os perfis metálicos, será colocado lã de rocha para isolamento térmico e re-

vestir-se-á a estrutura com placas de OSB (ver figura 38) que apresentam um bom 

comportamento térmico e são de fácil aplicação. Estas placas servem de suporte para 

a fixação dos restantes materiais de revestimento: o sistema ETICS no exterior84; a lã 

de rocha e as placas de gesso laminado, no interior.

O projeto base tem como objetivo criar um sistema autossuficiente através do funcio-

namento conjunto de vários equipamentos. Observe-se a figura 39, onde é proposto 

a instalação de um sistema solar fotovoltaico capaz de gerar energia elétrica a partir 

da radiação solar.85 Pretende-se combinar este sistema com o uso da bomba de calor, 

configurando a mesma para que trabalhe num horário de maior produção fotovol-

taica ou, inclusive, converter os excedentes de energia elétrica em energia térmica, 

destinada a aquecimento de águas sanitárias. Propõe-se assim um sistema efetivo 

e económico que elimine ao máximo os consumos de eletricidade, climatização ou 

aquecimento de águas. 

Esta situação ocorre quando a construção se encontra ligada à rede pública. Na im-

possibilidade de ligação, devido a uma implantação em local remoto (por exemplo), 

prevê-se então a acumulação da energia solar em baterias de armazenamento86  e a 

possibilidade de existir um sistema de água e esgoto autónomo.

A empresa Luxury Clovers trabalha com vários fornecedores-parceiros, pelo que foi 

possível definir as marcas de cada material que constam do pormenor construtivo 

(figura 38).

84 | O revestimento exterior é adaptável consoante o local de implantação, tendo como opção base o ETICS.
85 | O dispositivo encarregue da transformação de energia solar em elétrica é designado por inversor.
86 | Pelo custo elevado destas baterias, o promotor pretende evitar esta situação.
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37 | Esquema estrutural: perfis metálicos em aço leve com 80x40x2mm (1) e estacaria pré-moldada em aço 
com perfis HEB de 200mm (2).

 1

 2
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38 | Pormenor construtivo  à escala 1:10.
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39 | Esquema infraestrutural: construção ligada à rede pública, com sistema solar fotovoltaico (energia elé-
trica) e uso de bomba de calor (aquecimento de águas sanitárias). 





CONCLUSÕES



Considerações Finais

O presente trabalho representou um momento significativo de aprendizagem por se 

tratar de uma oportunidade de contactar com a realidade da prática de projeto e de 

comunicar diretamente com vários intervenientes, como o dono de obra e as empre-

sas de construção. Esta experiência permitiu entender a importância da boa comuni-

cação entre as diversas partes e, sobretudo, da mediação de diferentes opiniões e da 

sua representação na solução final.

A estrutura da dissertação representou um exercício de decomposição das etapas 

de projeto, desde a análise bibliográfica que aprofundou os conhecimentos sobre a 

construção modular, à documentação do processo de projeto e das respetivas fases 

de desenvolvimento (da encomenda ao projeto base). O registo deste processo, como 

também o registo das interações com as partes envolvidas, desencadeou uma refle-

xão sobre as decisões tomadas ao longo do projeto, colocando em retrospetiva todas 

as soluções rejeitadas e/ou melhoradas. A análise permitiu uma melhor compreensão 

da proposta arquitetónica final e do seu propósito. 

Neste ponto procura-se sintetizar as principais conclusões que se retiram deste tra-

balho seguindo a sequência de capítulos que estrutura a dissertação. 

A primeira parte do trabalho é marcada por uma recolha bibliográfica como neces-

sidade de resposta às exigências de projeto. O enquadramento da construção mo-

dular e pré-fabricada permitiu esclarecer alguns conceitos que se associam à prá-

tica construtiva e seus equívocos. Em particular, foi possível entender que existem 

vários níveis de pré-fabricação, não devendo atribuir-se a mesma categoria a todas 

as construções que utilizem sistemas pré-fabricados. Nesse âmbito, a construção 

modular surge como o mais alto nível da pré-fabricação, cuja execução é realizada 

integralmente em fábrica. 

Também o conceito de módulo foi um tema explorado nesta primeira parte, na ten-

tativa de compreender a abrangência da palavra e o seu uso na arquitetura. Concluiu-

-se que o módulo pode representar a unidade de medida reguladora das proporções 

arquitetónicas, que dita a forma da construção e, em caso de evolução, permite pre-

ver os limites da sua expansão; ou, em fase de construção, pode utilizar-se como o 

módulo enquanto volume, com capacidade estrutural.
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Relativamente à última definição - o módulo enquanto estrutura e volume - con-

siderou-se necessário investigar o processo de construção destas estruturas, des-

de o planeamento prévio em fábrica à sua montagem em obra. Desta investigação 

concluiu-se a importância do planeamento, em fase de projeto, em coordenação com 

o fabricante e, sobretudo, a necessidade da compatibilização do projeto arquitetónico 

com a realidade industrial e com as metodologias praticadas pelas empresas da área. 

Esta aprendizagem resultou em alterações efetuadas à proposta arquitetónica com 

vista à otimização dos processos de produção e construção futuros.

A segunda parte da dissertação constituiu uma abordagem mais focada no desenvol-

vimento do caso de estudo e das etapas de projeto. Partindo da análise do programa 

preliminar, foi possível enquadrar a modalidade de turismo no espaço rural e de ha-

bitação e, por sua vez, avaliar o potencial do projeto enquanto alojamento temporário 

destinado a este tipo de atividade. Não obstante aos acontecimentos que marcaram 

o ano de 2020, este capítulo constituiu um momento significativo da revisão dos va-

lores do projeto no contexto da pandemia COVID-19. Concluiu-se que a conciliação 

das restrições exigidas pela pandemia com o crescente interesse pela proximidade à 

natureza, colocam o presente programa – alojamento temporário para turismo rural 

- numa posição favorável perante a situação que se vive.

A identificação das problemáticas em causa permitiu decompor as exigências do 

projeto e trabalhar individualmente cada uma, visando colmatar qualquer debilida-

de adstrita ao programa. Da pesquisa bibliográfica e da seleção e interpretação de 

obras arquitetónicas retiraram-se estratégias de projeto que respondem às exigên-

cias enunciadas e, portanto, constituem referências para uma boa prática de projeto.

A dissertação conclui com a apresentação do projeto base, o qual propõe sintetizar 

todo o conhecimento adquirido ao longo da investigação e ser o resultado fiel dos te-

mas estudados e da mediação das ideias dos diferentes intervenientes – autora, dono 

de obra e empresas de construção.

Da recolha de informação sobre o sistema construtivo e da elaboração dos desenhos 

para o efeito, aprofundou-se o conhecimento sobre estruturas em aço leve, enten-

dendo as vantagens e desvantagens da sua aplicação e os métodos de produção e en-

caixe dos perfis metálicos.

O contributo das empresas de construção pré-fabricada constituiu um ponto fulcral 

no desenvolvimento do projeto pois não só enquadraram as condicionantes legais 
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impostas à construção modular e os critérios da realidade industrial, como se dispo-

nibilizaram a acompanhar este trabalho e a facultar as informações técnicas neces-

sárias à sua definição.

Expectativas futuras da investigação

Este trabalho teve como principal objetivo a elaboração e documentação do proces-

so de um projeto, tirando partido da necessidade de um promotor e recorrendo aos 

conhecimetos adquiridos ao longo do percurso académico. Nesse sentido, espera-se 

que o trabalho desenvolvido constitua uma oportunidade de partilha para com a co-

munidade académica e profissional, e sirva de estímulo a futuras reflexões sobre um 

percurso criativo construído a partir do registo do processo de trabalho e da constru-

ção de uma bibliogrfia fundada nas práticas de projeto. 

Conforme mencionado, o trabalho posiciona-se numa fronteira teórico-prática. As 

expetativas futuras desta investigação recaem, naturalmente, sobre a expetativa de 

dar continuidade ao projeto base e aprofundar o desenho ao nível de projeto de exe-

cução.

Deve-se assim considerar o projeto como um trabalho em contínuo desenvolvimen-

to, cuja materialização poderá ser afetada pelos efeitos da pandemia COVID-19 que, 

como já vimos, agravam o risco associado a qualquer investimento atual. Por essa 

razão, existe agora a necessidade de rever, em conjunto com o promotor, o potencial 

do projeto e o investimento disponível para a sua construção, traçando novas expe-

tativas face às condições atuais. 
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APÊNDICE 1: ANÁLISE COMPLEMENTAR DE OBRAS ARQUITETÓNICAS

As obras arquitetónicas selecionadas para a presente análise são um conjunto de 

exemplos estrangeiros que se destacam pelos seguintes motivos: a casa Haus.me, a 

Wikkelhouse e os Finch Buildings surgem na continuidade do subcapítulo "1.2.3. Sus-

tentabilidade e construção modular" e destacam-se pela sua qualidade arquitetónica 

aliada a uma forte preocupação ecológica e ambiental; a Maison Loucheur de Le Cor-

busier e a Expandable House de James Stirling integram o subcapítulo "2.2.2. O módu-

lo enquanto célula mutável e evolutiva" e representam a boa prática da arquitetura 

evolutiva e da manipulação seja do espaço interior, seja da forma volumétrica. Esta 

análise encontra-se sintetizada em apêndice uma vez que acrescentou valor à pes-

quisa bibliográfica, mas não teve um impacto significativo na materialização do pro-

jeto base, tendo por isso um papel secundário na presente dissertação. 

Sustentabilidade e construção modular

Casa Haus.me

Localização Nevada, Estados Unidos

Data de construção 2019

Autoria da construção Haus.me (da mesma empresa PassivDom)

Programa funcional Habitação T1 a T3

Área bruta T1 – 400 ft2 | T2 – 800ft2 | T3 – 1600 ft2

Investimento $1.5M

Custo de aquisição $200.000 a $1M

O objetivo da empresa é a construção de casas integralmente autossuficientes em 

termos de produção de energia e água, possibilitando a sua instalação sem necessi-

dade de ligação às redes de abastecimento públicas. A ideia surge em 2016 quando, 

Max Gerbut - CEO da Haus.me, ambicionava criar a casa mais eficiente do mercado. 

A empresa oferece a possibilidade de escolha entre três modelos, de tipologia T1 a 

T3, com a possibilidade de personalização da planta ou dos acabamentos interiores/

exteriores. O edifício é constituído por uma estrutura metálica cujos elementos en-

volventes (paredes, pavimento e coberturas) são moldados numa única peça através 

de impressão 3D (trata-se de um compósito isolante patenteado pela Haus.me). Este 
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1 | Módulo habitacional da Haus.me.
2 | Imagem 3D: conjugação de dois módulos habitacionais.

1.

2.
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compósito tem uma performance 6x melhor que a recomendada pelo regulamento de 

eficiência energética dos EUA1 que contribui para a redução significativa do consumo 

energético do edifício.

As casas são geridas por uma tecnologia inteligente que as torna autossuficientes, 

gerando energia em climas extremos através de painéis fotovoltaicos e ativando au-

tomaticamente o "modo de baixo consumo" para o prolongamento da vida útil da 

bateria. A casa dispõe de um armazenamento de baterias (até 64 kWh) e um sistema 

de armazenamento e purificação da água que, por sua vez, é gerada a partir da humi-

dade do ar. O projeto prevê pontos de ligação às redes externas ou, no caso do cliente 

preferir uma casa independente, oferece um sistema de água e de esgoto autónomos, 

com capacidade (até 580 gals2).

A casa possui no total 24 subsistemas inteligentes que controlam: a temperatura in-

terior; a qualidade do ar; a circulação e nível de purificação da água; a iluminação; e 

os sistemas de segurança e anti-intrusão.

As casas são esteticamente apelativas, no entanto não é possível realizar qualquer 

tipo de alteração ao nível das áreas interiores ou da volumetria exterior. Para além 

disso, estão projetadas para se implantarem em terrenos essencialmente planos, ne-

gligenciando em parte os terrenos com topografia acidentada. 

Considerando as valências tecnológicas, o projeto apresenta um custo de aquisição 

elevado, nomeadamente, uma tipologia T3 apresenta um preço base de um milhão de 

dólares americanos, o que se revela substancialmente superior ao custo de uma casa 

tradicional com a mesma área útil. A empresa defende que a poupança em energia a 

longo prazo, compensará o investimento inicial da casa (até $3600 por ano gastos 

em energia3). 

Em suma, a casa haus.me destaca-se pelo enorme alcance tecnológico obtido através 

dos sistemas inteligentes e pela inovação ao nível estrutural do projeto. Devido ao 

conceito high tech em que se baseia, o seu custo final é superior ao expectável para 

uma casa modular e, portanto, direcionado a um nicho do mercado. Este caso de es-

tudo demonstra um outro patamar deste setor, comprovando a possibilidade de exe-

cutar casas modulares de alta qualidade e resposta ambiental. 

1 | Disponível em https://haus.me/ consultado a 20 de maio 2020.
2 | Aproximadamente  2200 litros.
3 | Ibidem.

https://haus.me/
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3 | Molde giratório responsável por "enrolar" as 24 camadas de cartão. 
4 | Pormenor construtivo da parede exterior.
5 | Módulo habitacional da Wikkelhouse.

3. 4.

5.
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Wikkelhouse

Localização Amesterdão, Holanda

Data de construção 2016

Autoria da construção Fiction Factory

Programa funcional Multifuncional

Custo de aquisição 50.000€ a 85.000€ (preço médio excluindo transporte e montagem)

A Wikkelhouse é um projeto desenvolvido na Holanda pela empresa Fiction Factory 

que durante 4 anos investigou o potencial construtivo e estrutural do cartão recicla-

do.  O material é proveniente de árvores escandinavas e enrolado em 24 camadas em 

torno de um molde giratório em forma de casa (figura 3). As camadas de cartão são 

unidas através de uma "super-cola" que garante a durabilidade e a resistência es-

trutural. Este método construtivo foi patenteado pela RS Developments e deu origem 

ao nome da casa: Wikkelen significa “enrolar” em holandês. Uma vez finalizada a es-

trutura, cada segmento é finalizado com uma película impermeabilizante e revestida 

com painéis de madeira que a protegem das intempéries.

A Fiction Factory afirma que os materiais utilizados são sustentáveis e têm um im-

pacto mínimo no ambiente, garantindo uma durabilidade oito vezes maior que uma 

casa tradicional e três vezes mais sustentável. Para além disso, os segmentos são 

reutilizáveis ou desconstruídos e posteriormente reciclados. 

A Wikkelhouse é constituída por segmentos de 1,2 x 4,6 x 3,5m (figura 5), com um 

método simples de conexão, permitindo o agrupamento ilimitado de módulos. As-

sim, a construção pode ser ampliada conforme necessário garantindo uma arquite-

tura flexível e adaptável. A sua implantação é também adaptável, dando preferência 

a terrenos planos, e sem necessidade de fundação. 

Em síntese, a Wikkelhouse destaca-se pela inovação do sistema construtivo paten-

teado, como também pela matéria-prima utilizada. O design do projeto é mais in-

timista do que o exemplo anterior (casa Haus.me), sendo que a empresa limitou as 

encomendas do mesmo para não comprometer a qualidade do produto. Note-se a 

intenção de não massificar este tipo de casas, contestando a ideia de que a construção 

modular se destina à produção em massa.
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6 | Sobreposição de quatro módulos habitacionais da Finch Buildings.
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Finch buildings

Localização Amesterdão, Países Baixos

Data de construção 2014

Arquitetura Finch Buildings

Programa funcional Habitação

A associação Finch Buildings foi fundada em 2017 com o objetivo de criar edifícios 

de madeira transportáveis com a menor pegada ecológica possível, isto é, reduzir ao 

máximo as emissões de CO2 tanto na produção como no uso quotidiano.

As casas Finch são blocos compactos, possíveis de se agregaram na horizontal ou 

vertical, podendo adaptar-se a vários usos desde hotelaria a habitação social. Recen-

temente, evoluíram para um projeto de casas flutuantes para combater o excesso de 

povoação em áreas sujeitas a inundação, nomeadamente as Filipinas. 

O risto de inundação é agravado nas Filipinas onde as alterações climáticas são mais 

notáveis4. A mais recente inovação da empresa é a casa Finch flutuante, resistente 

a tempestades e inundações e que aproveita áreas anteriormente inacessíveis para 

viver. As construções são produzidas em fábrica, utilizando painéis CLT como ele-

mento estrutural dominante e cuja madeira é proveniente de zonas locais. 

A empresa utiliza um sistema circular de água pluvial e um sistema de filtragem que 

permite reduzir o uso intensivo das águas subterrâneas e não contaminar os solos 

aquando a descarga das águas. O projeto visa evitar a subsidência do solo e cumprir 

o uso inteligente das águas. Por fim, os Finch buildings possuem também painéis 

fotovoltaicos que contribuem para a redução do consumo energético, melhorando a 

pegada ecológica do edifício.

Em suma, a casa Finch apresenta um design simplista e prático sem comprometer as 

exigências ambientais e energéticas ambicionadas. O projeto destaca-se essencial-

mente pelo seu carácter social, dando o salto internacional para responder ao desafio 

emergente da habitação em países subdesenvolvidos. 

4 |  Alterações climáticas como: a constante subida do nível das águas do mar; a massiva extração de águas 
subterrâneas e consequente depressão de terras (cerca 4,5 cm por ano); a superpovoação das cidades e re-
sultante surgimento de construções informais; e o aumento da temperatura que provoca fortes precipitações 
e maior ocorrência de tufões. Disponível em https://www.finchfloatinghomes.com/ consultado a 25 de maio 
2020.

https://www.finchfloatinghomes.com/
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O módulo enquanto célula mutável e evolutiva

Maison Loucher

Data de construção 1929

Arquitetura Le Corbusier

Programa funcional Habitação

A obra Maison Loucheur de Le Corbusier foi idealizada em 1929 como resposta a um 

programa do governo francês que pretendia investir na habitação social e industria-

lizada. Le Corbusier utiliza o conceito de adaptabilidade, desenvolvido anteriormente 

com a casa Dom-Ino (1914) e aperfeiçoa-o na Maison Loucher através de um sistema 

de paredes deslizantes e móveis rebatíveis que facultavam a multifuncionalidade ao 

espaço interior. 

A proposta arquitetónica parte de uma habitação inicial de 45m2, cujo espaço interior 

poderá alterar-se consoante a hora do dia ou conforme o número de habitantes. As 

divisões organizam-se em torno de um bloco central, que funciona como casa-de-

-banho e elemento autónomo. A cozinha pode ser fechada por uma parede deslizante 

que, por sua vez, liberta a entrada para o quarto de casal. Nos quartos, as camas re-

batem para armários, facultando ao espaço maior amplitude e liberdade funcional. 

As casas são elevadas do solo, libertando um espaço térreo com apropriação flexível, 

desde arrumos a oficinas, consoante as necessidades do utente.

A esta habitação poderão agregar-se outras idênticas, separadas por um muro de pe-

dra, possibilitando a construção de programas maiores com as seguintes áreas bru-

tas: 90m2, 135m2 ou 180m2. 

Em síntese, o projeto é um bom exemplo de flexibilidade e versatilidade na constru-

ção, destacando-se pela fácil manipulação do espaço interior e pela plasticidade da 

forma volumétrica.

7.



167

Apêndices

Expandable House

Data de construção 1957

Arquitetura James Stirling e James Gowan

Programa funcional Habitação

A obra Expandable house foi projetada por James Stirling em parceria com o arquite-

to James Gowan, em 1957. O projeto foi planeado segundo etapas fechadas, visando 

colmatar a problemática já identificada por Stirling:

“o problema, então, é construir uma casa que possa ser acrescentada por etapas que 

aparecerá como uma entidade arquitectónica em cada fase e que tenha uma capacidade 

de 100% de eficácia durante toda a sua vida, sem quartos vazios ou sobrelotados.”5

A casa evolui em torno de um volume cilíndrico que funciona como um núcleo central 

e como eixo orientador à distribuição das paredes estruturais. A sua evolução acom-

panha o crescimento do agregado familiar, respondendo às necessidades imediatas 

dos utentes. 

Tome-se o exemplo de um agregado familiar tradicional: uma família tende a crescer 

rapidamente nos primeiros anos de relação e tende a diminuir quando os filhos deci-

dem sair de casa. Stirling utiliza este exemplo para explicar a importância da reorga-

nização da habitação perante as diferentes fases de vida de uma família. 

O arquiteto pensa na evolução do edifício desde o núcleo inicial (com capacidade até 2 

pessoas) até ao seu volume máximo (com capacidade até 5 pessoas). As fases seguin-

tes correspondem ao mesmo volume mas dividido em duas parcelas autónomas com 

entradas opostas. Assim, quando a construção atinge o seu volume máximo, mantém 

a sua capacidade de 5 pessoas mas está preparada para se reorganizar e, por exemplo, 

arrendar uma das parcelas a outra família. 

O projeto de Stirling, em nenhum momento, considera a subtração mas sim, a adição 

de novos módulos e a reorganização do espaço interno. Esta estratégia, aplicada à 

evolução de uma construção, permite uma menor perda de material pois não envolve 

a destruição parcial das construções anteriores. 

5 | James Stirling, Buildings and Projects / James Stirling, Michael Wilford and associates, Rizzoli, New York, 
1984, p.59.

8.



APÊNDICE 2: ATAS DE REUNIÃO

1 | Reunião com o promotor, uma primeira abordagem

Data 19 de setembro 2019

Local Residência do promotor, Matosinhos

O promotor inicia a reunião com uma breve apresentação. Formou-se na área econó-

mica e financeira pelo que já desenvolveu alguns negócios próprios ao longo da sua 

vida. Nos últimos anos focou-se maioritariamente na área da reciclagem a nível in-

dustrial (recolha de lixo de maior valor), contribuindo para um projeto de ecocenters 

desenvolvido de raiz na Suíça e que, no ano de 2019, foi implementou pela primeira 

vez em Portugal. 

No mesmo ano inaugurou o seu primeiro alojamento local após a reabilitação da casa 

de família - uma construção do início século XX, localizada em Matosinhos. A partir 

desta ideia, surge a vontade de implementar o mesmo modelo de negócio em locali-

dades portuguesas afastadas dos centros turísticos. Na tentativa de explorar o poten-

cial do turismo rural em Portugal, o dono de obra comenta que tem vindo a procurar 

terrenos para aquisição na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente 

em Tabuaço, Moimenta da Beira, Foz Côa e/ou Ribeira da Pena.

Explica a sua ideia de projeto: um conjunto de casas modulares com base num siste-

ma de pré-fabricação. Através da acoplação de quartos e/ou novos módulos, na hori-

zontal ou vertical, cada casa tem a possibilidade de crescer consoante a necessidade 

do usuário. Entre as tipologias, o promotor pretende construir desde a tipologia T0 à 

T3, privilegiando a tipologia T1 por considerar que oferece uma boa relação capaci-

dade/área construída. 

Por uma questão de rentabilização do uso solo, o promotor admite privilegiar a aco-

plação de quartos na vertical. No entanto, e tratando-se de um local de implantação 

inserido numa zona rural, as construções circundantes serão, na sua maioria, casas 

vernaculares de apenas um a dois pisos. Para que se conserve a identidade dessas lo-

calidades, discutiu-se a cércea mais adequada a praticar em projeto (estabeleceu-se 

a medida máxima de 6 a 8m).

Relativamente à materialidade, o promotor privilegia o betão pois trabalha direta-

mente com uma empresa francesa especializada em construção pré-fabricada em 

betão. As ecocenters acima mencionadas são construídas por paredes modulares de 
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betão, pelo que é um sistema familiar para o investidor. No entanto, não descarta a 

possibilidade de outros materiais nomeadamente a madeira ou o perfil de aço. Como 

referências sugere visitarmos as empresas Nogueira e Fernandes e a Frichapa, espe-

cializadas em estruturas de madeira e LSF, respetivamente.

Contudo, admite ter uma visão pejorativa sobre construções em madeira, por razões 

pessoais: conta a história da escola que frequentou quando era mais jovem, onde a 

madeira estaria a degradar-se.

O dono de obra pretende avançar com o projeto o mais cedo possível e, inclusive, pa-

tentear este modelo de negócio.

2 | Conversa informal com Professor Eliseu

Data 23 de setembro 2019

Local Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto

Após a primeira reunião com o dono de obra, as preocupações atuais de projeto re-

caem na escolha da materialidade e no custo adjacente à construção, uma vez que o 

cliente sublinhou a necessidade de ser uma construção a baixo custo.

Em conversa, o Professor Eliseu comenta sobre o projeto que terminara de realizar 

- um conjunto de casas pré-fabricadas implantadas em terreno rural, com uma área 

de 45m2 (tipologia T1). Aproveitando o tema, expõem-se algumas dúvidas que per-

maneciam sobre a construção modular.

Inicialmente, colocou-se a questão do preço e custo associado à construção. O profes-

sor afirma que o valor de 50.000€ (aprox.) destinou-se ao planeamento e construção 

de infraestruturas, como o saneamento e instalação da rede elétrica (não contempla 

algumas infraestruturas pesadas), e ao pagamento do licenciamento de projeto.

Durante o processo projetual surgiram, naturalmente, alguns contratempos que 

abrandaram a execução do projeto, nomeadamente a dificuldade de aprovação do 

financiamento e do licenciamento. O cliente em causa candidatou-se a um financia-

mento de incentivo à dinamização de serviços uma vez que, tratando-se de uma zona 

vinícola, propunha a construção de infraestruturas de apoio ao enoturismo. 

Por sua vez o processo de desafetação da RAN gerou dificuldades na aprovação do 

licenciamento.  Tratando-se de uma zona agrícola, a construção nestes terrenos está 
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sujeita a um conjunto de restrições6. Os argumentos principais utilizados para ultra-

passar esta dificuldade foram: a condição efémera da construção - sugerindo a sua 

mobilidade e o reduzido impacto na envolvente/solo; e a madeira como materialida-

de dominante do módulo - um material natural, coerente com os ideais de sustenta-

bilidade ambiental.

Quanto à materialidade e revestimento, foram aplicadas placas de OSB como aca-

bamento interior e pinho tratado para acabamento exterior. Utilizaram lã de rocha 

como isolamento térmico e para a caixilharia optaram por um alumínio sem brilho. 

Relativamente à estrutura, criaram uma modulação própria utilizando painéis de 

madeira autoportantes. 

O professor afirma ter investido numa mão-de-obra local para trabalhos comple-

mentares por forma a reduzir os custos da construção, sendo a produção maiorita-

riamente realizada em fábrica. 

3 |  Reunião com o promotor

Data 26 de setembro 2019

Local Residência do promotor, Matosinhos

O promotor propõe a visita a empresas especializadas em construção modular e pré-

-fabricada, de forma a entender qual o sistema construtivo mais vantajoso para o 

projeto e qual o seu custo associado por metro quadrado. Sugere visitarmos as em-

presas Nogueira e Fernandes e Frichapa, especializadas em estruturas de madeira e 

LSF, respetivamente.

Relativamente ao projeto, discutem-se as áreas para cada tipologia, privilegiando a 

redução das áreas em conformidade com as indicadas no RGEU.

Em detrimento de uma construção vertical (considerando o impacto negativo que 

essa intervenção teria na envolvente), debate-se a possibilidade de criar apenas um 

espaço a uma cota mais elevada. Uma área multifuncional, para dormir ou trabalhar, 

que sirva quase como um miradouro habitável e com comunicação direta às zonas 

sociais da casa. O promotor sugere a possibilidade de conectar os pisos por meio de 

uma escada em caracol, um elemento arquitetónico que o faz recordar da sua casa de 

família.

6 | Sobre as restrições legais de terrenos inseridos em RAN, consultar o texto "Licenciamento de uma cons-
trução modular"
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Discutem-se algumas ideias iniciais e surgem os primeiros esquissos. Coloca-se a 

possibilidade de fogos circulares que se organizam em volta de um pátio central, no 

entanto a construção de paredes curvilíneas representaria um incremento substan-

cial no orçamento final. No entanto, prevalece a ideia da evolução do fogo a partir de 

um pátio central.

4 | Reunião com Diogo Carvalho, da empresa Nogueira e Fernandes

Data 01 de outubro 2019

Local Sede e fábrica da empresa, Matosinhos

A Nogueira e Fernandes é uma empresa familiar que cresce no Porto após estabelecida 

uma sociedade entre 5 irmãos (informações facultadas pela mãe dos sócios e igual-

mente dona da empresa). 

É uma empresa que se preocupa verdadeiramente com a vertente ecológica da cons-

trução e, entre várias políticas, destaca-se a proveniência da madeira. Atualmente 

as empresas, cuja matéria-prima é a madeira, são obrigadas a extrair o material de 

florestas sustentáveis, por forma a obterem um certificado ecológico (FSC) que lhes 

garante a permissão de venda e construção.

O responsável aponta algumas das vantagens da madeira: a resistência ao risco de 

incêndio pois o seu tempo de combustão é bastante alargado; o reduzido consumo de 

aquecimento devido à sua excelente inércia térmica; a estrutura compacta/robusta  

que impede a ocorrência de perdas de calor ou fugas de som; a redução a longo prazo 

dos consumos energéticos.

Sublinhou-se apenas a desvantagem da necessidade de manutenção regular (aprox.

de 4 em 4 anos) do revestimento exterior.

A empresa dispõe de 3 tipos de sistemas construtivos principais: painéis CLT (Cross 

Laminated Timber), pinho maciço e wood frame. O responsável explica que o CLT é 

um material constituído por lamelas de madeira dispostas em camadas, umas per-

pendiculares às outras, garantindo uma maior resistência do painel à compressão e 

tração e, portanto, maior rigidez estrutural. É conhecido por resultar bastante bem 

em construção vertical, podendo ser aplicado como estrutura e/ou acabamento.

A medida máxima para um módulo constituído por painéis de CLT é de 12m por 3,5m 

(medida bruta), de forma a respeitar as medidas legais de transporte. O módulo é 
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produzido em fábrica e transportado à posteriori para o terreno. Sendo um material 

com elevada rigidez, é capaz de resistir ao choque e sem grandes danos, geralmente 

causados pelo transporte. É um recurso reutilizável que não exige a queima de fósseis 

para a sua produção.

De momento, a Nogueira e Fernandes importa este material pelo que a sua encomen-

da é dispendiosa. No entanto, a partir do ano de 2020, a empresa irá inaugurar uma 

fábrica própria em Portugal, com foco na produção de CLT. 

O sistema de pinho maciço baseia-se no encaixe de peças de madeira modulares. Ge-

ralmente, as paredes exteriores são constituídas por toros maciços de 10cm que en-

caixam entre si, com o aspeto exterior de um ripado horizontal. 

O wood frame é um sistema reticulado e porticado e o mais económico do conjunto. A 

instalação do módulo é realizada no próprio terreno permitindo maior liberdade no 

projeto e nas dimensões estabelecidas para o módulo. 

A empresa oferece diferentes serviços, que passam essencialmente pelo planeamen-

to do projeto, o fabrico dos módulos, o transporte e a instalação do mesmo no terreno 

de implantação. O seu transporte é gratuito num radar de 40km da fábrica, acima 

desse limite, o preço é apenas facultado sob consulta. A Nogueira e Fernandes garan-

te rapidez de execução e a adaptabilidade do projeto ao critério de cada cliente.

5 |  Reunião com o promotor

Data 25 de outubro 2019

Local Residência do dono de obra, Matosinhos

Após alguma pesquisa por parte do promotor, o mesmo sente-se mais inclinado a 

executar o projeto em LSF, por uma questão de disponibilidade financeira e por ter 

trabalhado noutros projetos com este material.  Recorda a experiência positiva ad-

quirida em colaborações passadas com uma empresa da Póvoa de Lanhoso - Luxury 

Clovers - especializada em estruturas em aço leve. 

Para uma maior eficiência no uso do solo, sublinha uma vez mais a importância de 

criar um agrupamento concentrado de casas (por exemplo, moradias em banda). 

Discute-se também a importância de otimizar o esquema infraestrutural, ao nível 

urbanístico, ao reduzir a distância linear dos acessos e a extensão das ramais. 

Apresenta-se a primeira proposta ao promotor. Partindo do módulo-base, a casa 
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desenvolve-se em torno de um pátio interno, garantindo assim luz e ventilação per-

manente, como também privacidade face às casas vizinhas. Uma planta dividida em 

nove partes iguais que antevê o crescimento do núcleo inicial e controla possíveis 

expansões informais.

Num piso superior, é possível acrescentar em todas as tipologias uma mezzânine 

que serve como um espaço multifuncional, encontrando-se em contacto direto com 

a sala, localizada no piso térreo. Sugere-se a possibilidade de incluir uma clarabóia 

para iluminação zenital desse espaço, no entanto, a decisão permanece pendente 

pois a operação significa um incremento no orçamento.  

O promotor tem vindo a procurar terrenos com especial atenção em Ribeira de Pena. 

Torna-se importante planear o projeto com máxima adaptabilidade ao local, de for-

ma a obter coerência e qualidade arquitetónica e bons desempenhos técnicos. 

 

6 |  Reunião com Arq.º Tércio, Frichapa

Data 09 de janeiro 2020

Local Sede e fábrica da empresa, Maia

O promotor inicia a reunião com uma breve apresentação do projeto: um conjunto de 

casas modulares a implantar em aldeias mais pequenas de Portugal e investir numa 

oferta turística distinta da que está habituado, nomedamente o turismo no espaço 

rural. Pretende-se replicar este modelo de casa em várias localidades, obrigando a 

que o projeto seja adaptável e versátil. 

O modelo de negócio pretendido aproxima-se ao modelo de time sharing - partilha 

do imóvel por vários utentes e com usos alternados - mas também com a possibili-

dade de compra e venda do imóvel. O objetivo final será patentear o projeto e estabe-

lecer um canal de promoção ao negócio de alojamento temporário em espaços rurais.

Considerando esta informação, o arquiteto comenta que o cálculo do orçamento para 

este projeto vai depender sobretudo da distância entre a fábrica e o local de implan-

tação o que, à presente data, não é possível de calcular. Caso a distância seja superior 

a 50km, irão ser acrescentados os custos de alojamento e de alimentação dos traba-

lhadores. 

Mais ainda, aconselha a planear o projeto segundo a legislação do RGEU aplicada a 

habitação permanente e a consultar as normativas aplicadas a terrenos integrados 
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na REN e/ou na RAN que, geralmente, acabam por condicionar projetos dedicados ao 

turismo rural. 

Por fim, o arquiteto tece alguns comentários de retificação e validação do projeto de 

arquitetura: informa que a distância mínima da laje ao solo deverá ser de 60 cm, não 

aconselhando a colocação de infraestruturas neste espaço devido à probabilidade de 

se danificarem devido a adversidades climatéricas, como vento ou chuva; para locais 

de implantação com ocorrência de forte precipitação ou queda de neve, é importante 

rever a inclinação da cobertura, garantindo a drenagem da água e remoção de neve 

por gravidade; sugere para revestimento da cobertura, materiais como o zinco (em-

bora seja uma material mais dispendioso), o PVC soldado, o colaborante com cimen-

to, ou a telha de coelho lisa/plasma para coberturas inclinadas; propõe para a parede 

exterior o sistema ETICS pois garante um corte térmico e acústico eficaz, podendo 

aplicar sobre o capoto várias opções de revestimento exterior; aconselha um tubo de 

queda de águas pluviais em PVC de forma a ser polivalente e obter bons resultados 

caso haja proximidade a frentes marítimas; não sendo possível mover terras (pois 

são locais que preveem a não alteração do solo/coberto vegetal) o projeto deverá as-

sentar no solo através de estacaria metálica, cujos pontos de fixação deverão coinci-

dir com a grelha modular da estrutura; dependendo do terreno e das infraestruturas 

que o mesmo dispõe, deverá estudar-se as possibilidades de criar uma zona técnica 

que reúne os ramais ou, caso a distância da casa ao arruamento o justifique, criar um 

núcleo infraestrutural independente a cada construção.

A reunião termina com a intervenção do dono de obra sublinhando a importância do 

projeto ir ao encontro de ideais sustentáveis. O objetivo é criar módulos autossufi-

cientes, com altos níveis de eficiência energética,  através do funcionamento conjun-

to de vários equipamentos. A título de exemplo, o promotor sugere a inclusão de pai-

néis solares fotovoltaicos (energia solar) ou turbinas (energia eólica) para conversão 

em energia elétrica, baterias de armazenamento de energia e mini ETARs biológicas 

para tratamento das águas residuais de origem doméstica. 

7 |  Reunião com Eng.º Nuno Alves e Arq.º António, Luxury Clovers

Data 26 de fevereiro 2020

Local Sede e fábrica da empresa, Póvoa de Lanhoso

A reunião inicia com uma visita guiada à fábrica pelo representante Nuno Alves que 
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apresenta o trabalho e os projetos executados pela Luxury Clovers. 

É uma empresa dedicada integralmente à construção modular em estruturas de aço 

leve, produzindo maioritariamente para o mercado francês. Os projetos focam-se 

essencialmente no setor habitacional. Os módulos são construídos integralmente em 

fábrica e transportados posteriormente até ao local, onde são instalados e ligados à 

rede pública. De forma a cumprir os requisitos de transporte e facilitar a produção 

dos módulos, a empresa estabeleceu uma sequência de medidas-padrão, nomea-

damente: 9.60m, 11.80m ou 12.65m para o comprimento; 3.60m, 3.95m, 4.25m ou 

4.45m para a largura; e uma cércea máxima de 3.30m. 

A estrutura que utilizam é o perfil de aço galvanizado, soldado e calibrado a frio, com 

dimensões retangulares de 80x40x2mm. Apresenta treliças de acima abaixo para que 

o módulo resista à elevação, evitando assim oscilações estruturais. 

Entre os perfis metálicos, colocam lã de rocha para isolamento térmico, e reveste-

-se a estrutura com placas de OSB. Estas placas servem de suporte para a fixação dos 

restantes materiais de revestimento, nomeadamente o capoto no exterior, e a lã de 

rocha e as placas de gesso laminado, no interior. O resultado é uma parede exterior 

com uma espessura no intervalo entre 24 a 30 cm. 

Os módulos são entregues com pré-instalação de AVAC/Climatização/saída da larei-

ra e com o sistema de aquecimento de águas (bomba de calor ou cilindro) e ventilação 

mecânica controlada (VMC) incluídos. 

Todos os materiais aplicados têm como referência a construção e legislação francesa, 

cuja diferença para a construção portuguesa é essencialmente na qualidade da caixi-

lharia e no reforço do isolamento térmico (lã de rocha).

Relativamente ao projeto apresentado, o arquiteto validou a estrutura e dimensiona-

mento dos módulos. Comenta apenas que a existência de um módulo superior (onde 

se localiza a mezzânine) dificulta a produção e transporte dos módulos. Nesse caso, 

o módulo superior deverá ser testado em fábrica e o seu acabamento exterior (siste-

ma ETICS) deverá ser executado no próprio local de implantação. As tipologias que 

apresentam apenas módulos ao nível do piso térreo dispõem de uma instalação mais 

simples, cujo tempo de instalação em obra é estimado em 2 dias. 

Quanto aos acabamentos e equipamentos, o representante enviará o catálogo com 

todas as opções descriminadas, resultantes das parcerias/protocolos estabelecidos 

pela Luxury Clovers.
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