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1.  

A PROPOSTA 
 
 
1.1 
PROJECTAR UMA UNIVERSIDADE EM 
OEIRAS  
  
O projeto visa criar um Campus Universitário, 
com diversas Faculdades, residências de 
Professores e Estudantes , incluindo propostas 
ao nível de equipamentos sociais para utilização 
diversa. A motivação para o desenvolvimento da 
proposta apresentada é acrescida pelo desafio 

de que a mesma possa vir a ser considerada 
uma peça de referência no Concelho de Oeiras.  
 
O exercício proposto - a construção de um 
Campus Universitário - situa-se dentro de uma 
área pré definida no Plano Diretor Municipal 
(PDM) do Município de Oeiras. 
 
Pretende-se que o projeto urbano do novo 
Campus Universitário não se feche em si 
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mesmo, mas, pese embora a autonomia que o 
mesmo evidencia, seja também gerador de um 
projeto urbano de maior dimensão. 
 
No desenvolvimento do Projeto foram 
considerados os seguintes requisitos: 

1. Dimensionamento:  

- 5.000 alunos  

- 300  Empregados 

2. Atividade:  

- 11 Cursos de Engenharia 

3. Área de Construção:  

Área construída de aproximadamente  

3.800 m², que inclui: 

- Edifícios de Departamentos  

 - Centro de Congressos com Auditório 
para 350 pessoas e um espaço de 
exposição temporária  com 6.000 m² 

- Residências com capacidade para  

900 camas no total 

- Fórum Universitário com capacidade 

 para todos os usuários do Campus  

4. Local:  

O novo Campus Universitário integra-se 
na segunda Fase do Parque Científico e 
Tecnológico do Tagus Parque, na 
freguesia de Barcarena, mais 
especificamente na fronteira noroeste do 
Concelho de Oeiras.  

O novo Campus permitirá apoiar a 
continuidade do projeto de inovação da 
Câmara de Oeiras - Parque de Ciência e 
Tecnologia do Tagus Parque - localizado 
no limite oeste da área do Campus 
aumentando a proximidade entre a 
educação e a investigação. 

Esta ligação permitirá criar condições 
para atrair mais investimento e 
população.  

5. Área envolvente do Campus 
Conexões mais fortes  

Oeste - Tejo Parque 

Norte - Complexo de Cabanas 

Sul- Fábrica Da Pólvora  

Sul / Este - Leceia Assentamento   

 

 
 
 
 

 
 

2.  
Abordagem, Valores e                     
Conceitos que contribuíram 
para o desenvolvimento do 
projeto 

 
 
 
 
 

2.1  

RELAÇÃO DO PROJETO COM A 
ENVOLVENTE 

O Campus será envolvido por uma área urbana 
não consolidada, o limite oscila entre a área 
rural e urbana. A identidade da proposta é 

fortemente influenciada pela condição existente, 
e, considerando as suas condições 
morfológicas, pretende reduzir essa dualidade 
do Campus. O Projeto visa a integração do 
Campus na área envolvente, actuando como 
ligação não apenas com a natureza mas 
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também com a área construída existente, 
potenciando toda a área. 
 
O desenvolvimento urbano actual neste território 
resulta de eventos pontuais, conduzindo à 
expansão urbana, pulverizando a área 
circundante. Sob este ponto de vista, a área a 
intervir, apresentando-se, actualmente, como 
um vazio, permitirá criar e estabelecer a ligação 
do presente Projecto com equipamentos com 
usos distintos como o Tagus Parque, a área 
residencial de Leceia, o Campo de Golf ou a 
Escola Equestre, pontos de contacto no 
território circundante. 

2.2 

ENQUADRAMENTO FLEXÍVEL 

Nas projeções propostas respeitaram-se as pré-
existências, incorporando as mesmas nos 
futuros desenvolvimentos urbanos. A ideia deste 
projeto foi pensada como parte de um 
desenvolvimento urbano a longo prazo, 
considerando possíveis necessidades de 
expansão.  

 
Esse plano coloca os desenhos da área verde / 
construída, que enfatizam essa ideia de que 
estamos continuamente em negociação com o 
meio ambiente. 
 
Os futuros desenvolvimentos da Universidade, 
terão de garantir que o núcleo da área central 
verde permaneça, permitindo um futuro seguro 
e sustentável, entre a área construída do 
Campus e o enquadramento paisagístico. 
 

2.3 
VALORES 
 
Pretende-se que a criação do Campus 
represente um motor para a evolução e 
transformação daquela zona do território, tanto 
mais que o mesmo incorpora ideias de inovação 
e sustentabilidade, indo ao encontro dos 
objetivos do Município em se tornar uma 
referência nestas duas áreas. 
 

Não só o Município de Oeiras, mas também a 
comunidade em geral, está recetiva à inovação 
antevendo-se os maiores desafios do futuro 
nomeadamente na área da sustentabilidade.  
 
Todo o desenvolvimento do projeto se baseia 
numa harmonização com o local onde o mesmo 
se insere, trabalhando assim as valências do 
Campus ao nível do desenho urbano. Contudo, 
a proposta aqui presente, com identidade forte e 
individualidade assumida, ambiciona marcar o 
território tornando-se, assim, uma obra de 
referência no Concelho de Oeiras.  
 

 
2.4 

CONCEITOS  
 
2.4.1. 
 Fenomenologia 
Desde a década de 1980, os arquitetos têm sido 
particularmente atraídos pelo corpo humano e a 
sua relação com o design. Feher e vários outros 
autores têm-se interessado pela experiência 
espacial e fenomenológica . O paradigma 
modernista primário, para relacionar o corpo à 
arquitetura, foi o estudo do movimento. A 
análise científica do movimento e do 
comportamento humano, foi amplamente 
utilizada nos primeiros anos do século XX por 
industriais que desejavam aumentar a 
velocidade de produção por meio da 
racionalização. No entanto, na época atual, 
explorar o legado desses estudos do movimento 
tem a desvantagem de ser direcionado para a 
engenharia humana e a exploração. 
 
Muitos arquitetos têm olhado para a experiência 
humana, como um veículo para entender a 
nossa relação com os espaços que habitamos - 
o que pode ser chamado de uma "viragem 
fenomenológica" nas teorias da arquitetura do 
corpo. 
 
Arquitetos fenomenológicos podem ser 
agrupados, porque todos eles exploram a 
importância do indivíduo. Estes projectaram 
espaços para os futuros habitantes, com foco 
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em materiais, luz, textura, superfície, calor e 
sensação. Essas ideias foram inspiradas nos 
conceitos dos filósofos Gaston Bachelard, 
Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty.  
 
Para Merleau-Ponty, a fenomenologia é um 
método de descrever a percepção do nosso 
contato com o mundo, preocupando-se em 
fornecer uma descrição direta da experiência 
humana.  
 
Segundo Deleuze, a fenomenologia pressupõe 
que o mundo seja “primordialmente impregnado 
de unívoco sentido”. De fato, há muitos 
exemplos de arquitetura impregnados de 
significado, como, por exemplo, a Torre Eiffel, 
que adquiriu significado nacionalista, apesar da 
intenção principal ser apenas uma manifestação 
do prodígio da engenharia. Como em muitos 
outros casos, era um imperativo desejo humano 
atribuir significados específicos às construções. 
De uma perspectiva neutra, não humana, 
edifícios, construções, criações ou destruições 
são simplesmente uma transformação da 
matéria. Quer seja criação ou destruição, a 
transformação da matéria só adquire significado 
num contexto humano, através da consciência 
humana. Mesmo a destruição causada por um 
terramoto pode ser vista, da perspetiva da 
natureza, como um simples rearranjo da 
matéria. 
 
A fenomologia é assim transversal a todas as 
decisões de projeto a diferentes escalas. 

 

2.4.2. 

Comunidade 

O termo é geralmente definido como um grupo 
de elementos que têm algo em comum que os 
faz parte de um todo.  

Tanto na área da sociologia, como na da 
ecologia, este termo é recorrentemente  
mencionado sendo que, do ponto de vista da 
ecologia a ideia de comunidade é a totalidade 

dos organismos vivos que fazem parte do 
mesmo ecossistema e interagem entre si.  

No caso da sociologia, uma comunidade é vista 
como um conjunto de pessoas que se 
organizam sob o mesmo conjunto de normas 
podendo viver no mesmo local, sob o mesmo 
governo ou compartilhar a mesma herança 
cultural e histórica.   

Dada a situação existente, a ideia principal é a 
de se criar uma nova comunidade com vida 
própria mas que também se relacione com a 
área envolvente. 
 
O projeto do Campus representa uma edificação 
disposta, sobre uma forma orgânica, que 
contém um espaço interior e é uma mimetização 
formal de uma ideia de comunidade.  
 
A modularidade dos próprios edifícios pretende, 
também, transmitir e implementar esse tipo de 
preocupação.  
 
2.4.3.  
Disposição radial 
O modelo radial, era no início 

predominantemente utilizado, por motivação de 

crenças e religião ou por necessidades 

defensivas. A disposição do modelo utiliza a 

forma lógica de divisão do círculo, desde os 

primórdios da humanidade, que, em geral, é 

utilizado como forma de defesa. 

 

Este Projeto utiliza o modelo radial, mas sem a 

materialização do centro ou ponto gerador. A 

ausência em causa é propositada, dado que se 

pretende retirar a carga da simbologia da 

centralidade (força regente), devendo o 

desenvolvimento permitir o crescimento e a 

integração em todas as direcções. 

 

A implantação dos edifícios do Campus é 
composta por uma composição dinâmica, 
assimétrica. A disposição radial permite 
diversos sistemas de vistas conferindo uma 
vantagem para os utilizadores. 
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No Campus, tal como em vários exemplos de 
referência, como é o caso da University of 
Central Flórida, pode-se confirmar que no 
planeamento radial existe sempre a 
concretização de uma via que atravessa os 
elementos radiais e que habitualmente ganha a 

forma de limite, quer seja uma via de circulação 
ou um outro elemento divisório.  
 
No Campus, pretendeu-se criar a delimitação, 
através da criação de uma via de mobilidade.

 

3.  
Processo de  
desenvolvimento do Projeto: 
Masterplan 

3.1. 
MORFOLOGIA DO CAMPUS 

O novo Campus Universitário conta com um 
limite específico que se desenvolve a partir de 
uma limitação estrita de vegetação. 

A organização do Campos apoia-se numa 
estrutura flexível para diferentes áreas de 
construção, que alternam com as áreas de 
arranjo paisagístico.  

Unindo essas diversas zonas do Campus existe 
um caminho periférico, de forma orgânica, que 
materializa a linha que liga as principais Áreas 
Académicas do Campus e as áreas urbanizadas 
já existentes.  

O limite deste espaço transporta a ideia de 
permeabilidade ao interior. Assim, a massa 
edificada e a massa arbórea são fragmentadas, 
diluindo a ideia de limite como sendo divisório, 
surgindo, assim, a disposição do edificado ao 
longo desta linha unificadora. 

As Residências, Departamentos e Fórum 
orbitam em redor de um ponto central. 

A localização dos Departamentos da área 
residencial e do auditório devem-se 
essencialmente a dois factores: 
 
- Funcionalidade e carácter da área edificada 
em redor do perímetro da área de intervenção; 
 

- A morfologia urbana e tipo de uso, acabam por 
definir a função de actuação no Campus.  
 
 
3.1.2 
Características topográficas 
Para se projetar e implementar os programas e 
proceder à definição de zoneamento foi tida, 
obviamente, em conta a topografia. 
 
O presente projeto de Campus visa tirar proveito 
da morfologia do terreno aproveitando os seus 
declives para que a forma global, induzida pelo 
declive do terreno, ganhe torções, induzidas 
pelo terreno, criando a tal ideia de certos 
movimentos em que a forma surge do resultado 
entre uma forma imposta e os movimentos do 
terreno. 
 
A zona de Departamentos, pelo sentido 
longitudinal do edificado resultante do 
planeamento radial, surge no sentido do declive 
da topografia nessas zonas, dando uma ideia de 
avanço sobre o terreno. Esta característica 
reflete o carácter de avanço sobre algo, 
transmitindo a ideia que estes Departamentos 
estão a abrir caminho, rompendo a topografia, 
demonstrando uma atitude, carregada de 
simbolismo, da forma como, a nosso ver, uma 
Universidade se posiciona perante o presente e 
futuro, cumprindo a mesma função, ou seja, 
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abrir caminho à investigação e ao 
desenvolvimento. 
 
No que se refere ao Auditório, Reitoria e 
Biblioteca, os mesmos posicionam-se, no ponto 
mais alto desta área, como que a dar um claro 
sinal da posição hierárquica que assumem 
sobre os restantes programas. O 
posicionamento destes assemelha-se à ideia de 
uma Ágora, termo grego que significa a reunião 
de qualquer natureza. 
 
A Ágora de Atenas, por exemplo, foi um espaço 
público de fundamental importância na 
constituição do espaço urbano da Atenas 
clássica.  
 
3. 2 
EXPANSÃO  
A proposta apresentada é bastante flexível, 
permitindo responder a necessidades atuais, 
mas ainda a expansões futuras. 

Os futuros desenvolvimentos da Universidade 
terão de garantir que o núcleo da área central - 
que verde terá que permanecer - irá permitir um 
futuro seguro e sustentável, entre a área 
construída do Campus e a parte paisagística. 

Esse plano mestre coloca os desenhos da área 
verde / construída que enfatizam essa ideia de 
que estamos, continuamente, em negociação 
com a natureza / meio ambiente. 

A possibilidade de expansão existe, com os 
parâmetros fundamentais a serem 
estabelecidos, mas que se podem manipular 
mantendo as ideias iniciais, das quais não se 
deve abdicar. 
 

3. 3 

CONEXÃO E MOBILIDADE  

A proposta, sendo fortemente marcada pela 
“porosidade” do seu limite, aproveita o elo 
oscilante e possui múltiplos pontos de entrada, 
nas áreas que enquadram o núcleo verde, 
funcionando como filtros de entrada para a área 
edificada do Campus. 

Com o desenvolvimento do sistema de 
mobilidade, existe necessariamente uma 
abertura para novos moradores e visitantes. 

A via interior e a periférica oferecem um sistema 
de mobilidade, considerando ainda locais para 
estacionamento de bicicletas com estruturas de 
estacionamento, com pontos de recarga elétrica 
bem como corredores pedonais. 

 
 

4. 
Processo de  
desenvolvimento do Projeto: 
Espaço exterior 
 

4.1. 
PLANEAMENTO 
 
As entradas foram projetadas com a 
preocupação de criar quebras, daí o 
dimensionamento das entradas e circulação 
interna do edificado. 
 
Estas entradas, contrariando a tradicional 
proposta de entrada aberta para o exterior, e 

considerando as dimensões propostas permitem 
provocar naturalmente, nos utilizadores do 
espaço, a sensação de mudança de ambiente. 
 
 
4.2.  
ESPAÇO VERDE 
 
No novo Campus o natural e construído estão 
numa relação simbiótica tendo, por isso, a 
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preocupação de criar espaços caracterizados 
pela harmonia entre a presença humana e a 
natureza. 
 
Mesmo se recuarmos no tempo, recordamos 
que a primeira “Universidade”, designada como 
Academia de Platão, situava-se em Atenas, ao 
lado de um conjunto de oliveiras. No início, as 
Faculdades eram, na sua maioria, 
enclausuradas e modeladas de acordo com os 
complexos monásticos anteriores, que foram 
projetados para serem desligados do mundo 
secular.  
 
Este formato também foi eficiente em termos de 
espaço, uma vez que cidades, um pouco por 
toda a Europa, foram estabelecidas e 
desenvolvidas ao lado das suas respectivas 
Academias. Ao longo da história, podemos 
verificar que, muitas Academias, foram 
organizadas em torno de espaços verdes. 
 
Sendo a presença da natureza essencial, em 
qualquer Projeto que envolva propostas de 
desenvolvimento de espaços de ensino, 
particularmente nesta proposta, a paisagem tem 
um papel importante no desenvolvimento e 
conceito do próprio projeto. 
 
Sendo parte de um plano sustentável funciona 
como plataforma, a céu aberto, para todos os 
tipos de atividades fomentadas pela 
Universidade, não descurando os espaços para 
pensar e descansar. 
 
A ponte, em ziguezague, é muitas vezes 
representada nos jardins clássicos orientais, em 
particular na China. Acredita-se que as pontes e 
os caminhos em zigue-zague confundem os 
maus espíritos que, por qualquer motivo, só 
podem andar em linha recta.  
 
Na verdade, essas pontes são principalmente 
elementos decorativos baseados no princípio 
zen da atenção plena. A sua construção não 
linear, força a atenção no aqui e agora, e ao 
diminuir o ritmo, permite aumentar o prazer e a 
contemplação em cada elemento da paisagem. 

 
A implantação e localização das construções 
proposta neste projeto permitem aos 
utilizadores um  “zigue zaguear” semelhante ao 
conseguido nas pontes dos jardins orientais. 
 
4.2.1 
Futuro Sustentável  
 
O presente projeto visa ser uma proposta de 
alteração sobre o modo como estamos a utilizar 
o meio ambiente, pretendendo-se que o mesmo 
se revista de um desenvolvimento responsável 
dotando-o de uma série de estratégias para o 
tornar sustentável, promovendo-o como um 
exemplo de desenvolvimento e de economia 
circular. 
 
O projeto contempla um plano de 
reflorestamento da área, baseado no Plano que 
ocorreu em Monsanto (Lisboa), há muitos anos 
e com os resultados que se evidenciam, 
considerando a semelhança da composição 
geológica dos dois locais, visando também 
ajudar na limitação da poluição. Ou seja, este 
reflorestamento, será feito com vegetação 
nativa conservando a biodiversidade da zona, 
de forma a garantir a sua adaptação e 
autonomia na manutenção. 
 
A estratégia seguida de implantação, foi 
pensada de forma a permitir a redução da 
impermeabilização dos solos, tornando-os 
permeáveis, com o aumento do repovoamento 
vegetal para que, promovendo uma drenagem 
natural, através do uso do “grassconcrete” , seja 
possível que se vá alimentando o lençol freático. 
 
Os Espaços Exteriores verdes e percorríveis, 
bem como os espaços verdes situados na zona 
central e os percursos e espaços adjacentes ao 
edificado, podem ser partilhados por todos, com 
vista a promover a interação com os Estudantes 
e Professores, funcionando como facilitadores 
de comunicação. 
 
As tecnologias de construção, como as células 
fotovoltaicas, combinadas com as orientações 
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consideradas, geram eletricidade e minimizam o 
uso de energia. 
 
Também as passadeiras para pedestres, rotas 
de ciclistas e maiores ligações de transporte 
público contribuirão para a melhoraria da 
qualidade do ar em todo o Campus e Região, 
promovendo a saúde dos residentes e 
visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. 
MATERIAL 
 
 “Grassconcrete” 
 
Os espaços envolventes dos edifícios, que 
funcionam como área de circulação, bem como 
os espaços verdes (zonas de estadia) serão 
materializados utilizando a tecnologia 
construtiva “ Grassconcrete”. 
 
O “Grassconcrete” , foi o material de construção 
escolhido para ser utilizado sobre o terreno em 
estado intacto de modo que haja espaços 
abertos que permitam o crescimento de 
vegetação. Esta aplicação permitirá a redução 
do uso de betão, em geral, promovendo a 
absorção e a drenagem de águas pluviais 
evitando-se a completa impermeabilização do 
solo.

5.  
Processo de  
desenvolvimento do Projeto: 
Edificado 

5.1.  
ANÁLISE FORMAL 
 
A ideia de escala, é uma peça fundamental para 
que melhor se entenda a formalização e 
dimensionamento da presente proposta. 
 
A escala aproveita-se de variadas formas , 
desde o ponto de vista formal - em relação ao 
corpo humano - como do ponto de vista 
psicológico, resultado das deslocações e 
movimentações que efectua, no território que 
habita, transmitindo a ideia de organização 
formal, associada à função que o edifício 
alberga, permitindo um esclarecimento da 
divisão de atividades, por áreas, mas que 
obedecem a um princípio comum tal como o 
próprio projeto de ensino.  
 

A separação entre edifícios, segue a proposta 
de inovação americana, baseada na 
necessidade de proteger do fogo, dado a 
construção em madeira. 
 
5.2.  
A FACHADA 
 
A arquitetura tradicional emprega um formato 
tripartido ou top de base médio. A base de um 
edifício tradicional é geralmente projetada para 
expressar o suporte estrutural dos andares 
superiores e a transferência dessas cargas para 
o solo. Uma base de alvenaria é tipicamente 
rústica - as pedras e juntas de argamassa são 
moldadas de uma maneira que sugere que a 
base é bastante pesada e grossa. O topo de um 
edifício tradicional é simbolicamente uma coroa 
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ou chapéu que anuncia no horizonte o propósito 
ou espírito do edifício. 
 
5.2.1  
Materialidade da fachada  
 
 
A proposta aqui apresentada para a fachada 
utiliza alumínio anodizado, que permite 
experienciar o contraste, ao nível do exterior 
com os espaços verdes bem como do interior, 
com a madeira e o betão dos núcleos centrais. 
 
Qualquer qualidade estética é geralmente 
aumentada pela presença de um contraponto. 
Ao procurar trazer uma qualidade estética 
particular (brilhante, escura, alta, lisa, reta, 
ondulada, orgulhosa e semelhante) a um 
espaço, elemento ou prédio, deve incluir-se uma 
qualidade oposta ou contrária para o máximo 
impacto, que foi o que tentámos explorar. 
 
 
5.3. 
 NÚCLEO 
 
Muitos dos tipos de construção projetados em 
gabinetes de arquitetura, como museus, 
bibliotecas e outros edifícios, podem ser 
efetivamente organizados pela noção de 
“servidos” e “serviços”, conforme atribuído a 
Louis Kahn (Ref.). Kahn habilmente agrupou os 
espaços de serviço de uma maneira que 
atendesse às necessidades funcionais do 
prédio, enquanto emprestava ritmos tranquilos e 
poéticos ao todo. 
 
Para fins de projeto conceptual, a presente 
proposta pensou as funções essenciais dos 
edifícios do Campus - instalações sanitárias, 
coretes, poços de elevador, escadas de 
incêndio e similares - para serem sólidas, 
localizadas em espaços centrais próximos uns 
dos outros. Os vazios são os espaços maiores e 
primários do edifício, tais como lobbies, 
laboratórios, salas de leitura de bibliotecas, 
salas de reunião, cantinas, ginásios, escritórios, 
entre outros.  

As preocupações de segurança foram também 
consideradas no funcionamento geral do 
edifício, como as escadas e as saídas de 
emergência. 
 
O desenho da rede de infraestrutura é parte 
essencial do desenho do Campus. A 
formalização do núcleo, surge como o objeto 
que revela os princípios de ordenamento da 
área edificada do Campus, marcando o ritmo 
pelo qual os diferentes espaços se organizam. 
 
Na presente proposta o núcleo é ladeado por 
módulos, construídos com diferentes 
tecnologias construtivas, criando um grande 
leque de possibilidades, ou seja, espaços 
diferentes, mantendo a infraestrutura sempre 
organizada, por uma rede global. 
 
Em termos de material, optou-se pelo betão 
para a tecnologia construtiva do núcleo central, 
fazendo deste um elemento colaborante e 
essencial para a construção de certos módulos 
que utilizam a estrutura de madeira, como é o 
caso. 
 
Esta combinação, altamente recomendada nos 
edifícios de uma certa altura cuja estrutura é em 
madeira, é a forma de solucionar, certas ações 
mecânicas, quando a madeira não tem a 
capacidade de responder com o mesmo rigor. 
 
O núcleo, sempre em betão construído “ in loco” 
ou pré-fabricado dependendo do caso, foi 
projetado de acordo com uma métrica que o 
permite subdividir em painéis pré fabricados. 
 
A projeção em causa, permitirá, no futuro, novos 
desenvolvimentos e expansão do Campus. 
 
 
5.4 
MÉTODOS CONSTRUTIVOS 
 
“I’d put my money on solar energy…I hope we 
don’t have to wait 
till oil and coal run out before we tackle that.” 
Thomas Edison, In 
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conversation with Henry Ford and Harvey 
Firestone March 1931 
 
Os métodos construtivos foram definidos com 
vista a fortalecer a ideia do Campus tendo em 
conta a sua durabilidade, eficácia, eficiência e 
sustentabilidade dentro dos recursos 
económicos existentes. 
 
Com base na especificidade do elemento 
construtivo e no que diz respeito à parte 
tectónica dos edifícios, os grupos de materiais 
são divididos por: material estrutural, material de 
isolamento, revestimento exterior, revestimento 
interior, material de carácter flexível e 
“equipamentos”. 
 
Os materiais foram selecionadas tendo em 
conta o compromisso entre as necessidades de 
cada edifício ao nível estrutural, arquitectónico e 
hermético,  e o baixo impacto ambiental e outras 
características condicionantes da 
sustentabilidade, que se exige, da construção. 
 
5.5 
MODULARIDADE  
 
Historicamente, na arquitetura clássica, o 
diâmetro de uma coluna foi usado como base 
para vários módulos. Na reconstrução francesa, 
após a II Grande Guerra, proporções e módulos 
tornaram-se uma questão central. 

O designmodular ou “modularidade no design” é 
uma abordagem de design que subdivide um 
sistema em partes menores, chamadas módulos 
podem ser criados independentemente e, em 
seguida, usados em sistemas diferentes. 

Os benefícios do designmodular são a 
flexibilidade e a redução de custos, embora, em 
alguns casos, a modularidade possa levar a 
custos excessivos devido ao design, enquanto 
que por outro lado, muitos módulos comuns 
podem levar à perda de identidade do projeto. 

A arquitetura modular é especialmente 
vantajosa quando a escala e a cronologia do 
projeto são relativamente extensos. A 
arquitetura integral é o oposto da arquitetura 
modular pois a mesma tem interfaces acopladas 
entre componentes.   

A construção modular  tem sido aplicada em 
muitos campos e é sempre vista como uma 
sinergia de lados opostos, tais como: 
independência e inter-relação; como 
padronização e customização; módulo fixo e 
design flexível; enquanto que este estudo 
investigará uma nova perspectiva da arquitetura 
modular, como coexistência de caos e ordem.  
 
 A proposta de projeto de arquitetura modular 
respeita a necessidade de expansão, como 
organismo dinâmico e vibrante que cresce e 
muda de acordo com as necessidades e 
projeções.  
 
A arquitetura modular continua sendo uma 
expressão poderosa tem sido utilizado para uma 
melhor compreensão de um problema como , 
por exemplo, o contexto específico do Kosovo, 
mas pode ser facilmente convertida noutros 
contextos arquitectónicos.  
 
 
Acredita-se que a arquitetura contém, ao 
mesmo tempo, ordem e elementos caóticos. Ao 
manipular esses dois elementos, podem surgir 
designs excepcionais. Caos e ordem é uma 
combinação que representa a verdadeira busca 
pelo futuro.  
 
A arquitetura modular, flexível e pré-fabricada é 
regida pela ordem como um princípio básico e é 
um critério suficiente para atender às diversas 
necessidades dos residentes e ao mesmo 
tempo tentará responder às questões de 
pesquisa. 
 
 Como pode a sinergia de posturas opostas 
como “caos” e “ordem” serem alcançadas? 
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A arquitetura modular como uma síntese do 
caos e da ordem. O que a modularidade torna 
possível são estratégias ordenadas nas quais 
se definem inúmeras variações que fornecem 
diferentes funções, características, com 
desempenho dinâmico das escolhas do 
residente, que é visto como um caótico da 
configuração externa e exterior. 
 
Módulos são unidades em um sistema maior 
que são estruturalmente independentes umas 
das outras, mas funcionam juntas.  
O sistema como um todo deve, portanto, 
fornecer uma estrutura - uma arquitetura - que 
permita a independência da estrutura e a 
integração da função  
 
A modularidade traz várias vantagens, como 
investimentos financeiros reduzidos, 
especialmente quando a escala e o escopo do 
projeto são relativamente grandes. A arquitetura 
precisa criar estruturas e projetos que sejam 
capazes de fornecer flexibilidade para 
personalizar o espaço de vida dos indivíduos.  
A vantagem da modularidade permite que a 
definição do módulo passe dos arquitetos para 
seus utilizados/ comunidade. 
 
 
Embora os padrões mais rigorosos de eficiência 
energética dos edifícios sejam implementados 
periodicamente em muitos países, os edifícios 
existentes consomem continuamente uma quota 
significativa da energia primária total. As 
soluções de eficiência energética variam de 
componentes de material a sistemas a granel. 
Uma técnica de construção civil, conhecida 
como arquitetura pré-fabricada, está 
aumentando em reputação. A pré-fabricada 
abrange a fabricação externa de componentes 
de construção para um maior grau de 
acabamento, como estruturas e sistemas de 
construção a granel e sua montagem no local. 
Nesse contexto, o pré-fabricado melhora a 
velocidade de construção, a qualidade da 
arquitetura, a eficiência dos materiais e a 
segurança do trabalhador, limitando os impactos 

ambientais da construção, em comparação com 
as práticas convencionais de construção local.  
 
 
Muito recentemente, um arranha-céu de 57 
andares foi construído em 19 dias,usando 
módulos pré-fabricados.  
 
Ideia de sistema de caos e modular como a 
criação de espaços que tem algumas 
características semelhantes entre eles como a 
ideia construtiva. 
 
A construção é pensada para fazer jus ao 
Programa, sendo que os materiais ficarão 
patentes na construção do edificado para que 
os estudantes possam ter contacto com o 
método construtivo, podendo mesmo 
“desconstruir” o edifício em virtude deste refletir 
o sistema sobre o qual foi concebido. 
 
É importante usar a abordagem modular em 
projetos arquitetónicos. O design modular é 
caracterizado por propriedades como 
capacidade de atualização, manutenção, 
flexibilidade, entre outros. Além disso, a 
utilidade e beleza da arquitetura modular é que 
se pode substituir ou adicionar qualquer módulo 
sem afetar o restante sistema. A proposta de 
projeto de arquitetura modular respeita a 
necessidade de expansão, como organismo 
dinâmico e vibrante que cresce e muda de 
acordo com as necessidades e projeções.  
 
Mas a forma como se usa a modularidade e os 
objetivos dos sistemas modulares, pode definir 
a importância de se usar, ou não, esta 
abordagem. Os módulos são unidades de um 
sistema maior que são estruturalmente 
independentes uns dos outros, mas funcionam 
juntos.  
 
A arquitetura modular, flexível e pré-fabricada é 
regida pela ordem como um princípio básico e 
um critério suficiente para atender às diversas 
necessidades dos utilizadores e, ao mesmo 
tempo, tentará responder às questões de como 
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pode ser alcançada a sinergia de posturas 
opostas como o caos e a ordem. 
 
A construção modular tem sido aplicada em 
muitos campos e é sempre vista como uma 
sinergia de lados opostos como independência 
e inter-relação, padronização e customização, 
módulo fixo e design flexível. 
 
O que a modularidade torna possível são 
estratégias ordenadas nas quais se definem 
inúmeras variações que fornecem diferentes 
funções, características, com desempenho 
dinâmico das escolhas, futuras, dos 
residentes/utilizadores. 
 
A modularidade traz várias vantagens, como 
investimentos financeiros reduzidos, 
especialmente quando a escala e o propósito do 
projeto são relativamente grandes. A arquitetura 
precisa criar estruturas e projetos que sejam 
capazes de fornecer flexibilidade para 
personalizar o espaço. 
 
A vantagem da modularidade permite que a 
definição do módulo passe dos arquitetos para 
os seus utilizados ou comunidade em geral. 
 
Embora os padrões mais rigorosos de eficiência 
energética dos edifícios sejam implementados 
periodicamente em muitos países, os edifícios 
existentes consomem continuamente uma quota 
significativa da energia primária total. A técnica 
de construção civil, conhecida como arquitetura 
pré-fabricada abrange a fabricação externa de 
componentes de construção para um maior grau 
de acabamento, como estruturas e sistemas de 
construção a granel e sua montagem no local. 
Nesse contexto, o pré-fabricado melhora a 
velocidade de construção, a qualidade da 
arquitetura, a eficiência dos materiais e a 
segurança do trabalhador, limitando os impactos 
ambientais da construção, em comparação com 
as práticas convencionais de construção local. 
 
Muito recentemente, um arranha-céu de 57 
andares foi construído, em 19 dias, usando 
módulos pré-fabricados. 

 
5.5. 
SISTEMA ESTRUTURAL 
E MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Sistema estrutural pensado neste projeto 
permite conceber os edifícios do Campus de 
forma sustentada na expressão das suas 
funções e materiais.  
 
A escolha dos materiais, em cada edifício, está 
intrinsecamente ligada, tanto ao método de 
construção, como às características de cada 
funcionalidade e programa de cada espaço 
 
Partindo dessa ideia a maioria dos edifícios do 
Campus, vão ser edificados em madeira, 
através de um sistema estrutural composto por 
pilares de “Glulam”, lajes, paredes estruturais e 
divisórias de “Cross laminated timber”.  
 
 
 
 
5.5.1 
 Construção do Núcleo em betão  
 
As características do betão são amplamente 
conhecidas. Algumas dessas características 
garantem o cumprimento dos requisitos do 
edificado como a capacidade de estar em 
contacto com as zonas húmidas e pela 
normativa de segurança e incêndios, que obriga 
a que os acessos verticais não seja em 
madeira, por ter de garantir a evacuação. 
Especificamente as áreas constituintes do 
núcleo são construídas em betão in loco ou pré-
fabricado. 
 
5.5.2 
Construção em madeira 
 
Esta opção, para além de manter as 
características necessárias ao nível da 
segurança, visa tornar o projeto económico, 
ecológico, técnico, arquitetónico e sensorial bem 
como dotar o mesmo de uma vantagem 
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significativa em comparação com outros 
materiais para o mesmo efeito. 
 
Algumas das principais vantagens na escolha 
do material - madeira - são as seguintes: 
 
5.5.2.1 Ecológico: 
 
- O uso de madeira para fins de construção 
contribui ativamente para proteger o meio 
ambiente. Ao contrário de outros materiais, 
trabalhar com madeira tem um efeito positivo no 
equilíbrio de CO2 e no meio ambiente. 
- A madeira é um material de construção neutro 
em termos de emissões de CO2 disponível 
regionalmente. Como material básico e material 
de construção, a madeira minimiza as emissões 
de CO2 - quando comparada à produção de 
outros materiais como betão ou tijolo, reduzindo, 
para cerca de metade, as emissões de CO2. A 
recuperação de energia no final do ciclo de vida 
da madeira como material de construção 
compensa ainda mais a energia dos 
combustíveis fósseis, assegurando que o ciclo 
natural seja completo. 
- Requer consideravelmente menos energia que 
outros materiais de construção quando se trata 
de produção, transporte, montagem e 
demolição. 
- A construção de madeira estabelece novos 
padrões no campo da construção sustentável e 
consciente de energia. 
- Um metro cúbico de madeira alivia a atmosfera 
de 1 tonelada de CO2. 
 
 
5.5.2.2Económico e construtivo: 
 
- A transferência de imagem como uma 
empresa responsável e progressiva, graças a 
projetos de construção inovadores e 
progressivos. 
- As construções de madeira economizam 
dinheiro ao construtor porque permitem 
planeamento exato e montagem rápida como 
resultado da pré-fabricação. 

- A madeira é durável. Madeira, pedra e betão 
são idênticos no que diz respeito à preservação 
do valor e durabilidade. 
- As construções de madeira podem ser 
integradas na camada isolante, e as estruturas 
de parede são geralmente mais finas para a 
construção de madeira. Isso é benéfico em 
termos de espaço utilizável e da resistência das 
paredes externas, já que requer menos espaço, 
em geral. 
- Como o método de construção é basicamente 
seco, há um risco reduzido de danos físicos à 
estrutura como resultado da geração de 
humidade. 
- Para os investidores, é importante que a 
construção e a comercialização da propriedade, 
demorem menos tempo, e sejam 
acompanhados de conclusão assegurada no 
prazo. 
 
5.5.2.3. Sensorial e construtivo: 
 
- A madeira é saudável para as pessoas e o 
meio ambiente, e é a base para a construção 
livre de alergia. 
- O chamado "valor U" reflete a quantidade de 
calor que flui através de um elemento estrutural 
do lado quente para o lado frio. Construções de 
madeira bem isoladas atingem um valor U de 
0,3 W / m 2K em uma espessura de apenas 20 
cm. Em comparação, uma estrutura de 
alvenaria de duas camadas leva 37 cm para 
alcançar o mesmo valor. 
- O método de construção a seco permite viver 
confortavelmente e sem gerar humidade desde 
o início. 
- Graças aos grandes avanços na construção e 
insonorização, as construções de madeira 
absorvem o ruído proveniente do exterior ou no 
interior do edifício. 
- A madeira é respirável, pode absorver e 
libertar a humidade e, portanto, promove um 
clima interno naturalmente regulado. 
- A madeira é tátil, vibrante e quente. 
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5.5.2.4 Arquitetura: 
 
- A transferência de imagem como uma 
empresa responsável e progressiva, graças a 
projetos de construção inovadores e 
progressivos. 
- A madeira é um material moderno, ecológico, 
natural e de última geração. 
- A madeira tem uma capacidade de suporte de 
peso muito alta em relação ao seu peso e 
possibilita a realização de estruturas 
arquitetónicas extraordinárias. Para 
complementos de construção, a construção de 
madeira é frequentemente a única solução 
viável. Em relação ao seu peso, a madeira pode 
suportar 14 vezes mais peso que o aço. 
- O planeamento e a produção digital abriram 
todas as novas dimensões para a construção de 
madeira. Conexões inovadoras, materiais 
modernos à base de madeira e máquinas CNC 
de grande porte oferecem possibilidades 
inteiramente novas e garantem que a madeira 
possa ser moldada em- praticamente - qualquer 
forma concebível. 
- O planeamento e a pré-fabricação da 
construção de madeira facilitam a construção 
racionalizada e económica. A precisão da fase 
de planeamento garante certeza de custo inicial 
e permite que os projetos sejam executados 
com rapidez e precisão. Projetos de madeira 
podem ser rapidamente construídos, no 
estaleiro de obras, graças à pré-fabricação. 
- O peso relativamente baixo das construções 
de madeira requer fundações menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.2.5. Segurança: 
 
- Como material, a madeira comporta-se, em 
incêndios, de forma mais previsível do que 
outros materiais. A madeira contém água e é 
um mau condutor de calor, e é por isso, que 
queima lentamente. Sob uma camada externa 
carbonizada, a madeira permanece intacta e 
mantém sua capacidade de suportar peso. 
 
5.5.3. 
Revestimento em metal 
 
O revestimento exterior da totalidade das 
fachadas do edificado é composto por derivados 
de metal. Os metais podem ser reciclados, sem 
perda de qualidade, porque no metal as 
ligações são restauradas após a 
ressolidificação. Os metais recuperam 
continuamente as suas propriedades originais 
de desempenho. Isso permite que eles sejam 
usados repetidamente, enquanto a maioria dos 
materiais não metálicos degradam-se após a 
reciclagem.  
 
Logo, sendo flexível e adaptável, a vida 
funcional das peças metálicas, pode ser 
bastante extensa, conforme informação geral de 
que atualmente 95% dos produtos metálicos 
utilizados nos edifícios são coletados no final da 
vida.  
 
Por fim, a reciclagem de metal proporciona 
economia de energia entre 60% e 95%, em 
comparação com a produção de uma peça 
nova, dependendo efetivamente do tipo de 
metal e qual a reciclagem que este requer, pelo 
que se apresenta como uma vantagem tanto a 
nível económico, como no domínio da 
sustentabilidade. 
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