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uma outra forma de habitar
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As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias



quando podemos escolher, como e de que forma vamos residir, estamos a determinar
factores importantes para a nossa vida futura, assim como para toda a vida de um

planeta cada vez mais carênciado de decisões responsáveis.

decidir como e onde HABITAR, encerra em si uma enorme influência sobre a nossa
qualidade de viver e consciência de existir, além de influenciar também, a de todos os

outros seres, vivos e ecosistemas.

o uso consciente dos recursos à nossa disposição, assim como a ponderação sobre a
influência que imprimimos naqueles que nos rodeiam, podem fazer toda a diferença.

jorge luís
(design director)

uma outra forma de habitarvenha conhecer...
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As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias
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1 - Alçado Principal e Lateral

2 - Alçado Principal

1

2

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias
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3 - Alçado Tardoz e Lateral

4 - Alçado Lateral e Tardoz

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias
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Área Bruta Construção (ABC) = 57,81 m2

T1 - Planta

TIPOLOGIAS MORADIA MODELO Tp03.1P - T1
preços pacote base

Valor €47.000,00
Taxa IVA não incluída no valor

QUARTO - 10.61 m2

QUARTO

ÁREA ÚTEIS

ZONA DE COZINHA - 6.41 m2

ZONA COZINHA

SALA - 12.44 m2

SALA ESTAR

CASA BANHO - 4.90 m2CASA
BANHO DISPENSA - 1.52 m2D

IS
PE

N
SA

QUARTO - 10.61 m2
TERRAÇO ALPENDRE - 10.63 m2

TERRAÇO - ALPENDRE

1m 5m0

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias



House
PORTUGAL

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Preparação do terreno e construção de laje de fundação ventilada.
Construção da estrutura modular e respectiva cobertura, incluindo caleiras de

escoamento de águas pluviais e respectivos isolamentos.
Reboco e pintura de paredes exteriores.
Fornecimento e montagem de tectos falsos isolados.
Preparação e pintura de paredes exteriores e interiores.
Caixilharia em alumínio termolacado com vidros duplos.
Aduelas e portas interiores com acabamento a branco.

Porta de Patim (Entrada Principal) em madeira natural, incluido fechadura de tranca
multipla, puxadores e respectivas ferragens e acessórios de montagem.

Ferragens e acessórios para portas e caixilharias.
Rede de alimentação de água doméstica.
Rede de AQS (Águas Quentes Sanitárias).
Rede de esgotos de águas residuais e pluviais (Até colectores públicos).
Rede de alimentação eléctrica, aparelhagens (Quadros, tomadas e interruptores).
Revestimentos de pisos em MDF com acabamento melamínico.
Rodapés em conformidade com os pisos.
Revestimento de pisos com mosaicos cerâmicos 60x60.
Revestimento com ajulejos até altura 2.00m de Zona de cozinha, Casas de banho.
Louça sanitária gama média e respectivos acessórios de montagem e comando.
Torneiras e outros acessórios de gama média.

O valor dos projectos de licenciamento, não estão incluídos no pacote base e serão
descriminados separadamente.
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?
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Lote de terreno.

Piscina e respectiva alimentação de água, esgoto e electricidade.
Terraplanagens ou modelação do terreno na envolvente da laje.
Arranjos exteriores e/ou paisagismo.
Iluminação ou alimentação eléctrica para o exterior (excepto a iluminação

exterior  fixa no edifício).
Armários de cozinha e respectivos acessórios, extratores de fumos e vapores

(executam-se a passagem de respiros e ventiladores).
Roupeiros e mobiliário de quartos de vestir.
Aparelhagem de iluminação interior (Além de pontos de Iluminação).
Taxas e custos com licenças ou outros custos administrativos com

organismos públicos ou conexos.
Transporte e montagem acima de 50 km de Lisboa (a calcular em função da

localização da construção em Portugal Continental).

Muros, portões e portas de homem

O QUE ESTÁ INCLUÍDO
NO PACOTE BASE

O QUE NÃO SE INCLUÍ NO PACOTE BASE, ATENDENDO A VARIÁVEIS INDETERMINÁVEIS,
PODEM SER CUSTEADAS E ACRESCIDAS COMO EXTRAS, ASSIM COMO OUTRAS
SOLUÇÕES QUE O CLIENTE VENHA A SOLICITAR OU VENHAMOS A RECOMENDAR.

OS ACABAMENTOS E CORES DE REVESTIMENTOS, LOUÇAS SANITÁRIAS ENTRE OUTROS,
PODEM SER ANALISADOS A PEDIDO DO CLIENTE, INFLUENCIANDO OS VALORES PARA
MAIS OU PARA MENOS DO VALOR BASE.

O QUE        ESTÁ INCLUÍDO
NO PACOTE BASE1 2 NÃO

TUDO O QUE O CLIENTE DECIDA ALTERAR UNILATERALMENTE PODERÁ FAZER CESSAR
A GARANTIA CONTRATUAL.

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias



RECONHECER PENSAR EXECUTAR
NÓS USAMOS NOS NOSSOS
PROJECTOS, OU RECOMENDAMOS2 Outubro 2017

Chefe do ONU Meio Ambiente da ONU, , lembrou que “
”, mas afirmou que o mundo já sabe o que “

”.

Um novo relatório do ONU Meio Ambiente afirmou que, embora a poluição tenha
impactos negativos consideráveis na saúde humana e nos ecossistemas, é controlável e
evitável através de liderança política, defensores e compromissos importantes e ações
locais.
O relatório “ ” foi lançado durante a Primeira
Conferência das Partes para a Convenção de Minamata sobre mercúrio, e antes da
Assembleia Ambiental da ONU, que será realizada em dezembro.

O chefe da agência da ONU, Erik Solheim, lembrou que a “poluição é um desafio
universal”, mas afirmou que a “boa notícia” é que o mundo já sabe o que “

”.
destacou que a responsabilidade é de governos, empresas, autoridades locais,

sociedade civil e indivíduos em todo o mundo de se comprometer a agir para acabar com
a poluição em todas as suas formas.

Citando os impactos negativos que a poluição tem especialmente nas pessoas mais
pobres e vulneráveis, ameaçando seus direitos humanos, respostas limitadas de governos,
empresas e cidadãos à situação e desafios atuais, o relatório sugere cinco ações
abrangentes.
A primeira medida seria um pacto global sobre a poluição que tornaria sua prevenção
uma prioridade para todos, seguida do fortalecimento da governança ambiental em todos
os níveis.

Outra ação seria promover consumo e produção sustentáveis, através da melhoria na
eficiência de recursos e mudanças em estilos de vida, assim como priorizar o
gerenciamento e a redução do desperdício.
Por fim, o relatório sugere parcerias e colaboração para desenvolver soluções para a
questão e o investimento em produção e consumo mais limpos.

Além disso, o documento também propõe 50 ações concretas para reduzir a poluição em
diversas formas. O relatório pede também um compromisso político forte e de alto nível e
o envolvimento de governos locais, sociedade civil e outros atores.
O estudo destaca que embora algumas formas de poluição tenham sido reduzidas com o
avanço de tecnologias e estratégias de gerenciamento, estimativas são de que cerca de 19
milhões de mortes prematuras ocorram por ano devido à forma como as sociedades usam
recursos naturais e afetam o meio ambiente para a produção e consumo.

Erik Solheim

precisa ser feito para evitá-la e

reduzi-la

Na direção de um planeta livre da poluição

precisa ser feito

para evitá-la e reduzi-la

Solheim

poluição é desafio
universal

Desafio e solução

Recomendações

Produção e consumo

Laura Gelbert Delgado, da ONU News em Nova Iorque.
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Ecology begins for STEICO with the
procurement and production of our raw
materials. The wood for our products
originates from forests which are manged
in accordance with the strict rules of the
FSC® (Forest Stewardship Council®) or
the PEFC (programs for the Endorsement
OF Forest Certification Schemes). We are
committed to ensuring that all our timber
originates from managed forests and that
all our suppliers are required to consider
the impact of their farming and their
social requirements.

ACTIVE-CERAMIC.COM

As nossas moradias são, projectadas
com base na utilização de materiais
com origem controlada ou
recicláveis, .
A consciência ambiental, é para nós
uma prioridade.

sempre que possível

O processo construtivo em Portugal, de unidades
habitacionais unifamiliares, apresenta-se complexa,
morosa e pouco sistematizada. Foram melhorados
aspectos de conforto térmico, acústico e mais
importante ainda, a redução de emissões de poluentes,
quer a jusante quer a montante do edificado.

Por outro lado, o tempo de execução deste tipo de
construção, pode atingir os 12 meses.
Sem dúvida que o sector tem vindo a encontrar soluções
que minoram estes aspectos, e melhoram o conforto da
habitação, embora os processos construtivos estruturais
pouco ou nada tenham sido alterados.

Aceitando-se que vivemos num mundo cada vez mais
em mudança e actualização de sistemas, que se projecta
com um programa capaz de responder às solicitações e
modernização dos processos construtivos, mantendo-se
sempre o mesmo princípio.

INOVAR E REINVENTAR CONTINUADAMENTE.

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias



Reboco Monomassa

40mm 200mm

+/- 270mm

STEICO Protect

Isolamento Lã Rocha

Isolamento Lã Rocha

Membrana Barreira Vapor

Placa Dupla Gesso Hidrófugo

R
EX

TE
R

IO
R

IN
TE

R
IO

R

COMPOSIÇÃO PAREDES
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As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energé
tico e são construídas por:

A cobertura (Telhado) será executado com painéis isotérmicos
com isolamento de lã de rocha.

Os tectos falsos, abaixo da cobertura, são construído com
placas de gesso cartonado e revestidos na face superior com
placas de lã de rocha, ROCKWOOL - 80KG m3.

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.
- Reboco exterior com monomassa MONODUR
- INTERIOR - Painéis duplo de gesso.
Acabamentos exteriores e interiores com usos de tintas com
baixo teor de COV (compostos voláteis)

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
humano).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Laje de fundação ventilada
com cofragem perdida.

PORMENOR DE CONSTRUÇÃO

Anulação de infiltrações de humidades.
Substancial melhoria de perdas térmicas.
Anulação de vapores provenientes dos

s com os solos.
Maior salubridade habitacional
contacto

Decreto-Lei n.º 251/2015

CONSTRUÇÃO E MATERIAIS

House
PORTUGAL

House
PORTUGAL

O valor final, será sempre resultante
das

escolhas do cliente

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias
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Alguns exemplos de equipamentos

Porta Patim (Segurança)

Porta Interior

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias



2. ELABORAÇÃO DE PROCESSO LICENCIAMENTO

3. LICENCIAMENTO PELA ENTIDADES OFICIAIS

/ EXTRAS SOLICITADOS4. EXECUÇÃO DA OBRA

ADJUDICAÇÃO E
ASSINATURA CONTRATOS A

A

B

B

1. PROCESSO DECISÃO CLIENTE

1º Pagamento - 50% Valor Projectos
2º Pagamento - Liquidação valor projectos e 30% Valor Obra
3º Pagamento - Fecho estrutura acima solo 30% Valor Obra
4º Pagamento - 30% Valor obra base, 50% Valor Extras
5º Pagamento - 50% Liquidação Extras
6º Pagamento - 10% Valor Obra Base - Entrega Telas Finais

INDETERMINADO 15 DIAS ÚTEIS 30 A 60 DIAS (*)

AVANÇO DE OBRA - LAJE FUNDAÇÃO (Sujeito a AUTORIZAÇÃO CAMARÁRIA)

(*) Os prazos para a aprovação dos projectos,
variam entre organismos.

ainda que
determinados pela lei,

60 DIAS ÚTEIS

INDETERM.

TEMPO DE EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DAS ESCOLHAS DO CLIENTE (Prazo apurado em 1.)

CALENDARIZAÇÃO DE EXECUÇÃO

CALENDARIZAÇÃO FINANCEIRA

FE
C

H
O

 D
E 

O
BR

A

House
PORTUGAL

cronograma de execução e FINANCEIRO

As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias
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As moradias 1Piso T2 ou T3, as paredes exteriores e algumas
interiores, contribuem para um elevado desempenho energéti-
co e são construídas por:

O edifício ser dotado de meios de autoprodução de
energia eléctrica e térmica para efeitos de aquecimento
ambiental, contando para isso com uma infra estrutura
previamente instalada ( ).

As características construtivas, permitem após obtenção da
licença de construção (Prevendo-se um prazo até em
situação de Comunicação Prévia, para zona Urbana
Consolidada, em conformidade com o RJUE), um prazo de
execução , mantendo-se o mesmo regime de
garantia contra defeitos de construção.

O produto final, além de arquitectonicamente relevante,
suprime um conjunto de acções em obra, que além de
morosos, elevam custos e embaraços dispensáveis.

- Construção de madeira C24 / 45x195mm com travessas
verticais de 600mm em 600mm.
– Revestimento com placas STEICO Protect.
– 30×45 laminas de ventilação.
– Barreira de vapor plástica 0,2mm
– 200m de isolamento 2 x 100mm de lã de rocha ROCKWOOL /
SUPERROCK.

pode

Não incluída no preço base
- ENERGIA ELÉCTRICA, ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E
GERADORES HEÓLICOS (Aerogeradores).
- PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS.
- CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
USOS SANITÁRIOS E GERAIS (Não utilizável para consumo
doméstico).
- TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA REGA.
- GESTÃO DOMÓTICA DE APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS.

Excluem-se do prazo indicado, terraplanagens, muros, piscina
e paisagismo ou ajardinamento circundante.

45 dias

até 60 dias


