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Resumo 

O presente relatório pretende descrever o projeto para a Unidade Curricular de 

Projeto Final de curso na vertente de Design de Interiores, lecionado na Escola Superior de 

Artes Aplicadas (ESART) do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).  

O projeto envolve a reabilitação de uma residência de estudantes situada em Castelo 

Branco, pertencente ao Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB). O principal objetivo 

consiste então na renovação da residência, procurando melhorar e aprimorar as condições 

de vida e de estudo para os alunos do Instituto. Para isso serão reformuladas as plantas dos 

quartos e respetivas casas de banho, assim como a planta geral dos andares habitacionais, 

e será ainda transformada a zona do rés de chão da ala feminina do edifício que engloba o 

hall de entrada e uma sala de grandes dimensões que será utilizada como espaço de lazer 

comum. 

 

Palavras chave 

Renovação de Interiores, Residência de Estudantes, Castelo Branco e 

Contemporâneo. 
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Abstract 

This report describes the project description for the Curricular Unit of Final Project 

of Interior Design Course, taught at the Superior School of Applied Arts (ESART) of the 

Polytechnic Institute of Castelo Branco (IPCB). 

The project involves the rehabilitation of a student residence located in Castelo 

Branco, belonging to the Polytechnic Institute of Castelo Branco (IPCB). The main objective 

then is to renovate the residence, seeking to improve and improve living and study 

conditions for the students of the Institute. The main objective is then to renew the 

residence, seeking to improve living and study conditions for the students of the Institute. 

For this the plans of the rooms and their bathrooms will be reformulated, as well as the 

general plan of the residential floors, also the ground floor area of the female wing of the 

building that encompasses the entrance hall and a large room that will be used as a common 

leisure space will be transformed. 

 

Keywords 

Interior Renovation, Student Residence, Castelo Branco and Contemporary. 
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1-Introdução 

No âmbito da unidade curricular de Projeto de Design de Interiores e Equipamento, 

apresento este projeto que me propus a realizar e que se trata de uma residência de 

estudantes, localizada em Castelo Branco com 5 pisos, sendo os 4 superiores habitacionais, 

exatamente idênticos e exclusivo aos alunos que ali vivem durante a sua época escolar, e o 

rés-de-chão, que é uma zona comum para que outros alunos do IPCB ali possam trabalhar e 

usufruir do espaço. 

Este projeto iniciou-se com uma pesquisa onde é descrito um pouco sobre a cidade, 

o que é uma residência de estudantes e posteriormente é identificado as principais 

legislações que serão tidas em contas durante a realização do projeto. Ainda sobre esta 

pesquisa foi analisado diversos projetos de residências de estudantes semelhantes, para 

assim poder ter uma base do que é realizado em várias residências por todo o mundo.  

Por fim é descrito a proposta para o projeto e as alterações que foram realizadas, 

enquanto é feito uma comparação com as plantas originais, mostrando assim a importância 

e a diferença de todas as alterações que foram feitas. 
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2- Capítulo I - Identificação do Projeto 

 

2.1. Identificação do Projeto a Realizar 

No âmbito do projeto final de Licenciatura do Curso de Design de Interiores e 

Equipamentos da Escola Artes Aplicadas de Castelo Branco, foi decidido realizar uma 

remodelação da Residência de Estudantes do IPCB. 

 

2.1.1. Localização 

O edifício fica localizado na Avenida Rotary, nº4, Castelo Branco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização do Edifício. 
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2.2. Justificação e Fundamentação  

Optei por realizar este projeto pois estando lá a viver em tempo de aulas deparo-me 

com diversos problemas, tanto a nível de equipamentos como de interiores mal-executados. 

Por exemplo, os quartos têm falta de arrumação, sem locais para colocar malas de viagem, 

livros, cadernos e material escolar, nada confortáveis (cadeiras em madeira, sem cortinas e 

sem cabeceiras na cama) e pouco funcionais (poucas tomadas e pouca arrumação). Outro 

problema que encontro são as zonas comuns, em que a sala de lazer mais parece sala de 

estudo pois muitas pessoas ficam la a trabalhar porque só la é que tem mesas suficientes e 

tomadas para poder trabalhar, enquanto no local onde fica realmente fica a sala de estudo 

e a biblioteca muito pouca gente utiliza pois existem poucas mesas, falta de tomadas e para 

não falar que no inverno é uma sala muito fria. 

 

2.3. Objetivos a Atingir  

Este projeto tem como objetivo colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos 

ao longo dos três anos de curso, assim como adquirir novas competências e aptidões, nas 

áreas de interiores e equipamentos.  

Os principais objetivos desta remodelação são o aumento do conforto e da qualidade 

de trabalho para todos os residentes e também para todos os estudantes do IPCB que se 

dirigem a residência para realizar trabalhos.   

 

2.4. Metodologia de Trabalho  
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Figura 2 - Metodologia Aplicada ao Projeto. 
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2.5. Calendarização  

 

Tarefas/Meses Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

Recolha das Plantas        

Pesquisa        

Esboços        

Desenhos Técnicos        

   Folder        

Orçamento        

Memória Descritiva        

Visualização 3D        

Relatório        

 

Recolha das Plantas – nesta fase realizou-se o levantamento dimensional do edifício e a 

recolha de fotografias dos espaços.  

Pesquisa – esta primeira fase consistiu na pesquisa sobre o conceito em que foram 

procurados alguns exemplos relativamente ao carácter e função dos espaços inspiradores 

para o processo e também de pesquisa das leis. Nesta fase realizou-se o levantamento 

dimensional do edifício e a recolha de fotografias dos espaços.  

Esboços – realização de esboços – desenhos exploratórios e perspetivas – sobre o 

aspeto/planta dos espaços que ajudaram a definir a disposição dos equipamentos e dos 

espaços de circulação, também como soluções funcionais para cada compartimento a partir 

das necessidades dos clientes.  

Desenhos Técnicos – desenvolvimento de planta de alterações, planta de zonamentos, 

planta de proposta, planta de iluminação e de pavimento e cortes longitudinais e 

transversais.  

Folder – pesquisa de equipamentos de todos os compartimentos para o tipo de função que 

iriam exercer dentro do tema e do conceito escolhidos.  

Orçamento – cálculo do custo da obra.  

Memória Descritiva – descrição e justificação dos pormenores e escolhas tomadas.  

Visualização 3D – realização em 3D Studio Max de imagens virtuais dos compartimentos 

para melhor compreensão dos espaços a nível funcional e estético.  

Relatório – descrição de todas as escolhas tomadas, dos métodos utilizados, dos 

condicionantes e propostas durante o projeto e que levaram à proposta final. 
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3- Capítulo II - Pesquisa e Casos de Estudo  

 

3.1. Breve História da Cidade  

Castelo Branco é uma cidade portuguesa situada na região Centro e na sub-região 

da Beira Baixa com cerca de 34 000 habitantes no seu perímetro urbano. Ao contrário de 

outras cidades da região, que cresceram notavelmente devido à indústria têxtil, Castelo 

Branco sempre teve uma importância geoestratégica e política em Portugal. 

 

3.2. Residências de Estudantes   

É um local de alojamento para os estudantes universitários. Frequentemente 

encontra-se integrado ou atribuído a uma universidade, mas também existem residências 

independentes das universidades. 

As residências universitárias normalmente estão situadas nos próprios campus ou 

nas suas imediações. Em geral, tendem a oferecer uma série de serviços procurados pelos 

estudantes universitários, desde o alojamento, refeitório, lavandaria e biblioteca. 

 

3.3. Legislação Aplicável    

A legislação aplicável aos projetos de Design de interiores refere-se, no geral, aos 

dimensionamentos e medidas de segurança do espaço e diz respeito a aspetos bastante 

abrangentes, que atravessam desde questões funcionais relacionadas à Arquitetura e à 

Engenharia, até as questões socioculturais que atravessam o valor histórico e cultural do 

edificado ou da nova obra. 

Para a implementação de qualquer tipo de intervenção, existe uma vasta gama de 

artigos legislativos pelos quais qualquer arquiteto, engenheiro ou designer de interiores se 

deve reger. Estes adequam-se aos mais diversos casos e campos de intervenção e, por esta 

razão, são fundamentais para o correto desenvolvimento do presente projeto. 

 

De seguida apresenta-se uma lista dos guias e decretos de lei consultados: 

• Regulamento Geral de Edificações Urbana (RGEU) aplicado em todos os tipos de 

construção; 

• Decreto lei Nº163/2006 de 8 de agosto - Definição das condições de acessibilidade 

a satisfazer nos projetos e construção de espaços públicos; 

• Decreto lei Nº220/2008 de 12 de novembro - SCIE: regime jurídico da segurança 

contra incêndios em edifícios. 

 

 



Ângelo Renato Rodrigues Silva 

 

6 
 

3.4. Pesquisa Exploratória Sobre Três Casos de Estudos    

 

3.4.1. Caixa Futebol Campus  

Este edifício tem uma aparência simples e contemporânea, sendo por isso a minha 

principal fonte de inspiração para este projeto.  

Os quartos têm móveis simples, e funcionais, por exemplo as secretárias contêm 

várias tomadas, iluminação individual para estudo e ainda com umas prateleiras na parte 

superior para arrumação, as camas também tem iluminação individual nas cabeceiras e 

acho a escolha das cores adequada, tendo por baze o branco e os cinzas e complementando 

com uma cor, neste caso o vermelho, ao longo de todas as divisões. Nos corredores mantem-

se a mesma linguagem, com cores muito neutras a base de cinzas e brancos. 

Outra das zonas importantes é a zona de convívio, que contém várias opções de 

pequenas zonas, com sofás grandes, ou com uma mesa circular grande e vários bancos, ou 

com uma mesa mais pequena e mais baixa e alguns bancos, ou uma pequena zona com umas 

poltronas, e também zona para ver televisão e outra zona com uma mesa de matraquilhos. 

Isto tudo dentro do mesmo espaço o que dá várias opções às pessoas para conviver. 

 
Figura 3\4\5\6 - Interior do Edifício Caixa Futebol Campus. Fonte: https://observador.pt/2019/04/09/e-esta-a-

nova-casa-do-benfica-as-fotografias-do-remodelado-caixa-futebol-campus/ 
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3.4.2. Gannon-Goldsworthy Hall 

Neste edifício podemos ver uma disposição diferenciada do exemplo anterior dos 

quartos, em que basicamente o quarto é dividido ao meio, contendo um roupeiro, seguido 

de cama, com arrumação por baixo, e por fim uma secretária, com prateleiras por cima, em 

cada lado do quarto. A nível de cores e texturas, é um interior mais tradicional e menos 

contemporâneo pois todas as divisões são pintadas de branco e todos os moveis são em 

madeira, o pavimento é em alcatifa o que dá uma sensação de maior conforto ao quarto. 

 Na zona de convívio existe uma zona algumas mesas circulares com cadeiras em 

volta, uma zona com sofás grandes e uma outra zona com uma mesa de ténis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - 3D do Quarto Tipo de Gannon-Goldsworthy Hall. Fonte: https://housing.wsu.edu/residence-

halls/gannongoldsworthy/ 

Figura 8\9 - Interior do Edifício Gannon-Goldsworthy Hall. Fonte: https://housing.wsu.edu/residence-

halls/gannongoldsworthy/ 
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3.4.3. Vista La Verne Residence Hall 

Aqui podemos observar um quarto semelhante ao anterior com roupeiro seguido de 

secretária e cama. O interior é também todo branco, com os movéis todos em madeira e com 

o pavimento em alcatifa.  

 Na zona de convívio vemos uma abordagem um pouco diferente das anteriores, 

optando por ter o pavimento também ele todo em alcatifa num padrão colorido conectando 

com as cores no restante do espaço, como o verde das cadeiras e mesas e o cinzento dos 

sofás. Isto da ao espaço uma sensação maior de conforto. 

 
Figura 10\11- Interior do Edifício Vista La Verne Residence Hall. Fonte: http://ktgy.com/work/vista-la-verne-

residence-hall/ 
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4- Capítulo III – Desenvolvimento do Projeto 

 

4.1. Conceito 

A ideia deste espaço é fazer o utilizador, maioritariamente estudantes, sentir-se o 

mais em casa possível razão pela qual foi projetado numa estética contemporânea, para que 

se sintam confortáveis e calmos. 

A paleta de cores é a base das cores neutras como o cinza, o branco e o preto, pois 

são cores que dão uma aparência mais atual ao espaço. Alem destas cores, vão ser utilizadas 

madeiras, a grande maioria carvalho, em pormenores do espaço como secretárias, 

prateleiras, pavimento e mesas de cabeceira, pois a madeira é um elemento que nos 

transmitem uma enorme sensação de conforto, quando bem utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Moodboard do Conceito. 
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4.1.1. Proposta    

Este edifício é constituído por duas alas, a ala de dormitórios feminina e a ala de 

dormitórios masculina, cada uma contém 4 andares, e todos os andares são iguais, apenas 

se diferenciando ligeiramente de uma ala para a outra. Estas duas alas são conectadas pelo 

rés-de-chão, que é uma zona comum a todos os residentes e também pode ser utilizado 

pelos alunos do IPCB.  

Tendo isto em conta vai ser abordada uma zona do rés-de-chão, que engloba desde 

o hall de entrada até à sala de convívio, e vai ser projetado um andar de cada ala, que depois 

é replicado em todos os outros andares.  

 

4.1.1.1. Rés-de-chão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Planta Base Original do Rés-de-Chão com a Zona de Intervenção Delimitada. 
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No rés-de-chão decidiu-se reformular as divisões que se localizavam entre o Hall e 

a Zona de convívio, transformando-as em um WC masculino, um WC feminino, um WC para 

deficientes, uma pequena zona de arrumos e um escritório. Esta alteração teve como 

principal objetivo o aumento da capacidade das casas de banho e a criação de um escritório.  

No Hall de entrada foi optado por manter o balcão e criar algumas zonas de espera 

e de descanso. Depois na zona de convívio foi colocar uma mesa de bilhar e uma mesa de 

matraquilhos, além de algumas zonas de sentar e de estar diferenciadas umas das outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Planta Base do Rés-de-Chão após Intervenção. 

Figura 14 - Planta Base Original do Rés-de-Chão. 
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4.1.1.2. Ala Masculina 

Nos andares de dormitórios da ala masculina decidi fazer várias alterações para os 

espaços serem mais funcionais. A primeira alteração foi a expansão da cozinha para o quarto 

diretamente ao lado para poder criar um lavabo e uma zona de refeições dentro da mesma. 

 Quanto aos quartos, anteriormente, existia um pequeno hall para cada dois quartos 

e também neste pequeno hall ficava a casa de banho para esses mesmos dois quartos, depois 

da intervenção decidiu-se retirar esse hall e casa de banho e transformar esse espaço em 

duas casas de banho privativas, uma para cada quarto. No interior dos quartos, foi retirado 

os vestuários da posição que se encontravam e criar um móvel por medida com vestuários, 

secretárias e prateleiras, e foram colocadas duas camas cada uma com uma mesa de 

cabeceira, e com estas alterações o espaço tornou-se mais funcional e com uma boa 

circulação. Além destes quartos-tipo, esta ala tem alguns quartos ligeiramente 

diferenciados, como os 2 quartos mais ao lado esquerdo que era impossível colocar o 

mesmo móvel por medida dos quartos-tipo, razão pela qual foi optado por colocar os dois 

vestuários juntos numa parede, e as secretárias noutra parede. Os dois quartos no lado mais 

á direita da planta também são ligeiramente diferenciados sendo um deles praticamente 

igual aos quartos-tipo apenas ligeiramente maior, pelo que a abordagem foi idêntica, e o 

outro quarto é o mais pequeno do andar, e assim sendo foi optado por colocar uma casa de 

banho privativa no local onde fica a lavanderia, tornando-a ligeiramente mais pequena.   

 Na lavanderia a única alteração, além de ter se tornado menor, foi a colocação de 

uma bancada e armários para acomodar as máquinas de lavar e secar roupa e um pequeno 

tanque. No corredor foi colocado uma porta a separar a zona dos quartos da zona da 

escadaria e elevadores e foi colocada alcatifa, para tornar o espaço mais confortável. Em 

volta de todas as portas foi colocada uma espécie de moldura que vai até ao teto, totalmente 

em madeira de carvalho, que destaca as portas de entrada dos quartos e onde em cima está 

colocado o número do quarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Planta Base da Ala Masculina após Intervenção. 

Figura 16 - Planta Base Original da Ala Masculina. 
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4.1.1.3. Ala Feminina 

Quanto aos andares de dormitórios da ala feminina as alterações foram idênticas à 

ala masculina. A primeira alteração foi a deslocação da cozinha para o local do primeiro 

quarto e a criação de um lavabo e zona de refeições dentro da mesma e o espaço onde era a 

cozinha tornei-o num local de arrumos. 

Quanto aos quartos, anteriormente, existia um pequeno hall para cada dois quartos 

e também neste pequeno hall ficava a casa de banho para esses mesmos dois quartos, depois 

da intervenção decidiu-se retirar esse hall e casa de banho e transformar esse espaço em 

duas casas de banho privativas, uma para cada quarto. No interior dos quartos, foi decidido 

retirar os vestuários da posição que se encontravam e criar um móvel por medida com 

vestuários, secretárias e prateleiras, e foram colocadas duas camas cada uma com uma mesa 

de cabeceira, e com estas alterações o espaço tornou-se mais funcional e com uma boa 

circulação. 

 Na lavanderia a única alteração foi a colocação de uma bancada e armários para 

acomodar as máquinas de lavar e secar roupa e um pequeno tanque. No corredor foi 

colocado colocar uma porta a separar a zona dos quartos da zona da escadaria e elevadores 

e foi colocada alcatifa, para tornar o espaço mais confortável. Em volta de todas as portas 

foi colocada uma espécie de moldura que vai até ao teto, totalmente em madeira de carvalho, 

que destaca as portas de entrada dos quartos e onde em cima está colocado o número do 

quarto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Planta Base Original da Ala Feminina. 

Figura 19 - Planta Base da Ala Feminina após Intervenção. 
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4.1.1.4. Quartos Tipo 

Estes quartos são os que mais vezes se repetem ao longo dos andares tanto nas alas 

masculina como nas alas feminina apenas tendo ligeiras diferenças a nível de dimensões de 

uma ala para outra. 

 

Anteriormente, existia um pequeno hall para cada dois quartos e também neste 

pequeno hall ficava a casa de banho para esses mesmos dois quartos, depois da intervenção 

foi decidido retirar esse hall e casa de banho e transformar esse espaço em duas casas de 

banho privativas, uma para cada quarto. No interior dos quartos, decidiu-se retirar os 

vestuários da posição que se encontravam e criar um móvel por medida com vestuários, 

secretárias e prateleiras, e foram colocadas duas camas cada uma com uma mesa de 

cabeceira. Foi criado ainda um móvel com aparência de um aparador, mas que de um lado 

contém uma porta com um frigorífico encastrado, e do outro quatro prateleiras.  

Com todas as alterações o espaço tornou-se mais funcional, pois tem tudo o que um 

estudante poderá necessitar, como as secretárias, os roupeiros, as camas e as mesas de 

cabeceira (que deixam de ser partilhadas), e ao mesmo tempo o espaço tem agora uma 

sensação de ser mais amplo devido ao novo layout, sem os roupeiros a criarem uma espécie 

de corredor e a bloquear a luz nessa mesma zona. No geral, o quarto está mais confortável, 

mais acolhedor, mais funcional e com uma melhor circulação no espaço. 

Figura 20 - Planta dos Quartos Tipo. 
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Figura 21 - Corte do quarto (roupeiros e secretárias). 

Figura 22 - Corte do quarto (camas e mesas de cabeceira). 
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4.1.2. Equipamentos 

Sendo o espaço dos quartos relativamente pequenos para 2 pessoas por quarto, foi 

necessária a conceção de um equipamento por medida que engloba 2 roupeiros e 2 

secretárias, para fazer melhor uso do espaço, e foi concebido um segundo equipamento que 

têm a aparência de uma cômoda e que está dividido em duas partes, sendo que de um lado 

fica 4 prateleiras e do outro um frigobar escondido por uma porta. Além destes 

equipamentos por medida foram colocadas 2 camas e 2 mesas de cabeceira em cada quarto. 

Nas casas de banho, foi optado por fazer um desnível no pavimento para a zona do 

chuveiro e colocar um vidro do lado, foi também construída uma pequena parede de 90cm 

de altura atrás da zona da sanita e lavatório, para que pudesse embutir a sanita na parede e 

ainda ganhar um espaço de arrumação na parte superior da parede, visto que é um espaço 

pequeno.  

Na cozinha foi completamente remodelada, sendo que passou a ter armários 

superiores, além de vários eletrodomésticos encastrados e ainda um pequeno móvel de 

apoio onde se encontra um congelador vertical e um micro-ondas embutido. No restante da 

cozinha foi colocado algumas mesas de refeição assim como várias cadeiras. 

Na lavanderia, foi projetada uma zona de bancada com armários superiores onde foi 

embutido a máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa e um pequeno tanque. Dentro 

de lavanderia fica também alguns fios de ponta a ponta onde poderá ser colocada alguma 

roupa. 

Na zona de lazer, foram colocadas várias zonas de estar diferentes como sofás 

circulares, ou uma zona de tv convencional, e ainda uma mesa de matraquilhos e outra mesa 

de bilhar. 

 

 

 

 

Figura 23 - Móvel com Secretárias e 

Roupeiros, desenhado por medida. 
Figura 24 - Móvel com Prateleiras e Frigobar, 

desenhado por medida. 
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4.1.3. Iluminação 

Foram aplicados diversos tipos de iluminação led nas divisões, tendo sempre em 

atenção o tipo de luz que é colocado no quarto, nas casas de banho, na cozinha, na lavanderia 

e nas zonas de lazer. 

Para os quartos foi optado por colocar 6 focos de encastrar, com uma lâmpada de 

um tom mais quente para tornar o ambiente mais confortável. Além disso foi colocado um 

candeeiro em cada secretária com uma lâmpada adequada a zonas de escritório e foi 

colocado um candeeiro de mesa em cada mesa de cabeceira.  

Foi colocada dois focos de encastras em cada casa de banho com uma lâmpada mais 

branca, pois era necessária uma maior abundância de luz. Foi colocado ainda uma outra 

lâmpada na parede diretamente por cima do espelho. 

Na cozinha, lavanderia e corredores foi colocado focos de encastre idênticos aos dos 

quartos, mas com uma iluminação mais branca. O mesmo foi feito no rés-de-chão para a 

zona do hall de entrada.  

E por fim na zona de lazer, por ser um espaço de maior dimensão foram colocadas 9 

luminárias de encastrar de grandes dimensões de modo a poder iluminar todo o espaço de 

uma maneira consistente. Foi colocado também alguns candeeiros de pé. 

 

 

 

 

Figura 26 - Iluminação 

de Parede. Fonte: 

https://www.mundiluz.pt 

Figura 27 - Luminária de 

Encastrar.  Fonte: 

http://www.auralight.pt  

Figura 25 - Foco de 

Encastrar. Fonte: 

https://www.mundiluz.pt 

Figura 29 - Candeeiro de 

Mesa. Fonte: 

https://www.leroymerlin.pt 

Figura 30 - Candeeiro de 

Secretária. Fonte: 

https://www.ikea.com/pt 

Figura 28 - Candeeiro de 

Pé.  Fonte: 

https://www.ikea.com/pt 
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4.1.4. Materiais e Acabamentos 

 Os materiais utilizados no movéis desenhados por medida serão na grande maioria 

derivados de madeira como os aglomerados e o mdf, mas vão existir pormenores, como as 

prateleiras e as secretárias, que serão em madeira de carvalho clara.  

 A nível dos revestimentos foi utilizado maioritariamente a tinta mate com os tons 

de branco e de cinza, foi utilizada também a cerâmica nas casas de banho, na zona onde fica 

o chuveiro e ainda na parede entre os armários superiores e inferiores das cozinhas e 

lavanderias. 

 Quanto ao pavimento optou-se por um laminado na zona dos quartos, zona de lazer 

e no hall de entrada, já nas casas de banho, cozinhas e lavanderias foi colocado um 

pavimento em cerâmica e por fim, nos corredores foi optado por colocar uma alcatifa.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Pavimento Laminado. 

Fonte: https://www.quick-step.com.pt 
Figura 33 - Pavimento e Revestimento 

Cerâmico. Fonte: https://www.gresart.pt 

Figura 32 - Alcatifa. Fonte: 

https://www.leroymerlin.pt 

Figura 35 - Revestimento em Mosaico. 

Fonte: https://www.gresart.pt 

Figura 36 - Madeira de 

Carvalho. Fonte: 

https://www.majofesa.com/ 

Figura 39 - Porta de Correr. Fonte: 

https://www.eurocassonetto.pt 

Figura 38 – Porta Interior. 

Fonte: https://www.vicaima.com 

Figura 34 - Tinta Mate. Fonte: 

https://www.leroymerlin.pt 

Figura 37 - Rodapé. Fonte: 

https://www.gresart.pt 
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4.2. Visualização 3D    

 

 

 

 

Figura 40 - Render Casa de Banho Tipo. 

Figura 41 - Render 2 Casa de Banho Tipo. 
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Figura 42 - Render Quarto Tipo. 

Figura 43 - Render 2 Quarto Tipo. 
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Figura 44 - Render da 2ª Casa de Banho. 

.. 

Figura 45 - Render da 2ª Casa de Banho. 

.. 
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Figura 47 - Render do 2º Quarto. 

.. 

Figura 46 - Render do 2º Quarto. 

.. 
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Figura 48 - Render Corredor para os Quartos. 

.. 
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5. Conclusão    

 O objetivo deste projeto foi desde o início fazer o utilizador, maioritariamente 

estudantes, sentir-se o mais em casa possível utilizando uma estética mais contemporânea 

e atual, para que se sintam confortáveis e à vontade. Para isso era necessário tornar as 

acomodações necessárias e adequadas para o trabalho, estudo e descanso. 

 Com a alteração do layout dos quartos, o espaço aparenta ser mais amplo, e com a 

alteração das casas de banho, permitiu a todos os quartos terem casa de banho privativa, 

algo que era essencial neste projeto, visto que anteriormente 1 casa de banho era divida por 

4 pessoas, o que por vezes podia gerar algum conflito. A iluminação escolhida para os 

quartos foi pensada para trazer o máximo conforto ao quarto, desde a utilização de spots de 

luz embutidos no teto, que iluminam completamente o quarto e devido a sua cor mais 

quente ajudam a trazer uma sensação de conforto ao quarto, a iluminação de secretária, que 

emite uma cor mais branca para uma melhor iluminação da zona de trabalho, e por fim a 

iluminação de cabeceira, que permite aos utilizadores utilizarem aquela iluminação caso 

pretendam a noite.  

 O mobiliário escolhido também foi importante, principalmente o movel realizado 

por medida que é a peça principal do quarto e que tornou possível o layout do quarto. Outros 

aspetos importantes foram claro as cores, com a utilização do branco, do cinza e dos tons de 

madeira de carvalho, tornaram o espaço no local confortável. Um dos últimos detalhes foi 

colocar uma sanca no teto falso para esconder a calha onde corre os cortinados. 

 Quanto as restantes divisões, foram aumentadas as cozinhas onde foi construída 

também um WC, foram reformuladas as lavanderias e foi criado pequenos quartos de 

arrumos. O corredor foi fechado, de modo a ficar separado da zona das escadas e elevador.  

 No rés-de-chão, foram reformulados o hall de entrada e a zona de lazer, e entre os 

mesmos foram ampliadas as 2 casas de banho existentes e foi criada uma nova para 

deficientes, foram também criados um escritório e uma zona de arrumos. 

O apoio dos meus orientadores foi imprescindível para o desenvolvimento e 

conclusão deste projeto. De certa forma, este foi o culminar da aplicação de uma série de 

conhecimentos transferidos pelo corpo docente desta instituição. 
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6.2. Webgrafia 

GUIA DA CIDADE, informação sobre Castelo Branco: 

https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-branco-15446 - (visto em Fevereiro de 

2020); 

OBSERVADOR, caso de estudo: https://observador.pt/2019/04/09/e-esta-a-nova-

casa-do-benfica-as-fotografias-do-remodelado-caixa-futebol-campus/ - (visitado em 

Março de 2020); 

HOUSING, caso de estudo: https://housing.wsu.edu/residence-

halls/gannongoldsworthy/ - (visitado em Março de 2020); 

KTGY, caso de estudo: http://ktgy.com/work/vista-la-verne-residence-hall/ - 

(visitado em Março de 2020); 
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