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2008
CASAS EM MOVIMENTO

O conceito “casas em movimento” de autoria
de Manuel Vieira Lopes nasceu em 2008 no
âmbito do projecto Lidera da Universidade
do Porto, dando origem à “spin-off” casas em
movimento, e é estabelecido um protocolo
de parceria com a Universidade do Porto.

Para o desenvolvimento do projecto e
realização de estudos especializados foi
criada a “equipa casas em movimento”
coordenada pelo autor do projecto e
constituída por entidades do sistema
científico e tecnológico:

- FAUP (projecto estruturas);

- FEUP (projecto eléctrico);

- INEGI (sistemas mecânicos de 

movimento);

- INESC (sistemas de automação e 

controlo);
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2008 - 2010
CONCEPT
CASAS EM MOVIMENTO

O conceito da “casa em movimento” 
assenta na capacidade de interagir 
com a envolvente e com as variações 
de luminosidade ao longo do dia.

A forma como o conceito de 
sustentabilidade foi desenvolvido 
é a chave do projecto “casas em 
movimento” e o que torna inovador 
(projeto com propriedade intelectual 
e industrial), é o facto de os 
elementos que permitem a própria 
sustentabilidade (vg. painéis solares),
serem encarados de uma forma 
plástica e parte integrante da casa, 
uma pele que a reveste, que a protege 
e que a alimenta.

Outra chave é a simplicidade dos
movimentos necessários para a sua
sustentabilidade mas encarados como
geradores de novos espaços interiores 
e exteriores.

Desenvolvimento do conceito / projeto

INOVADOR
PAINEIS SOLARES
PELE QUE REVESTE
QUE PROTEGE
QUE ALIMENTA
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SÍNTESE DE INOVAÇÃO 
EFEITO GIRASSOL

O protótipo com propriedade 
industrial e intelectual, consiste 
numa habitação que está sujeita 
a movimentos combinados de 
rotação (painéis e casa), em 
função do percurso do Sol, ou seja, 
rodará aproximadamente 180º de 
nascente para poente (seguindo o 
conceito natural de fototropismo, 
à semelhança de um girassol), no 
sentido de garantir um melhor 
aproveitamento de luminosidade 
no interior, maiores ganhos 
energéticos a nível térmico e maior 
produção de energia eléctrica.

Desenvolvimento do conceito / projeto

SOL
ENERGIA
EFEITO GIRASSOL

Registered comunity disign n º 1.800.368-00006
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CONCEITO EVOLUTIVO

A casa cresce com as necessidades 
/aumento da família ao longo da 
vida. Esta casa permite aumentos 
e reduções de área, de acordo com 
o crescimento da família (com o 
nascimento dos filhos), e a sua 
diminuição, (quando estes saem de 
casa), mantendo-se o propósito do 
edifício singular e acolhedor que 
se acomoda ao longo dos tempos, 
variando as dimensões perante 
o número e necessidade dos 
habitantes, numa atitude de adição 
e subtracção de módulos.
A “adição” e “subtracção” de 
módulos, permite concretizar 
o propósito da reutilização de 
estruturas modulares, dando 
assim prioridade ao cumprimento 
dos conceitos de construção 

Desenvolvimento do conceito / projeto

Adding modules

Subtraction module

Se a família (ou parte), 
muda de local, a casa  
(ou parte) vai com ela.



OUTROS CONCEITOS
CASAS EM MOVIMENTO | VIEIRA LOPES

As Casas Em Movimento possuem 
outros conceitos que por motivo de 
protecção de propriedade intelectual e 
industrial, em desenvolvimento, ainda 
não podem ser divulgados neste dossier.
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2011 - 2012
PARTICIPAÇÃO 
Europe SD

Participação Europe SDAplicação SD Europe
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SOLAR DECATHLON
EUROPE 2012

Participação SD Europe 

200.000 visitantes em 2010

Competição unversitária internacional 
que estimula a investigação e 
desenvolvimento de casas eficientes.

Os participantes devem projectar, 
construir e operar uma casa ligada 
a rede, que funcione só com energia 
solar com o máximo de eficiência 
energética.

As casas serão construídas em 
Madrid em Setembro de 2012 e 
abertas a profissionais e público em 
geral.

in Madrid
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Participacipação SD Europe 

Como começou?

Com origem nos EUA, são 
as olimpíadas da habitação 
energicamente sustentável.
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Participação SD Europe 
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CANDIDATURA SD EUROPE

Com a experiência desenvolvida no 
protótipo CEM / FAUP é submetida 
a candidatura à SDE com o projecto 
Casas Em Movimento numa parceria 
CEM / UP.

O projecto “casas em movimento” 
é um dos 20 projectos escolhidos 
entre 100 projectos de todo o mundo 
e único português para participar na 
SD Europeia.

SD Europe Applicação

2010

o a  eca on 

faup
cem mais nem menos
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Participação SD Europe 

2012 edition - Quem é que está a competir?
3 continentes
15 países

20 equipas

Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Hungria, 
Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, 
Romênia, China, Japão, Brasil and Egito.
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Participação SD Europe 

2011 - 2013
APRESENTAÇÃO PÚBLICA 
INTERNACIONAL

A apresentação pública do 
conceito “casas em movimento” 
na construmat Barcelona foi 
um sucesso. O projecto recebeu 
comentários muito positivos, 
atraindo a atenção da imprensa 
internacional.

O projecto Casas em Movimento foi 
aí escolhido pela SAINT-GOBAIN e 
KOMMERLING para patrocinar com 
os seus materiais o protótipo (CDE /
SDE) em Madrid.

Apresentação Internacional 
Construmat 2011 Barcelona

The  public presentation of the concept
 ‘ Casas em Movimento’, in Barcelona
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Participação SD Europe 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROTÓTIPO EM MADRID

No lote numero 1 será implantado 
o protótipo CEM / SDE (modelo 
estático) Execution of the “first 
concept proof”

Realização da “primeira prova de 
conceito”.
-Upgrade do movimento da pala,
aumentando em 20% a produção 
de energia elétrica e reduzindo 
o consumo de 60 a 80% na 
climatização da habitação.

Protótipo CEM | SDE vista Norte

Protótipo CEM | SDE vista Sul Implatação vila Solar,  Lote 1
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Nova implementação em Portugal

IMPLEMENTATION 
PORTUGAL

A casa “CEM | SDE” desloca-
se de Madrid para o Porto 
transformando-se no protótipo 
“CEM | FAUP”.

Realização da 2ª Prova de 
conceito 

Se a família muda de local, a 
casa vai com ela.
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Projecto CEM / FAUP

IMPLATAÇÃO DO 
PROTÓTIPO NO PORTO

O protótipo CEM | FAUP será implantado
no campus da faculdade de arquitectura 
da Universidade do Porto;

Realização da “terceira prova de 
conceito”.
-Upgrade do movimento da casa,
aumentando em 15% a produção de 
energia elétrica e reduzindo o consumo de 
iluminação aproximadamente em 30%.

implementation FAUP position 11am Position 8 am, sunset view

Position 8 am, seen rising

House as a live element

- Será sede spin-off casas em movimento.
Montra para aplicação de tecnologias
produtos desenvolvidos por alunos,
professores ou grupos empresariais.
Torna-se um “ laboratório vivo ” como
definiu o vice reitor Jorge Gonçalves.

‘LABORATÓRIO VIVO’
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Jorge Gonçalves

A casa transforma-se 
num “LABORATÓRIO 
VIVO” assim defenido 

pelo
Vice Reitor 

Jorge Gonçalves.

House as a live element
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Publicações nacionais e internacionais

2008 2009 2010

And this is not the end

Interaction 
Day - EGP
Apresentação do projecto ‘Casas em 
Movimento’, onde Manuel Vieira Lopes foi 
abordado pelo presidente da Sonae, Eng. 
Belmiro de Azevedo, pelo presidente do 
Grupo LENA entre outros.

8ª URBAVERDE
Feira das cidades sustentáveis
12, 13, 14 de Abril de 2012
EXPONOR
Convidado como ORADOR para apresentar 
o projecto ‘Casas em Movimento’

Caro Arq. Manuel Vieira Lopes, 
 

Pelos contributos relevantes que acreditamos que 
poderá dar, gostaríamos de contar consigo como 

Orador 
No 4º Painel – Portugal lá Fora: A internalização dos 
Profissionais do Espaço Público sobre o tema: “Casas 
em Movimento – Solar Decathlon 2012” do 1.º Encontro 
Nacional de Estudantes e Jovens Profissionais do 
Espaço Público. 
 
Esta iniciativa está direccionada para o futuro do 
espaço público pretendendo-se um alargamento de 
vistas e de oportunidades para todo o sector, desde o 
Design até à Construção e às Novas Tecnologias. 
 
Aguardamos confirmação da sua disponibilidade. 
  

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
Inês Pereira de Lima 

Directora 
GRUPO ABOUT MEDIA 

 

 

 

 

14 de Abril de 2012 - Exponor 

Renovaveis 
Magazine
‘Casas em Movimento’ uma nova geração 
de casas aito sustentavel...
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opiniões e comentários

ADENE

‘The project ‘Casas em Movimento’ aims 
to implement sustainable energy houses 

that, interacting with the environment and 
the changing light throughout the day, creat 

conditions in the interior space of optimal 
use of natural lighting, better use of solar 

energy and high levels of energy efficiency.

ADENE

2008 2009 2010
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NUNO PORTAS / 
DR. LUIS SILVA

‘This house is a monster ... of possibilities 
... but a monster that we like! ‘

‘This house is a smart home to smart 
people’

Nuno Portas - professor and architect

‘You’re going there to win’

Dr. Luís Silva - ADENE (Agency for Energy)

opiniões e comentários

2008 2009 2010
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SIZA VIEIRA
(PRITZKER’92)

“I believe that the ongoing 
project beyond the pure 

academic interest and should 
be prepared on a market 

perspective.”
Siza Vieira - architect

opiniões e comentários

2008 2009 2010
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SOUTO MOURA
(PRITZKER’11)

“Fizeste bem em parar com essa 
solução e avançar com esta.

Esta é uma solução à Souto Moura”
Souto Moura - architect

opiniões e comentários

2008 2009 2010
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SOUTO MOURA

Souto Moura intervirá 
na prova de conceito no 
movimento da pala na SD 
Europa, em Madrid

opiniões e comentários

and this is not the end ...

2008 2009 2010
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prova de conceito

prova de conceito

Início em 2012 
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prova de conceito

IMPLANTAÇÃO DO 
PROTÓTIPO EM MADRID

2012 Set.
O protótipo CEM | SDE será implantado 
no lote 1.
Execução da primeira prova de conceito

Flaps movement upgrade
14:00 20:0008:00
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prova de conceito

EXECUÇÃO DA SEGUNDA 
E TERCEIRA PROVA DE 
CONCEITO

2012 Out./ Dez.
A casa “CEM | SDE” desloca-se de Madrid 
para Guimarães. (em apreciação)

Realiza-se a 2ª prova de conceito:
Se a familia muda de local, a casa vai com 
ela.

A 3ª prova de conceito: upgrade do 
movimento de rotação da casa.

Upgrade of the movement of rotation of the house

or
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prova de conceito

IMPLEMENTAÇÃO PROTÓTIPO 
NO PORTO

O protótipo CEM|FAUP será implantado 
no campus da Faculdade de 
Arquitectura
Realização da quarta prova de 
conceito, upgrade da combinação dos 
movimentos da casa e da pala. 

Durante o protocolo com 
a FAUP, pretende-se que 

determinadas pessoas de várias 
faixas etárias, possam viver um 
determinado período de tempo 

na habitação, sendo a estadia 
na casa objecto de estudo e 

registo. Desenvolvendo assim 
futuramente novas soluções que 
respondam as necessidades dos 

utilizadores.

Porto

Upgrade of the movement of rotation of the house

Flaps movement upgrade
14:00 20:0008:00

+
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prova de conceito

PROVA DE CONCEITO

A casa cresce com as necessidades 
/aumento da família ao longo da 
vida. Esta casa permite aumentos 
e reduções de área, de acordo com 
o crescimento da família (com o 
nascimento dos filhos)

Se a família (ou parte), muda 
de local, a casa  (ou parte) vai 

com ela.

Porto

Adding Modules
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prova de conceito

PROVA DE CONCEITO

a sua diminuição, (quando estes saem 
de casa), mantendo-se o propósito 
do edifício singular e acolhedor que 
se acomoda ao longo dos tempos, 
variando as dimensões perante o 
número e necessidade dos habitantes, 
numa atitude de adição e subtracção de 
módulos.

If the family (or part) changes 
location, the house (or part) 

goes with it.
 

Porto

Subtraction Modules



and this is not the end...
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Primeira aldeamento 
vivo

Queremos construir o 
primeiro aldeamento 

vivo do mundo… 
cem+nem- 

(nem mais, nem menos)!

2008 2009 2010
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O PRIMEIRO ALDEAMENTO 
VIVO NO MUNDO

O conceito da “casas em movimento”
Parte da vontade de inverter o actual 
estado de dependência energética, 
criando uma habitação apelativa, 
com capacidade de produção de 
energia para sustententação própria, 
premintindo ainda carregar baterias 
de viaturas elétricas, introduzindo os 
excedentes na rede. Rentabilizando, 
assim, a casa “em movimento” e o 
investimento inicial.

As “casas em movimento” 
pretendem fazer parte 

do Eco-turismo, já 
que é uma área em 

desenvolvimento, 
e excelente para a 

sensibilização da ecologia 
e da arquitectura 

sustentável.
Village Living

2008 2009 2010

Primeira aldeamento 
vivo
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PROVA DE CONCEITO

Combinação de diferentes volumes

Início em 2014

Contrução do 
primeiro aldeamento 
vivo do mundo...

NOVA prova de 
conceito

Casas em Movimento Portugal
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PROVA DE CONCEITO

Living Village

Starting in 2014

Contrução do 
primeiro aldeamento 
vivo do mundo...
cem+nem-!

Casas em Movimento Portugal

NOVA prova de 
conceito
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PROVA DE CONCEITO

Living Building

Starting in 2014

Contrução do 
primeiro aldeamento 
vivo do mundo...
cem+nem-!

Casas em Movimento Portugal

NOVA prova de 
conceito



www.casasemmovimento.com
http://www.facebook.com/casasemmovimento
www.casasemmovimento.com
http://www.facebook.com/casasemmovimento
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