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A Nogueira Fernandes é uma
empresa que tem como base
aquele que considera ser um
dos valores mais importantes

na vida:  a famíl ia.  Isso faz com
que tenha a arte de bem

receber.  
 

Este catálogo pode ser o
primeiro cumprimento,  o

primeiro "olá" ,  o primeiro passo
para uma amizade longa. 

 
Seja bem-vindo à nossa casa.

 

BEM-VINDO À NOSSA FAMÍLIA

J o a q u i m  F e r n a n d e s

A l b e r t o  F e r n a n d e s

F e r n a n d o  F e r n a n d e s

M i g u e l  F e r n a n d e s

P a u l o  F e r n a n d e s

Nogueira Fernandes is  a
company based on what it

considers to be one of the most
important values   in l i fe :  the

family .  
 

This catalog can be the f irst
greeting,  the f irst  "hel lo" ,  the

first  step in a long-term
friendship.

 
Welcome to our home.
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A NOSSA HISTÓRIA
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OUR HISTORY

A Nogueira Fernandes nasceu no dia 28 de
setembro de 1992, pelos cinco irmãos. Os mesmos,
construíram o seu próprio armazém, em Perafita,
onde começaram a produzir madeira para
pequenas habitações.

Em 2001, adquiriram uma infraestrutura na Zona
Industrial da Varziela, em Vila do Conde, onde
permaneceram durante sete anos. Ao longo desse
tempo, começaram a realizar as suas próprias
construções esforçando-se por criar produtos
desejáveis, tecnicamente evoluídos e com um
grande respeito pelo meio ambiente. 

O tempo foi passando e a Nogueira Fernandes foi
adquirindo novas instalações para receber maiores
equipamentos e projetos, ao mesmo tempo que
aumentava o número de colaboradores e a sua
carteira de clientes.

Hoje a Nogueira Fernandes encontra-se nas novas
instalações na terra onde tudo começou: em
Perafita.
A nova sede conta com mais de oito mil m²,
máquinas inovadoras e uma equipa especializada
nas mais diferentes áreas.

Nogueira Fernandes was born on September 28,
1992, by five brothers. They built their own
warehouse in Matosinhos, where they started to
produce wood for small houses.

In 2001, they acquired an infrastructure in Vila do
Conde, where they remained for seven years. Over
that time, they began to build their own
constructions, striving to create desirable products,
technically advanced and with great respect for
the environment.

Time passed and Nogueira Fernandes acquired
new facilities to receive more equipment and
projects, while increasing its number of employees
and its customer base.

Today, Nogueira Fernandes is already working on
the new facilities, in the location where it all
started: in Matosinhos.

The new company has more than eight thousand
square meters, innovative machines and a team
specialized in the most different areas.



O QUE FAZEMOS

Grandes estruturas | Big structures

Pontes | Bridges

Habitações | Houses

What we do

Bungalows

Bares de praia | Beach bars

Decks

Passadiços | Walkways

CLT (Cross Laminated Timber)04



Agende uma visita às nossas instalações para conhecer o nosso trabalho.

VISITA

É na reunião que queremos ficar a conhecer como seria a sua casa de
sonho.

REUNIÃO

Temos pessoas especializadas que lhe darão um orçamento com tudo o
que precisa para a sua nova casa.

ORÇAMENTO

Desenhamos todo o projeto, tendo sempre em conta o seu gosto, as
normas e regulamentos em vigor.

PROJETO

Após a emissão da licença de construção, a Nogueira Fernandes avança
para a a construção.

PRODUÇÃO / CONSTRUÇÃO

Depois de concretizarmos o seu sonho, basta fazer a sua parte: viver e
criar memórias especiais. 

FUTURO

PROCESSO
Process

Para projetos internacionais, por favor, enviar email para geral@nogueirafernandes.pt

For internacional projects, please contact: geral@nogueirafernandes.pt
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APOIO TÉCNICO

 A Nogueira Fernandes faz a submissão do projeto à câmara,
acompanhando todo o processo.



O SEU PROJETO
Your project

Levantamento topográfico
Caderneta predial
Certidão permanente
Planta síntese do loteamento (quando aplicável)

Antes de passarmos ao orçamento, precisamos dos seguintes documentos:

Antes de começar a pensar na construção, deve adquirir o terreno e
perceber se este está situado em solo urbano. Caso esteja, significa que é
possível construir. 
Também é necessário verificar se o terreno está em loteamento e se esse
mesmo permite a área que pretende construir.

Localização no terreno
Tipologia
Área de habitação

Quando iniciamos o orçamento, é necessário termos em conta algumas
informações do seu lado:

Depois do orçamento ser aprovado por si, iremos dar início à elaboração do
projeto que, quando concluído, será apresentado à câmara para aprovação.

2. DOCUMENTOS

1. TERRENO

3. ORÇAMENTO

4. PROJETO
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Todas as nossas habitações têm estrutura em
madeira.  O exterior pode ser com madeira à vista
ou revestido a capoto.  

HABITAÇÕES
HOUSES

All  of  our houses have a wooden structure.  The
exterior can be either exposed wood or covered
with external  thermal insulation composite
system.
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Ao longo de vários anos de atividade,  a Nogueira
Fernandes deixou a sua marca em vários pontos
turíst icos.  Desde bungalows,  resorts ,  hotéis ,
parques de campismo e grandes piscinas,  a
madeira já fez nascer espaços muito especiais .

TURISMO
TOURISM

Over several  years of  activity ,  Nogueira Fernandes
has left  its  mark on several  tourist  spots.  From
bungalows,  resorts ,  hotels ,  camping parks,  to
large swimming pools ,  wood has transform very
special  spaces.
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A madeira apesar de ser altamente resistente,  é
também capaz de se transformar e de se moldar a
qualquer projeto que tenhamos em mãos:  seja ele
uma pérgola ou um hotel .

ESTRUTURAS
STRUCTURES

Despite being highly resistant,  wood is  also
capable of  transforming and molding itself  to any
project we have at hand,  be it  a pergola or a hotel .
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Com a capacidade de
transformar um ambiente
calmo, tranquilo e natural ,  a
madeira é um dos materiais
cada vez mais usados em
serviços.

SERVIÇOS          SERVICES
With the abil ity to transform a
calm, peaceful ,  and natural
environment,  wood is  one of the
materials increasingly used in
services.









É NECESSÁRIO LICENCIAMENTO PARA UMA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA?

Sim. Todas as edificações com caráter de permanência (pré-fabricadas, habitações em madeira,
contentores, caravanas, …) destinadas à utilização humana com as características de construções,
instalações incorporadas ou com ligação ao solo, estão sujeitas a licenciamento. 
Assim, o licenciamento das nossas habitações é obrigatório, tal como está referido nas alíneas a), b), j)
e m) do artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 4.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.

O LOTEAMENTO DO MEU TERRENO OBRIGA A CONSTRUÇÃO DE UMA
HABITAÇÃO DE DOIS PISOS. POSSO ALTERAR?

Nesse caso, será necessário fazer um pedido de alteração ao loteamento à Câmara Municipal e
aguardar o seu parecer. 

O MEU TERRENO NÃO ESTÁ EM LOTEAMENTO. POSSO CONSTRUIR SEM
REGRAS E NO IMEDIATO?

Ainda que o seu terreno não esteja loteado, é necessário perceber junto da Autarquia a possibilidade
de consultar o Plano Diretor Municipal (PDM) para verificar a classificação do solo e, por nossa
recomendação, solicitar a certidão de viabilidade construtiva. 

SENDO A CONSTRUÇÃO EM MADEIRA, UMA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL,
ESTA TEM BENEFÍCIOS FISCAIS? TENHO DE PAGAR IMI?

Infelizmente, as nossas construções não têm benefícios fiscais ainda que sejam sustentáveis.
Relativamente ao IMI, sim. Uma casa em madeira – assim como qualquer outro tipo de construção –
tem de pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) uma vez que este incide sobre o valor
patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados em Portugal. 

O PAGAMENTO É FASEADO? EXISTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA
ESTE TIPO DE CONSTRUÇÃO?

Sim. O pagamento é dividido pelas seguintes fases: adjudicação, início de obra, início da cobertura e a
conclusão de obra. Neste momento, várias entidades bancárias já apoiam este tipo de construção
como o Montepio, Crédito Agrícola, Caixa Geral Depósitos e, o nosso parceiro, o Santander Totta.

PERGUNTAS FREQUENTES

*Frequently Asked Question
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OS MODELOS DO CATÁLOGO SÃO FIXOS? QUANTO TEMPO DURA A
CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO?

Não. As habitações presentes no nosso catálogo são meramente exemplificativas. A Nogueira
Fernandes trabalha ao gosto do cliente e cada projeto é único. A construção demora entre cinco a
seis meses a partir da emissão da licença de construção.

AS VOSSAS HABITAÇÕES TÊM GARANTIA?

25 anos da estrutura se forem realizadas periodicamente manutenções à velatura exterior da
construção e feita inspeção periódica a elementos sujeitos a desgaste, preferencialmente de 3 em 3
anos, de modo a garantir a qualidade das madeiras;
10 anos no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
5 anos no caso de defeitos relativos a elemento construtivos não estruturais ou a instalações
elétricas;
2 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.

Sim. A Nogueira Fernandes dá garantia de:

QUAL A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA?

O segredo da durabilidade das casas de madeira, é uma manutenção adequada. Essa deve ser feita de
cinco em cinco anos ou de três em três caso esteja junto ao litoral. 
Esse cuidado fará com que uma casa em madeira dure uma vida. Exemplo disso, é a Igreja de
madeira de Heddal, na Noruega, com quase 800 anos e que mostra a grande resistência e
durabilidade da madeira e o Templo de Todaiji, no Japão, que data de 1708.

QUERO VISITAR O VOSSO SHOWROOM. PRECISO DE MARCAÇÃO?

Não. O nosso showroom encontra-se aberto para visita sem marcação prévia, dentro do nosso horário
de funcionamento: segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30.

RECEBI O MEU ORÇAMENTO. QUERO DISCUTIR ALGUNS PORMENORES.
TENHO DE AGENDAR?

Sim. Para informações mais detalhadas como projeto, terreno, orçamentos, entre outros assuntos, é
necessário marcação prévia de reunião com a nossa equipa. Pode entrar em contacto connosco
através de email ou telefone.

*Para projetos internacionais, por favor, enviar email para geral@nogueirafernandes.pt

*For internacional projects, please contact: geral@nogueirafernandes.pt



Um dos grandes objetivos da Nogueira
Fernandes é estar sempre em constante
evolução. Por isso, aceitamos um novo
desafio: iniciar a maquinação de vigas,  CLT
e outros derivados de madeira. 

CLT E VIGAS LAMELADAS
CLT AND LAMINATED BEAMS

One of the main goals of Nogueira
Fernandes is to be constantly evolving.
Therefore, we accept a new challenge: to
start machining beams, CLT and other
wood products.37
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