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A Madeira

A madeira é um elemento fascinante da nossa
natureza. Consegue ser bela e delicada ao
mesmo tempo que se revela robusta e
poderosa. 

Vê várias gerações a passarem por si, o que
torna a sua vida mais bela. É, também ela,
versátil. 

Hoje vemo-la a sustentar uma árvore, amanhã
pode ser estrutura de um grande monumento,
como nos mostra a Igreja de Madeira de
Heddal, na Noruega, com quase 780 anos. 

Esta admiração fez com que cinco irmãos
quisessem trabalhar esta matéria-prima para
construir um mundo novo… um mundo em
madeira. 



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 os
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.

A nossa história



1992
Início da atividade em Perafita

1993
Criação do logótipo

2001
Aquisição de instalações na Varziela

2006
Restauro da cúpula do Teatro Circo Braga

2007
Mudança de instalações para Custóias

2009
Montagem da Zmar

2014
Atualização do logótipo

2020
Mudança de instalações para Perafita

2018
Introdução da Maquinaria CNC

2020
Projeto Ala Covid-19 H. Pedro Hispano

2021
Atualização do logótipo



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.

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

Antes de passarmos ao orçamento, precisamos de três documentos:

O seu projeto

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.

Terreno

Documentos2

1

4

3

Projeto

Orçamento



Habitações



S. Mamede T3

Área de implantação:                            90m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:                 190m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                 140m²
(usefull floor area)

Garagem:                                                 30m²
(parking area)

3 quartos (1 suite) | 3 wc 



Esmoriz T3

Área de implantação:                           120m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:                 245m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                  150m²
(usefull floor area)

3 quartos (1 suite c/closet) | 4 wc 



LavraB T3

Área de implantação:                          125m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:               250m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                 195m²
(usefull floor area)

Área Coberta p/automóvel:               24m²
(covered parking area)

3 quartos (3 suites) | 4 wc 



Maia T3

Área de implantação:                            115m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:                 183 m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                  130m²
(usefull floor area)

3 quartos (1 suite) | 3 wc 



Freixeiro T2

Área de implantação:                           120m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:                245 m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                  150m²
(usefull floor area)

3 quartos (1 suite c/closet) | 4 wc 



Kyoshouse T2

Área de implantação:                             85m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:                   85m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                    69m²
(usefull floor area)

2 quartos | 1 wc 



Myhouse T2

Área de implantação:                        123m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:               98m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                77m²
(usefull floor area)

Área Coberta para Automóvel:        25m²
(covered parking area)

2 quartos (1 suite) | 1 wc 



Cedarhouse T3

Área de implantação:                           158m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:                 129 m²
(total area of construction)

Área Útil:                                                  107m²
(usefull floor area)

3 quartos (1 suite) | 3 wc 



Redhouse T3

Área de implantação:                       111m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:            145m²
(total area of construction)

Área Útil:                                             120m²
(usefull floor area)

3 quartos (1 suite) | 3 wc 



Slatehouse T4

Área de implantação:                          111m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:               145m²
(total area of construction)

Área Útil:                                               120m²
(usefull floor area)

3 quartos (1 suite) | 3 wc 



Cherryhouse T4

Área de implantação:             170m²
(area of implantation)

Área Bruta de Construção:   260m²
(total area of construction)

Área Útil:                                    145m²
(usefull floor area)

4 quartos (1 suite + closet) | 3 wc 



Ecológica T2

Área de implantação:                    66m²
(area of implantation)

Área Útil:                                           88m²
(usefull floor area)

Área Coberta p/automóvel:          12m²
(usefull floor area)

2 quartos (1 mezanine) | 1 wc
 



Modelo Suíço

Área de implantação:                      72m²
(area of implantation)

Área Útil:                                             53m²
(usefull floor area)

Área Coberta p/automóvel:            16m²
(usefull floor area)

2 quartos | 1 wc
 



Outras habitações



Bares de Praia





Bungalows



Grandes Estruturas



Decks



Projeto Aldeia Nova



Projeto Tivolis





Projeto Hospital Pedro Hispano



O pedido era urgente e o tempo escasso. 

A Nogueira Fernandes tinha apenas duas semanas para fazer
nascer a nova ala destinada aos cuidados intensivos, no
Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. 

Respondemos prontamente ao pedido, não fosse esta uma
altura de todos vestirmos a capa de heróis e tentarmos,
juntos, salvar o mundo.

(...) 

Leia o resto do nosso artigo através do Qr Code. 

https://www.nogueirafernandes.pt/post/a-nogueira-fernandes-apoia-hospital-pedro-hispano-na-luta-contra-a-covid-19
https://www.nogueirafernandes.pt/post/a-nogueira-fernandes-apoia-hospital-pedro-hispano-na-luta-contra-a-covid-19


1) 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.

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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.

6) 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.

Perguntas Frequentes



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.

7) As vossas habitações têm garantia?

Sim. A Nogueira Fernandes dá garantia de:

8) 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. Exemplos 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.

9) Quero visitar o vosso showroom. Preciso de marcação?

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

10) 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.



Novo serviço

A Nogueira Fernandes tem um novo serviço de

maquinação de vigas e CLT e outros derivados de

madeira. 

 

Envie-nos o seu projeto e nós produzimos!



F A L E  
C O N N O S C O

ENDEREÇO DE E-MAIL

geral@nogueirafernandes.pt

NÚMERO DE TELEMÓVEL

22 944 6969

MORADA

Rua Silva Aroso 630 | 4455-559 Matosinhos

SITE

www.nogueirafernandes.pt

REDES SOCIAIS

https://www.instagram.com/nogueirafernandes_sa/



