
M E M Ó R I A   D E S C R I T I  V A

Porque o futuro da cozinha é integrar-se na casa, a cozinha do futuro é uma casa.

A cozinha, enquanto compartimento autónomo desaparecerá. Subsistirá um conjunto de equipamentos 

utilitários, que actualmente designamos por electrodomésticos. No futuro, evoluirão para equipamentos 

altamente computorizados, com sensores digitais e electrónicos remotamente ligados a “tablets” ou outros  

dispositivos  do  género;  serão  capazes  de  propor  receitas  consoante  a  dieta  pré-configurada  pelo 

utilizador,  ou  em  função  do  seu  estado  de  espírito,  descodificando  os  seus  impulsos  cerebrais;  A 

confecção poderá já nem passar  pelas nossas mãos,  mas sim por impressoras “3d” que, esculpindo 

camada sobre camada, nos apresentarão pratos deliciosamente confeccionados. Assistir-se-á depois à 

busca  incessante  pela  desmaterialização  dos  equipamentos,  produzindo-se  modelos  cada  vez  mais 

“light”. Tão “light” que não ocuparão mais do que um pequeno armário, ou gaveta, numa sala.

Mas,  enquanto  esse  futuro  distante  não  chega,  pensaremos  na  cozinha  do  futuro  próximo,  com  a 

tecnologia e tipologia presentes. A tecnologia é BOSCH. A tipologia é a de uma CASA. 

- Porque é que a cozinha do futuro é uma casa? 

- Porque, se a cozinha já não se distingue dos restantes espaços, pertence-lhes e eles pertencem-lhe,  

formando um todo funcional. Esse todo funcional – a casa - alberga actividades sociais e privadas, como 

preparação de refeições, comer, trabalhar, reunir, ler, dormir, etc...

As actividades sociais serão vividas de forma participada, interagindo entre si, o que impõe  soluções 

espaciais e arquitectónicas concordantes. Uma tipologia de espaço-aberto para funções sociais, desde 

que se preserve a privacidade dos quartos e casas-de-banho, pode ser interessante e certamente mais 

explorada no futuro.

Quanto  às  necessidades  programáticas,  assistiremos  a  um  maior  desejo  /  necessidade  de  adoptar 

soluções ecologicamente sustentáveis, baseadas em tecnologia amiga do ambiente, aparelhos de baixo 

consumo energético, dispositivos para gestão de resíduos, e mini-hortas auto-suficientes. As mini-hortas 

aproveitarão os recursos naturais gratuitamente disponíveis (água da chuva, sol e vento) e tratarão os  

resíduos  orgânicos  que  produzimos  (lixo  orgânico  e  esgoto  de  águas  negras  e  de  saponáceas),  

transformando-os em nutrientes para a germinação das culturas. Estas culturas biológicas serão matéria-

prima na confecção das refeições, e as hortas passarão a fazer parte de qualquer pograma habitacional.

Resposta ao ponto 3 do Regulamento: 

1 – fiabilidade técnica dos equipamentos / electrodomésticos; 2 – design dos equipamentos / electrodomésticos; 3 – praticidade e / 

ou autonomia funcionais; 4 – espacialidade / arquitectura; 5 – articulação com os restantes espaços da casa.


