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O CONCEITO 

 Sendo a cozinha um elemento de extrema importância

numa habitação, tanto pelo seu carácter de convívio e trabalho,  assume um papel vivo, no 

interior funcional da habitação. Diríamos mesmo que sem uma cozinha não há habitação. Ora 

vejamos, são varias as vezes que duran

armazenar, brincar, trabalhar,

Assumimos essa importância vital, surge a cozinha como essência da vida da habitação, 

sintetizado numa gota de água.

A gota de água!    Fonte de vida!    Recurso imprescindível no futuro!

 

 

 

 

 

A singularidade de uma gota, que tanta diferença faz onde quer que caia. Esta ideia foi 

agarrada por nós e transformada em módulos que enclausuram os elementos / funções 

essenciais ao funcionamento de uma 

algo singular, único! 
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elemento de extrema importância, chegando mesmo a ser imprescindível 

numa habitação, tanto pelo seu carácter de convívio e trabalho,  assume um papel vivo, no 

interior funcional da habitação. Diríamos mesmo que sem uma cozinha não há habitação. Ora 

vejamos, são varias as vezes que durante o dia vamos a cozinha, preparar, confeccionar, 

armazenar, brincar, trabalhar, … entre muitas outras coisas. 

essa importância vital, surge a cozinha como essência da vida da habitação, 

sintetizado numa gota de água. 

vida!    Recurso imprescindível no futuro! 

A singularidade de uma gota, que tanta diferença faz onde quer que caia. Esta ideia foi 

agarrada por nós e transformada em módulos que enclausuram os elementos / funções 

essenciais ao funcionamento de uma cozinha do futuro, associado a uma 

, chegando mesmo a ser imprescindível 

numa habitação, tanto pelo seu carácter de convívio e trabalho,  assume um papel vivo, no 

interior funcional da habitação. Diríamos mesmo que sem uma cozinha não há habitação. Ora 

te o dia vamos a cozinha, preparar, confeccionar, 

essa importância vital, surge a cozinha como essência da vida da habitação, 

A singularidade de uma gota, que tanta diferença faz onde quer que caia. Esta ideia foi 

agarrada por nós e transformada em módulos que enclausuram os elementos / funções 

cozinha do futuro, associado a uma vontade de criar 



 

A PROPOSTA 

Segundo o regulamento teríamos de idealizar a nossa proposta inscrita num cubo 5x5x5m.   

Com base no conceito, gota de agua, 3 (três) gotas formam as 3 (três) funções mínimas e 

distintas ao funcionamento da cozinha do futuro, ARMAZENAR  / PREPARAR  / 

CONFECCIONAR .  

Gota 1 _frio + balcão 
Gota 2_pio de lavagem +  zona de arrumos 
Gota 3_forno com microondas + placa + zona de arrumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além destas 3 (três) funções foram criadas mais 2 (duas) zonas no espaço de 5x5x5m, zona de 

refeições _ banco + mesa + arrumos e zona de acesso _ lazer. 

Levando um pouco mais longe o conceito optamos por optimizar a circulação de trabalho e a 

versatilidade aliada á “mobilidade”. É possível verificar na proposta, fluidez nos espaços entre 

as gotas, que permitem o acesso às funções de forma funcional e directa. O facto de estarem 

suspensas, as gotas, permite a higienização e a segurança infantil. 

Ainda, sendo modulares suspensas, permitem uma fácil instalação e manutenção em diversas 

situações. Ora vejamos, a instalação é feita rapidamente no local sendo toda a parte técnica 

(redes, ventilação, electricidade) acessível pelo tecto amovível. Na manutenção a situação 

repete-se pela facilidade de acesso a esta parte técnica. 

O material de eleição por nós contemplado é o CORIAN, que mereceu da nossa parte um 

estudo.  

O CORIAN possui uma excelente capacidade de limpeza, funcional e garante sempre uma 

imagem moderna e elegante, com muita durabilidade e de fácil manutenção. 

 



 

O CORIAN pela sua capacidade e facilidade de manuseamento através de termo moldagem, 

permite adquirir formas como as que apresentamos, curvas, eliminando qualquer tipo de junta 

que garante uma boa higienização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O equipamento seleccionado e respectiva marca: 

O equipamento seleccionado para equipar esta cozinha do futuro, é BALAY.  

Forno com Microondas_ref.:  3HW459X 

Placa Vitrocerâmica_ ref.: 3EB711LP 

Frio_ref.: 3FUB -1012 

 

Resposta á pergunta do ponto 3 do regulamento: 

1 _  design dos equipamentos / electrodomésticos  

2 _  fiabilidade técnica dos equipamentos / electrodomésticos 

3 _  articulação com os restantes espaços da casa 

4 _  espacialidade / arquitectura 

5 _  praticidade e / ou autonomia funcionais 
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