
Guia de introdução:
Como aproveitar o sótão 
para ganhar espaço

https://www.velux.pt/


Renove o seu sótão para 
convertê-lo num novo espaço
Se sonha em ter mais espaço, é muitas vezes mais barato renovar o seu 
sótão para torná-lo habitável do que comprar uma casa nova. Mas 
como se processa esse tipo de renovação? A sua casa é adequada para 
isso? E quanto custa? Estas são algumas das questões mais comuns 
antes de decidir renovar o seu sótão para criar o espaço dos seus 
sonhos. Este guia de introdução vai dar-lhe todas as respostas. 

Boa sorte com o seu projecto!

Arquitecto: Arch DI Oliver Anthofer
Fotógrafa: Patricia Weisskirchner



Pergunta 1

O que é um sonho realista?

Cada casa é diferente. Mas independentemente dos metros 
quadrados disponíveis ou do orçamento que tem para a re-
novação, as possibilidades são infinitas. Pense em grande.  

Quando olha para o seu sótão cheio 
de pó torna-se difícil imaginar que po-
deria ter lá dois quartos para adoles-
centes, um escritório longe do ruido 
familiar ou o quarto com que sempre 
sonhou, com vista para o jardim ou 
para as estrelas. 

Mas deixe voar a sua imaginação. Há 
inúmeras soluções inteligentes para 
aproveitar todos os metros quadrados 
disponíveis e transformá-los no seu 
novo espaço favorito. Descubra o que 
fizeram outras pessoas e inspire-se 
para descobrir o potencial da sua casa. 

Ao procurar por inspiração 
tente responder a estas 
questões: 

• Onde se localizam as janelas?

• Como se dividem os espaços?

• Como foi feito o design de interiores?

• O espaço foi aproveitado ao máximo?

• Que opções de design inteligente fizeram?



Pergunta 2

O meu sótão está apto para uma renovação?

Características das escadas:

Quer uma escada com uma estante integrada? Ou com 
uma área de descanso? Uma escadaria pode ter mais do 
que uma função. Encontre inspiração na nossa galeria.

Mansardas ou janelas de sótão?

As mansardas oferecem mais espaço porque pode colo-
car-se ao lado da janela. Mas as janelas de sótão são mais 
baratas, mais fáceis e rápidas de instalar e permitem a en-
trada de mais luz natural. Então qual escolher? Descarre-
gue o nosso guia de luz natural para obter conselhos sobre 
como melhorar a luz natural em sua casa.

Para poder usar o seu sótão para ganhar mais espaço, 
precisará de ter em mente duas coisas: o seu telhado de-
verá ter a inclinação necessária e deverá haver espaço útil.

Também é uma boa ideia pensar 
como irá aceder ao seu novo espaço. 
Há espaço para uma escada? Onde 
será colocada? E deverá planear as 
canalizações caso pretenda criar uma 
casa de banho ou uma cozinha. 

O tamanho é outro elemento a ter em 
conta. Há área suficiente para criar 
o espaço que idealizou? Se não, consi-
dere a criação de um loft com janelas 
de sótão para aproveitar a altura 
e dormir sob as estrelas. Se tiver dúvi-
das consulte um especialista. 

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE LUZ NATURAL

Brevemente disponível

https://www.velux.pt/inspiracao/galeria-por-divisoes/corredor


Pergunta 3

Quanto trabalho posso fazer eu mesmo(a)?

Licenças de construção, proteção contra incendio e seguro. 
Sim há muito a fazer quando se inicia uma remodelação. 
Mas felizmente não tem de tratar de tudo sozinho(a)

Pode contratar um arquitecto, 
construtor ou um carpinteiro se não 
quiser familiarizar-se com todas 
as regras. Eles podem ajudá-lo(a) 
a planear a remodelação ou a fazer 
toda a gestão desde o inicio permi-
tindo-lhe economizar muito tempo 
e esforço. 

Quando se trata de remodelar uma 
habitação já existente, poderá fazer 
parte dos trabalhos sozinho(a) se 
tiver gosto/jeito e se tiver tempo para 
tal. Mas alterações na estrutura do 
telhado, na instalação eléctrica ou em 
canalizações deverão ser feitas por 
profissionais. 

Se planeia você mesmo(a) 
a renovação

Seguro:
Entre em contacto com o seu mediador 
e informe-se sobre que seguro necessita; 
por exemplo um seguro de construção 
durante as renovações. 

Legislação:
Estude o que é permitido e assegure-se 
que compreendeu as normas construti-
vas para ter a certeza que cumpre todas 
as regras. 

Licença de construção: 
Se necessário, solicite uma licença de 
construção, é um requisito para alguns 
dos projetos mais complexos.

Orçamentos:
Consulte preços e peça orçamentos 
antes de ir longe de mais no processo 
de planificação. Terá assim uma visão 
geral e uma estimativa para os custos 
envolvidos. 



Quarto Quarto de crianças Casa de banho
Crie um ambiente adequado 
para dormir
Uma boa noite de sono precisa 
de algum esforço. Para um bom 
ambiente interior, ventile o espaço 
antes de ir dormir e assegure-se 
que escureceu completamente 
o quarto. 

A luz natural e o ar fresco 
favorecem a aprendizagem das 
crianças. 
A luz natural é muito importante 
nos quartos das crianças. 
Um estudo demonstrou que 
a capacidade de aprendizagem 
das crianças aumenta em 15% 
quando têm um bom ambiente 
interior. 

Uma boa ventilação é essencial 
numa casa de banho.
Uma das grandes ameaças a um 
bom ambiente interior é a humidade, 
principalmente nas casas de banho 
onde se gera muito vapor.  Ao 
construir uma casa de banho é muito 
importante planear a ventilação ou 
instalar um exaustor, idealmente 
ambos.

Pergunta 4

Que espaços deseja criar?

A solução inteligente? 
VELUX INTEGRA + VELUX 
ACTIVE – tratam da ventilação 
automaticamente. 
O VELUX ACTIVE  permite que 
programe a sua janela se sótão 
para ventilar automaticamente 
quando necessitar de ar fresco no 
seu quarto. 

https://www.velux.pt/produtos/janelas-de-sotao/velux-integra
https://www.velux.pt/inspiracao/galeria-por-divisoes/quarto-de-criancas
https://www.velux.pt/inspiracao/galeria-por-divisoes/casa-de-banho
https://www.velux.pt/inspiracao/galeria-por-divisoes/quarto




















Pergunta 5

OK Estou pronto(a)! E agora?

Está a pensar em colocar janelas de sótão VELUX?

A próxima etapa é entrar em contacto com um arquitecto 
ou com um revendedor que possa ajudar a iniciar o seu 
projecto.

https://www.velux.pt/ajuda-e-aconselhamento/contacte-nos


VELUX Portugal, Unipessoal Lda.
Travessa das Pedras Negras, 1 – 2º
1100-404 Lisboa
Tel: 21 880 00 60
Fax: 21 887 00 15
velux-p@velux.com

https://www.velux.pt/
https://www.facebook.com/VELUXPortugal
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