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PROJETO DE HABITAÇÃO MODULAR, INCREMENTAL E DE AUTOCONSTRUÇÃO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar em detalhe as opções de conceção da proposta de projeto 

aprovada para desenvolvimento na Unidade Curricular de Projeto Final em Arquitetura II do Mestrado 

Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, no decorrer do ano letivo de 2016/17. 

 

 O projeto tem como objetivo uma proposta de habitação com implantação prevista para a cidade de 

Pante Macassar, no distrito administrativo de Oecusse-Ambeno, em Timor-Leste, resultante da prévia 

análise do contexto local – território, clima, condições culturais, sociais e económicas, determinante 

na pertinência das opções no âmbito de uma construção modular, incremental e adaptável, com vista 

a possibilitar a autoconstrução assistida de uma nova zona residencial. A proposta de solução 

descrita visa responder ao programa traduzindo as necessidades reais existentes na área de 

intervenção, e para as quais a solução dá resposta tendo como objetivo a construção de uma 

solução duradoura e sustentável em termos de desenvolvimento.  

 

O processo é traduzido por uma proposta de transformação dos assentamentos informais, adequada 

à realidade do contexto do quadro dos países em desenvolvimento - onde está inserida a área de 

intervenção, e de onde ressaltam, associadas à conjuntura económica e aos fatores sociais e 

culturais, a pobreza e a desnutrição. A integração e articulação da proposta à realidade requer assim 

uma compreensão global do território através da sua caracterização e diagnóstico.  

 

Com a aspiração de criação de uma proposta que admita múltiplos cenários de um futuro 

sustentável, adequando fatores de coesão urbana e de vivências no espaço público em articulação 

com uma oferta habitacional mais qualificada que a presente, para e com a comunidade, são 

considerados os seguintes objetivos específicos: 

 - Identificar as principais características dos estilos de vida locais e quais os problemas 

relativos às condições de habitabilidade; 

 - Interpretar os modelos de habitação correntes nos países em desenvolvimento e 

desenvolver uma habitação modular para a Região Administrativa de Oé-Cusse Ambeno, adequada 

aos contextos social, cultural, económico e ambiental; 

 - Repensar na habitação não apenas como um espaço para habitar mas que permita a 

melhoria das condições de vida aos níveis social e económico; 

 - Considerar um processo de construção incremental baseado em autoconstrução assistida 

que reflita impacto direto na seleção dos materiais e sistemas construtivos; 

 - Fornecer uma solução para o futuro que considere o desenvolvimento da população; 

pretende-se que a materialização da solução encontrada garanta a durabilidade e progressividade; 

 - Estudar um design bioclimático e soluções passivas que reflitam as condições ambientais 

locais; 



 - Aplicar materiais locais e soluções de autoconstrução de acordo com as tecnologias 

disponíveis. 

 

 A concretização destes objetivos permitirá responder às questões formuladas ao longo do 

desenvolvimento da temática projetual: 

 

 - Quais os fatores e condicionantes que determinam a escolha e seleção de uma habitação 

para Pante Macassar? 

 - Quais os parâmetros para se ir ao encontro da habitação desejada? 

Qual o tipo de habitação que queremos? 

Qual o método a usar para a sua construção? 

 

 

A tipologia de abordagem e formação pedagógica que o exercício adota é diferente do restante 

percurso académico pois conduz ao delinear de uma intervenção num território estrangeiro num 

contexto real de desenvolvimento social, com acompanhamento das entidades, participação da 

população e a oportunidade de integração numa equipa pluridisciplinar com colaboração de técnicos 

locais.   

O exercício de simulação é desenvolvido em dois semestres, numa conjuntura que requere um 

processo em diferentes escalas de intervenção no território: 

município/localidade/bairro/quarteirão/praça/edifício. 

 

A proposta, focada numa intervenção real e localizada num país estrangeiro, pressupõe  o 

reconhecimento e o entendimento do contexto real para a tomada de decisão, do qual trata a 

primeira parte do presente relatório e que se encontra faseado em quatro etapas de forma a atingir os 

objetivos propostos. Numa primeira etapa, procede-se à investigação sobre o tema do projeto, 

através da recolha e interpretação crítica de informação teórica. Durante esta fase teórica procura-se 

entender e compreender abordagens adotadas a nível nacional e internacional dentro do tema que 

permitem confrontações individuais face aos conteúdos adquiridos ao longo do percurso formativo.  

 Na segunda fase, é realizada a análise do sítio (biofísica, edificado, equipamentos, 

infraestruturas, espaço urbano e população), através da informação recolhida e após a visita ao local 

que permite uma interação com o território objeto de estudo e com a população local para o 

levantamento de diversos dados necessários à caracterização e diagnóstico da mesma.  

 Na terceira etapa é possível a compreensão global do território, através da síntese de todos 

os dados recolhidos, criando uma base de trabalho que constitui o ponto de partida para a 

elaboração de um projeto que pressupõe a intervenção em diferentes escalas de trabalho para o 

desenvolvimento da proposta de projeto de requalificação da frente marítima da zona urbana de 

Pante Macassar. 



O território objeto de estudo é a cidade de Pante Macassar, na Região Administrativa de Oé-Cusse 

Ambeno, na costa norte de Timor-Leste, sudoeste Asiático. A quase 300 quilómetros da capital do 

país, Díli, Pante Macassar é a capital do município de Oé-Cusse, um pequeno enclave isolado que 

ocupa uma área de cerca de 800 km2, rodeada por território indonésio, com exceção a norte, com 

uma extensão de costa de cerca de 50km2, contornada pelo mar de Savu e envolta em recifes de 

coral. 

As alterações climáticas têm constituído um problema com severos impactos como cheias e 

inundações ou a subida da temperatura que seca as linhas de água e altera os períodos normais das 

estações.  

 Pela sua localização, a zona de intervenção configura uma faixa de território que se encontra 

numa zona vulnerável exposta aos efeitos das alterações climáticas que lhe podem afetar o normal 

funcionamento enquanto elemento de suporte às atividades humanas.  

 

 

 A última fase consiste na conceção de uma habitação incremental e adaptada ao contexto 

real do território estudado e passível de ser construída através de um processo de autoconstrução 

assistida. O trabalho desenvolvido no segundo semestre pressupunha ainda uma reflexão crítica que 

testasse a viabilidade da agregação na habitação e o seu protótipo construtivo. 

 

O processo da intervenção é complementado pelo exercício colaborativo de participação entre o 

cliente (entidade pública), o arquiteto (estudante) e a população através de sessões participativas, no 

exercício de contexto real. Esta metodologia permite também que, na seleção e determinação do 

nível de abordagem para as soluções de construção, se identifiquem, enquanto resultado final de 

produção, um conjunto de soluções que abranjam: infraestruturas mais adaptadas a territórios com 

difícil conexão viária, desadequadas à implementação de grandes redes de água e saneamento, e a 

um modelo morfológico nem sempre compacto com edifícios construídos com recurso a materiais de 

base menos tecnológica mas que, no seu todo, se revelem uma solução reconhecidamente 

sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HABITAÇÃO  

 

Na segunda parte do relatório descreve-se o projeto de habitação desenvolvido desde o seu conceito 

à conceção e incorporaram-se todos os elementos de análise e de proposta elaborados para esta 

intervenção. 

 

Perante o desafio proposto pelo enunciado, e tendo em vista a elaboração do projeto final, propõe-se 

refletir também sobre o valor cénico do lugar e considerar a sua identidade e os modelos de 

organização espacio-funcionais, servindo-nos da cultura e da memória local como base para a 

solução de desenho do novo modelo de habitação, pensando-o como elemento indissociável do seu 

contexto urbano distinto. 

 

A proposta garante os requisitos de sustentabilidade, qualidade e conforto ambiental interior, onde o 

desempenho eficiente previsto permite obter um contexto para uma integração e aceitação pela 

população local e dar aos futuros utilizadores possibilidades para um uso flexível. 

A expansão da modularidade pedida para a habitação encontra-se inserida na proposta com a 

possibilidade de a tipologia de T2 ser aumentada até T4. A expansão prevê-se que decorra em 

função das necessidades dos seus utilizadores.  

 

Os materiais escolhidos e utilizados, tecnologias e sistemas construtivos consideram um processo de 

autoconstrução a ser aplicado na região caso de estudo. 

 

A formalização da proposta projetual é pensada com um projeto desenvolvido do conceito à sua 

construção, que permite responder ao programa conciliado com as raízes culturais do lugar, 

contribuindo para o seu desenvolvimento.  

 

A habitação projetada está assente numa proposta de baixo-custo, adequada e com poucos 

impactos ambientais, assegurando a habitação sustentável, que considera os seguintes aspectos:  

1. Qualidade e conforto, que assegura que a saúde dos residentes não é comprometida e que as 

suas necessidades são asseguradas e tidas em consideração;  

2.Desempenho eficiente;  

3.Integração social: assegurar que é projetada de acordo com as necessidades dos seus futuros 

utilizadores, e que a habitação é aceite, respeitando os valores sociais e culturais dos mesmos; 

4.Dimensão adequada à população com vista a ser aplicável a qualquer contexto, considerando os 

aspetos económicos, sociais e ambientais e permitir transformações futuras;  

5.Uso flexível: a habitação permite alteração nos usos e funções das divisões, bem como a sua 

expansão;  



6.Acessibilidade: assegurando a sua durabilidade e design assente em princípios bioclimáticos.  

 

A solução projetada não requer para a sua implementação obra de mão de obra especializada o que 

se adequa à realidade e contexto socio-económico de Pante Macassar. 

 

 

 O estudo das tipologias habitacionais e dos modos de habitar da área de intervenção que 

permitiu a compreensão da realidade das famílias e a especificidade do local é a base do conceito 

para a proposta de habitação. 

 A habitação é repensada, como espaço de viver mas também como uma oportunidade de 

aumento da qualidade de vida social e económica que reflete o projeto, através da identificação dos 

modelos habitacionais da região em estudo, relativamente à sua adequação aos contextos 

económicos, sociais e ambientais - as características do estilo de vida local e os problemas que dela 

decorrem. 

 

O conceito para a proposta é assim o reflexo do estudo das tipologias habitacionais e dos modos de 

habitar da área de intervenção, que se concluiu ser formalizada através de diferentes núcleos 

habitacionais inseridos num lote comum que, na sua maioria, serve simultaneamente como abrigo e 

como fonte de rendimento. O desenho do lote apoiado neste padrão é assim capaz de conciliar as 

raízes culturais e sociais dos seus futuros utilizadores, garantindo uma estratégia passiva e que 

promova a sua sustentabilidade. 

 

 

O programa base da habitação é uma tipologia T2 (dois quartos), constituído por dois núcleos 

habitacionais: núcleo social e núcleo privado, assentes numa plataforma comum e interligados por 

uma zona de alpendre privado.  O primeiro núcleo é constituído por uma instalação sanitária, uma 

cozinha, e um espaço social, e o segundo por dois quartos e que é passível de ser expandido. A 

plataforma distribui-se ao comprimento do lote para conferir à habitação a dicotomia frente-trás, 

social-privado. 

 

A proposta de organização funcional da habitação surge do desejo de manter a funcionalidade 

característica e observável das habitações da cidade de Pante Macassar, na qual a colocação ou 

alteração da colocação dos módulos permite a possibilidade de conversão dos espaços pré-

programados de acordo com a vontade e necessidade dos seus utilizadores. É possível observar 

que, desta forma, são mantidos os diferentes núcleos habitacionais tradicionais, mas estes são 

transformados através da sua formalização regrada e organizada.  

Para forma final da habitação é proposta ainda a possibilidade de expansão da tipologia de base de 

dois quartos ( T2 ), para uma tipologia de três ( T3 ) ou ainda quatro quartos ( T4 ), de forma a ser 



possível de adaptar o modelo da habitação à evolução da família que nela reside. A capacidade de 

ampliação da habitação permite assim a contínua evolução e melhoramento da mesma, através da 

flexibilidade da proposta. 

 

Esta proposta de habitação descrita dá resposta ao enunciado do projeto proposto, tratando-se de 

uma habitação modular e incremental, adequada ao seu contexto real e adaptável a um processo de 

autoconstrução assistida, explicado de seguida.   

 

O desenvolvimento de módulos para a proposta permite, através da sua colocação ou da melhoria na 

escolha de materiais a utilizar, não somente a possibilidade de diferentes combinações mas, também, 

a adequação da habitação aos gostos e possibilidades de cada família e indivíduo, permitindo a 

diferenciação.  

 

A habitação é pensada e projetada com vista à resiliência perante as ameaças das alterações 

climáticas a que a região está sujeita, bem como à forte pluviosidade sentida na época das chuvas: 

encontra-se sobrelevada do solo, assente numa plataforma, facilitando a passagem da água e 

conferindo-lhe porosidade. 

 

A divisão da habitação em diferentes núcleos habitacionais pretende assemelhar-se à arquitetura 

observada na região e aos modos de habitar da comunidade. Com vista à projeção de uma 

habitação com baixos custos associados, recorre-se ainda a materiais locais e conhecidos por parte 

dos seus utilizadores, simultaneamente construtores.  

As opções tomadas aquando da projeção da habitação apresentada neste documento pretendem ir 

ao encontro de uma estratégia essencialmente sustentável, adequada à realidade do contexto em 

que está inserida. 

 

A solução que apresentada, e que dá resposta ao enunciado do exercício proposto, garante os 

requisitos de qualidade e conforto ambiental, respondendo às necessidades sociais, culturais e 

económicas, possibilitando um uso flexível da proposta com vista à melhoria da qualidade de vida e 

ao desenvolvimento da cidade de Pante Macassar, Oécusse-Ambeno, em Timor-Leste. 

 


