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Resumo 
  
As catástrofes naturais e as situações de conflitos são causas principais para a perda de 

habitação na atualidade. O aumento dos fluxos migratórios de imigrantes e refugiados requerem 

respostas arquitetónicas adequadas. Uma parte significativa dos estudos sobre esta temática 

foca-se essencialmente no processo construtivo do módulo ou abrigo, estando ainda por estudar 

a continuação do processo de “re-transição” dos deslocados para a nova habitação 

“permanente”. O principal objetivo desta investigação é, através da análise de casos de estudo, 

documentar as soluções e estratégias utilizadas para a construção dos abrigos temporários e de 

transição, aferindo o seu desempenho a partir do ponto de vista dos seus utilizadores. Para o 

estudo sobre estratégias de projeto em arquitetura humanitária de transição de habitação, foram 

estudados dez edifícios disseminados por quatro países europeus, que albergam essencialmente 

imigrantes e refugiados em trânsito. A arquitetura deve atenuar a ideia opressiva do poder 

regulador e deve procurar dar um sentido de hospitalidade e de acolhimento aos edifícios, mesmo 

que não tenham sido concebidos com esse objetivo. 
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Abstract 
 
Natural disasters and conflict situations are main causes for the loss of habitation nowadays. 

Increased migratory flows of immigrants and refugees require adequate architectural responses. 

A significant part of the studies on this subject are mainly focused on the constructive process of 

the module or shelter, leaving to investigate the continuation of the process of "re-transition" of 

the displaced to the new "permanent" house. The main goal of this research is, through case 

study analysis, to document the solutions and strategies used for the construction of temporary 

and transitional shelters, assessing its performance from the point of view of the users. For the 

investigation on design strategies in humanitarian architecture of transition of housing, of four 

European countries, ten buildings that shelter essentially immigrants and refugees in transit were 

studied. Architecture should mitigate the oppressive idea of regulatory power and should seek to 

provide a sense of hospitality and welcome to buildings, even if they were not designed for that 

purpose. 
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INTRODUÇÃO 

Motivações 
 
Em 2016, em visita à Bienal de Arquitetura de Veneza, fui confrontado com temáticas da 

arquitetura na atualidade. Um dos temas abordados era a resposta da arquitetura à chamada 

crise dos refugiados. A exposição no pavilhão da Alemanha intitulada “Making Heimat. Germany, 

Arrival Country” mostrava acima de tudo simbolicamente, através de buracos criados nas 

paredes, a resposta que a Alemanha estava a dar aos milhares de refugiados que chegavam ao 

seu território. 

 

 

 

Uma outra exposição foi também bastante relevante e motivadora, servindo como base de 

reflexão para os assuntos abordados nesta investigação. O nome da instalação era: “Ephemeral 

Urbanism: Cities in Constant Flux” e tinha a curadoria dos arquitetos Rahul Mehrotra e Felipe Vera. 

Como é transmitido na exposição, “o urbanismo efémero desafia a noção de cidade como uma 

entidade permanente”. No contexto em que vivemos é importante perceber como é que a 

FIG.  1 -  EXPOSIÇÃO DO PAVILHÃO ALEMÃO. 
FONTE: WWW.MAKINGHEIMAT.DE. AUTORIA: 
FELIX TORKAR 

FIG.  2  - “EPHEMERAL LANDSCAPES OF REFUGE” - IMAGEM DA EXPOSIÇÃO. 
FONTE: WWW.AJAJEANTY.COM/VENICE-BIENNALE-2016-EPHEMERAL-
URBANSIM-PAVILION/ 
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arquitetura pode responder a situações transitórias, ou circunstâncias em que a “abertura 

prevalece acima da completitude e a flexibilidade é mais valorizada do que a rigidez”.1 

Esta obra expositiva dava a conhecer paisagens efémeras de religião, de celebração, de 

transação, de extração de recursos, militares, de refúgio e de desastre natural. Tendo em conta, 

o contexto europeu (como destino temporário ou permanente de refugiados), as paisagens 

efémeras de refúgio devem fazer-nos refletir sobre o papel da arquitetura nessa área. Os autores 

da exposição elaboraram várias perguntas bastante relevantes de reflexão para o público: “Como 

situamos a categoria de efémero produtivamente como uma ferramenta de desenho e 

planeamento?”; “A permanência como único instrumento no imaginário urbano importa 

realmente?” A exposição conclui com a declaração: “Para as mais de 700 milhões de pessoas 

representadas nesta exibição, estabilidade é um luxo! Permanência não é uma condição acessível 
e isso não afeta realmente a sua existência diária. Então, o que é que isto significa para a 

arquitetura e para a cidade?”.1 

Esta exposição foi o ponto de partida desta reflexão. É bastante esclarecedora ao mostrar que 

nem todas as edificações que hoje são construídas tem o objetivo de durar 50 anos, não têm de 

ser permanentes. Se o arquiteto projeta levando em conta os utilizadores, será que o facto de 

estes estarem numa situação transitória influencia o modo de pensar a arquitetura? Estas foram 

questões que levaram a muitas outras discutidas nesta tese, que se acabou por focar não no 

tempo de vida da construção em si, mas no ponto de vista de quem habita de forma transitória 

                                                
1 Citações retiradas do vídeo da exposição “Ephemeral Landscapes of Refuge” de Rahul Mehrotra e Felipe Vera, 
intitulado “Ephemeral Urbanism: Cities in Constant Flux”. Fonte: https://youtu.be/vzEcVEFdIHs. Autoria: Henry Bauer 
e Cristian Pino Anguita. 

FIG.  3 - “EPHEMERAL LANDSCAPES OF REFUGE” - FOTOGRAFIAS DA EXPOSIÇÃO. FONTE: AJAJEANTY.COM/VENICE-BIENNALE-
2016-EPHEMERAL-URBANSIM-PAVILION/ 
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(em trânsito). Quais as relações que estabelece com a habitação temporária? Que impactos têm 

as habitações transitórias nas formas de habitar? 

Objetivos da investigação 
 
O principal objetivo desta investigação é através da análise de casos de estudo, documentar as 

soluções e estratégias utilizadas para a construção dos abrigos temporários e de transição, 

aferindo o seu desempenho a partir do ponto de vista dos seus utilizadores. Pretende-se: i) 

Compreender os procedimentos e estratégias adotadas quando ocorre uma catástrofe, por forma 

a caracterizar o processo de trânsito; ii) Identificar e esclarecer os principais conceitos associados 

ao tema “arquitetura transitória”; iii) Estudar  a história da resposta da arquitetura a situações de 

transição de habitação na Europa nos séculos XX e XXI; iv) Identificar quais as práticas atuais no 

que diz respeito às condições de conforto dos deslocados; v) Documentar soluções utilizadas 

nos abrigos temporários, de transição através dos casos de estudo, em vários países da Europa.  

Objeto de estudo 
 
Numa abordagem mais focada da investigação sobre as estratégias de projeto em arquitetura 

humanitária de transição de habitação foram estudados 10 edifícios disseminados em vários 

países Europeus que albergam essencialmente imigrantes e/ou refugiados em trânsito. Portugal, 

Dinamarca, Holanda e Itália são os países estudados com maior detalhe devido, não só à 

possibilidade de recolha de elementos significativos sobre os mesmos, mas também por 

comporem um grupo de países europeus heterogéneo. No caso de Itália e Portugal estuda-se o 

Mediterrâneo (no caso de Itália como forma de entrada direta na Europa) e nos casos da Holanda 

e Dinamarca aborda-se como países mais a norte da Europa têm gerido as questões inerentes 

ao acolhimento dos refugiados. 

Os casos de estudo de Itália, Holanda e Dinamarca são analisados a partir de outros trabalhos 

académicos realizados, sendo o caso Português o foco principal da investigação e tendo a 

metodologia de aproximação ao caso sido desenvolvida a partir dos outros casos europeus. O 

facto da informação mais relevante recolhida ser muito recente, mostra que o tema é também 

bastante atual e está a suscitar o interesse da comunidade académica.  
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Dentro da Europa existem várias abordagens, que podemos chamar arquitetónicas, ao 

acolhimento dos refugiados, como o campo de refugiados e o centro de acolhimento. Esta 

investigação centraliza-se nos centros de acolhimento ou de asilo na Europa, isto por parecer e, 

por efetivamente ser em certos casos, uma evolução em relação aos centros de refugiados. Isto 

sucede, por várias razões: a potencialidade de dar a possibilidade de integração dentro da 

cidade, a de não ter como objetivo ser um centro de detenção nem uma prisão e de dar apoio 

psicológico, social e económico mais individualizado. Estes edifícios, que são geralmente 

denominados centros de acolhimento, são uma das respostas possíveis na transição para uma 

habitação permanente. Estes centros são um objeto de estudo mais concreto desta investigação 

que se debruça na análise da localização, do programa funcional, da organização do espaço e 

no conforto dos utilizadores destes edifícios. 

 

 

 

 

 

FIG.  4 - 1) FONTE: WWW.NYTIMES.COM/2017/11/02/WORLD/MIDDLEEAST/MOSUL-ATROCITIES-ISLAMIC-STATE.HTML. AUTORIA: 
FELIPE DANA; 2) FONTE: WWW.THEATLANTIC.COM/PHOTO/2017/03/THE-BATTLE-FOR-MOSUL-MOVES-WEST/518724/#IMG13. 
AUTORIA: MUHAMMAD HAMED; REUTERS; 3) FONTE: WWW.INSTAGRAM.COM/P/BB5OHKIICPJ/?TAKEN-BY=ARIS.MESSINIS 
AUTORIA: ARIS MESSINIS; AGENCE FRANCE-PRESSE 
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Resultado esperado 
 
Espera-se perceber e dar a conhecer este fenómeno da resposta da arquitetura a situações de 

perda de habitação, em particular tendo em conta os fluxos migratórios que têm como destino a 

Europa, ao abrigo do estatuto de refugiado. Apesar de no geral ser um assunto discutido, o tema 

específico da transição entre o abrigo imediato e o permanente não o é, pelo que poder-se-ão 

tirar conclusões quanto ao que está a ser feito e qual o caminho a percorrer pela disciplina da 

arquitetura.  

Esta dissertação ambiciona ter como resultado a promoção da discussão sobre este assunto 

que está a ser cada vez mais assumido pelos arquitetos como estando dentro do seu campo de 

trabalho. Como vai ser abordado na tese, a coordenação de respostas a situações de emergência 

sempre fez parte da área de estudos do arquiteto. Este trabalho tem a intenção de mostrar o 

trabalho de estudantes de arquitetura, arquitetos e organizações ao redor do mundo que estão 

empenhados nesta temática. Pretende-se também fazer um ponto de situação sobre as práticas 

atuais, com enfoque nas condições de conforto dos refugiados. 

Metodologia 
 
 
Numa fase preparatória foi efetuada uma pesquisa bibliográfica que incluiu: outros trabalhos de 

investigação académica sobre o tema, artigos e notícias recentes sobre catástrofes naturais e 

como a arquitetura tem respondido aos vários acontecimentos.  

Foi feito um levantamento sobre organizações nacionais e internacionais a trabalharem na área 

de apoio em situações de catástrofe. Começou-se por tentar perceber como atuam e qual é o 

seu papel em situação de catástrofe. Para além disso, foram identificadas pessoas dentro dessas 

organizações com o objetivo de obter mais informações sobre o tema através de entrevistas. A 

pesquisa bibliográfica permitiu também a identificação de potenciais casos de estudo, quer a 

nível nacional, quer internacional. A partir da pesquisa bibliográfica inicial foram identificados os 

10 casos de estudo analisados na tese. A Tabela 1 - Quadro-resumo de Tarefas sumariza a 

metodologia implementada. 
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TABELA 1 - QUADRO-RESUMO DE TAREFAS 
Quadro-resumo de Tarefas 

Objetivo Tarefa 

- Entender as estratégias implementadas quando 
ocorre uma catástrofe, por forma a caracterizar o 
processo de trânsito; 
 

- Analisar livros e investigações que expliquem os 
conceitos envolvidos na arquitetura de transição e 
quais os processos que existem e que são 
utilizados frequentemente. 

- Comparar a abordagem de várias organizações e 
arquitetos, nomeadamente, no que se refere às 
estratégias de projeto; 

- Identificar organizações que atuem em situações 
pós-catástrofe; 
- Referenciar pessoas relevantes para entrevistas; 
- Estudar um local onde tenha ocorrido um 
desastre, perceber como é a atuação de diversas 
organizações no terreno e entender em que 
condições as pessoas estão a viver;  

- Identificar quais as práticas atuais no que diz 
respeito às condições de conforto dos deslocados; 

- Documentar soluções utilizadas nos abrigos 
temporários, de transição e nos permanentes; 
- Encontrar um caso de estudo em que tenha 
ocorrido a totalidade do ciclo – abrigo temporário - 
abrigo de transição – habitação definitiva; 
- Para estudar a transição do abrigo provisório para 
solução permanente, contatar diretamente 
pessoas que passaram pelo processo ou outros 
intervenientes do mesmo; 
- Analisar, a nível do conforto, centros de 
acolhimento para refugiados em Portugal e na 
Europa. 

- Identificar e esclarecer os principais conceitos 
associados ao tema “arquitetura transitória”. 

- Estudar publicações das áreas da arquitetura, 
sociologia e filosofia. 

- Estudar história da resposta da arquitetura a 
situações de transição de habitação. 

- Efetuar uma pesquisa histórica dos 
acontecimentos que levaram à criação de 
arquiteturas transitórias ao longo do século XX e 
também na atualidade.  
- Estudar a história da arquitetura no que diz 
respeito a soluções temporárias e concretamente 
o que foi realizado como resposta às Primeira e 
Segunda Guerras Mundiais. 

- Identificar exemplos de espaços de acolhimento 
em vários países de Europa. 
 

- Contactar as seguintes organizações: CPR – 
Conselho Português para aos Refugiados; PAR – 
Plataforma de Apoio aos Refugiados; e Centro de 
Acolhimento Temporário de Refugiados, em 
Lisboa; 
- Procurar informações o sistema de integração de 
refugiados em Portugal e em outros países 
europeus. 
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Avaliação pós-ocupação 

No caso de estudo Português foram efetuadas visitas a um centro de acolhimento em 

funcionamento e entrevistas a várias pessoas ligadas ao “centro”. As duas visitas efetuadas foram 

guiadas por um funcionário e os percursos foram depois marcados nas plantas do edifício, 

recolhidas durante a entrevista com a equipa projetista. 

Para as entrevistas, foram utilizados guiões semi-estruturados. Este tipo de entrevista refere-se 

ao contexto de uma estrutura geral para entrevista criada pelo entrevistador, mas no decorrer da 

mesma, este faz uso de questões adicionais para fazer com que o entrevistado expanda as suas 

respostas, dependendo da interação ao longo da entrevista. Faz assim uso de perguntas 

espontâneas que vão surgindo em vez de fazer um questionário fechado (Sahragard, [s.d.], pp. 

262–264). Um dos pressupostos que levam à aplicação deste tipo de entrevista é o de que 

quanto mais se tenta controlar uma entrevista, menos naturalmente irá reagir o entrevistado, e 

por isso, as respostas que irá elaborar serão mais condicionadas. As entrevistas foram gravadas 

e posteriormente transcritas e analisadas. 

Efetuaram-se cinco entrevistas semi-estruturadas, em separado. A estrutura variou consoante a 

pessoa entrevistada. As entrevistas foram agendadas previamente e explicou-se quais os 

objetivos das mesmas. Tiveram em média a duração de uma hora. Houve a oportunidade de 

entrevistar: o projetista de um centro de acolhimento para refugiados; colaboradores e a diretora 

desse mesmo centro, bem como utilizadores do mesmo. 

Os objetivos das entrevistas, no caso das pessoas que habitaram o centro, foram os seguintes: 

- Caracterizar através de memórias a habitação “perdida”; 

- Compreender o percurso até chegar ao Centro; 

- Saber como foi a experiência da pessoa no Centro de Acolhimento; 

- Caracterizar o sítio onde agora mora, e se considera que o processo de “trânsito” está 

concluído.  
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Metodologia de análise de entrevistas  

Depois de realizadas e transcritas as entrevistas, a análise dos temas abordados foi feita utilizando 

os seguintes métodos: 

- Identificar as problemáticas levantadas apresentadas – análise problemática; 

- Resumo do conteúdo das entrevistas – síntese da entrevista – análise temática (Guerra, 2006, 

p. 70); 

- Identificar os factos – pontos que são defendidos pelo entrevistado como factuais; das ideias 

das quais não se percebe o significado de imediato e que merecem um tratamento posterior; das 

temáticas abordadas – frases ilustrativas do discurso (Guerra, 2006, p. 70); 

- Isolar os tipos de espaços de que se fala, tendo em conta de que se trata da análise a um 

edifício (Guerra, 2006, p. 80); 

- Criar uma tabela de citações que contenha as problemáticas abordadas e a opinião sobre os 

espaços do Centro de Acolhimento (Guerra, 2006, p. 74); 

- Elaborar uma análise de oposição entre as entrevistas – os conteúdos que merecem opiniões 

diferentes por parte dos entrevistados (Guerra, 2006, p. 83). 

Estrutura da tese  

A estrutura da tese caracteriza-se por uma primeira parte de introdução, com os subtemas: 

identificação e delimitação temática; objeto e objetivos; e a metodologia adotada na investigação., 

dois capítulos de desenvolvimento e um capítulo de conclusões. dissertação. Os capítulos de 

desenvolvimento organizam-se em duas partes principais; a primeira com um enquadramento do 

tema a partir da revisão bibliográfica – o Estado da Arte – e com uma analise de conceitos, e a 

segunda com a apresentação e análise de casos de estudo: Centros de abrigo temporário na 

Europa, com uma exploração mais aprofundada do caso português.  
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1. ESTADO DA ARTE 

1.1. Principais autores e fontes de referência 
 
Um dos primeiros elementos de referência para a investigação foram as instituições Shelter 

Centre e Craterre. Ligado ao Shelter Centre, A plataforma online Humanitarian Library2, gerida 

pelo Shelter Centre (Shelter Centre, 2017) permite o acesso a diversas temáticas ligadas à ajuda 

humanitária, bem como, a casos de estudo sobre a habitação pós-catástrofe. Tom Corsellis, 

fundador desta organização, é um nome de referência nesta temática. Juntamente com a 

arquitecta Antonella Vitale escreveram o livro “Transitional Settlement – Displaced Populations” 

(Corsellis e Vitale, 2005), considerado como referência sobre a presente temática. 

O livro apresenta estratégias para o planeamento de abrigo para pessoas afetadas por conflitos 

ou desastres naturais. É um guia extensivo de análise de várias soluções e dos impactos para os 

utilizadores. Analisa diversas formas de transição como; a dispersão em famílias de acolhimento, 

em abrigos rurais ou em abrigos urbanos, agrupamento em centros coletivos, em campos 

planeados ou em campos não planeados. O guia aborda também os aspetos construtivos, 

identificando qual a estratégia, programa e materiais mais adequados para os diversos tipos de 

cenário. 

O arquiteto Miguel Mendes, ligado à instituição CRAterre3, é um dos arquitetos em Portugal com 

mais experiência de terreno no apoio em situação de catástrofe. O arquiteto tem como princípio 

no desenvolvimento dos seus projetos, tendo em conta a emergência da situação, uma 

abordagem bioclimática e humanista. Com os princípios da arquitetura bioclimática pretende 

realizar obras sustentáveis ao longo do seu ciclo de vida, desde o uso de recursos naturais 

disponíveis, diminuindo os impactos no clima e as perdas de energia. O arquiteto desenvolve 

trabalho como projetista, na formação de mão-de-obra local e na coordenação e 

                                                
2 A Humanitarian Library é uma plataforma online de divulgação de documentos relevantes a nível do conhecimento 
humanitário. Está concebida para ser a principal referência na partilha deste tipo de informação. Fonte: 
https://www.humanitarianlibrary.org/page/about-us. 
3 A CRAterre (Centre de Recherche et d’Application en terre) é uma associação que atua na promoção da arquitetura 
em terra crua através de investigação, ações no terreno, formação e difusão de conhecimentos. A associação e o 
laboratório de investigação pertencem à Escola Nacional Superior de Arquitetura de Grenoble. Fonte: 
http://craterre.org. 
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acompanhamento de obras. Esteve envolvido em projetos no Haiti depois do terramoto de 2010 

(onde estava no momento da entrevista, em março de 2017), no desenvolvimento de um projeto 

e obra à escala urbanística na Guiné-Bissau e também, no desenvolvimento do projeto e 

construção de habitações definitivas no Nepal após o terramoto de 2015. 

1.1.1. Outros trabalhos e/ou artigos recentes que enquadram a investigação 

Vários autores estudam a questão do abrigo temporário pós-catástrofe. Destacam-se “Air Shelter 

House, a tecnologia e a sua aplicação a unidades de abrigo: o caso da Scaffold House e as 

instalações Cartboard Shelter” (Amaratunga et al., 2014), que estuda especificamente uma 

tecnologia de abrigo em caso de emergência, “An Overview of the Design of Disaster Relief 

Shelters” (Bashawri, Garrity e Moodley, 2014) e “Opportunities to Build Disaster-Resilient Shelter” 

(Anh e Phong, 2014). Estes artigos focam-se na problemática do abrigo temporário ou imediato 

e nas questões construtivas associadas à sua função, nomeadamente, a rapidez de construção, 

baixos custos e disponibilidade local de materiais. Existem ainda manuais de linhas orientadoras 

para a implementação de campos ou construções de emergência, sendo os mais citados o “The 

Sphere Handbook” (The Sphere Project, 2011) e o “Handbook for Emergencies” (ACNUR, 2007). 

Um outro artigo, que tem como título “Helping Refugees Isn’t Just About Designing Better 

Shelters” (Zhang, 2015), apresenta o abrigo ou tenda portátil criada pelo grupo IKEA para a 

Organização das Nações Unidas com a finalidade de ser usado como abrigo temporário em caso 

de catástrofe. Conforme é referido no artigo, a ONU encomendou 10.000 abrigos ao IKEA. No 

mesmo artigo, Paul Currion, um consultor independente de organizações humanitárias, defende 

a ideia de que o abrigo não é um produto, mas antes um processo, levantando várias questões 

éticas na abordagem do tratamento da questão do alojamento de refugiados. Num outro artigo 

Currion (Currion, 2015) relembra que esta ideia de que o abrigo é um processo já tinha sido 

introduzida em 1978 por Ian Davis no seu livro “Shelter after Disaster”. Acrescenta que “apesar 

disso, 40 anos depois, (...) abordagens a situações de abrigos pós-desastre orientadas pelo 

processo são ainda raramente implementadas no terreno” (Currion, 2015). O mesmo autor refere 

ainda que “o abrigo como produto é visível. É tangível, o que significa que é mais fácil de financiar 

e de angariar fundos para a sua realização.” (Currion, 2015). Mas tem o seu revés, e refere, em 
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entrevista a Zhang, “(...) temos ainda uma quantidade enorme de pessoas presas em campos, e 

concorda-se universalmente que os campos são a pior solução possível para pessoas que 

foram deslocadas” (Zhang, 2015). 

Estes estudos suportam a pertinência dos objetivos da tese, que se propõe analisar o papel da 

arquitetura em todo o processo de transição dos desalojados, chamando a atenção para a 

importância de não concentrar todo o esforço de recursos na temática da rapidez da construção 

de abrigos e nas questões construtivas. Paul Currion lembra que o objetivo é devolver às 

pessoas as condições iniciais de habitação que foram forçadas a abandonar e não ‘isolá-las em 

campos’. Os campos fazem parte do processo, e devem ser pensados e estruturados, mas isto 

não retira importância ao que deve ser o objetivo principal: repor as condições iniciais. Assim, é 

todo este processo que se propõe analisar nesta investigação, em que se pretende caracterizar 

a perceção dos utilizadores sobre os abrigos temporários, mas também caracterizar o seu 

percurso, desde o abandono da habitação inicial até ao (eventual) estabelecimento de uma nova 

morada, caracterizando o processo de transição. 

A conferência Trabalhos Sem Fronteiras a 11 de fevereiro de 2017, promovida pelos Arquitetos 

Sem Fronteiras - Portugal, é também exemplo da atualidade do tema em estudo à escala 

nacional. Tendo sido abordados temas como “A promoção de infra-estruturas no contexto de 

emergência e desenvolvimento” por Rafael Drummond Borges; “A prática como experiência 

formativa para o ensino em Arquitetura” por Miguel Amado; e “A terra a quem a trabalha” por 

Miguel Mendes. 

Decorreu, também, no dia 9 de março de 2017, uma palestra no Instituto Superior Técnico com 

o tema A Crise dos Refugiados – Um contexto político, social e local organizado pelo Grupo de 

Ação Social do Instituto Superior Técnico. Entre outras coisas, foram contadas experiências sobre 

o que é estar num campo de refugiados por Ricardo Cabral Fernandes, mestre em Ciência Política 

pelo ISCTE-IUL, e por Tiago Marques, engenheiro e coordenador de missões da Plataforma de 

Apoio aos Refugiados. Foi referido pelo último que os campos de refugiados, como o de Atenas, 

tendo em conta que são espaços temporários de transição, resultam em processos que se 

arrastam demasiado no tempo. De acordo com o Programa de Recolocação criado pela União 
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Europeia, foram recolocadas, em Portugal, cerca de 1200 pessoas, das quais, aproximadamente, 

700 pela Plataforma de Apoio aos Refugiados. 

No dia 15 de setembro de 2017, a Ordem dos Arquitetos comunicou aos seus membros a criação 

do projeto AVAE - Arquitetos Voluntários em Situação de Emergência - que tem como objetivo, 

conforme o comunicado, “ajudar com recursos técnicos qualificados e materiais a recuperação 

das zonas afetadas pelos incêndios dos passados dias 16 e 17 de junho da zona centro do país”. 

Estes incêndios de 2017, chamaram a atenção da Ordem dos Arquitetos para o papel dos 

arquitetos no planeamento da transição das pessoas afetadas por estes desastres. A 4 de 

outubro de 2017 foi assinado um protocolo de colaboração entre o Instituto da Segurança Social, 

Infraestruturas de Portugal e as Secções Regionais da Ordem dos Arquitetos, para o a “apoio à 

população e revitalização das áreas afetadas pelos incêndios de junho de 2017”.4 Existe, portanto 

neste momento uma Bolsa de Arquitetos Voluntários disponíveis em Portugal para fazer face a 

problemas como o que assolou o país em 2017. 

1.1.2. Investigações académicas 

Foi ainda feita uma pesquisa sobre trabalhos académicos, tendo sido identificadas diversas teses 

de mestrado, quer a nível nacional quer a nível internacional. Os principais trabalhos identificados, 

quer a nível europeu quer nacional encontram-se elencados e sumariamente caracterizados nas 

tabelas 2 e 3 respetivamente. 

TABELA 2 - TRABALHOS ACADÉMICOS - EUROPA 
Trabalhos académicos – contexto internacional 

Tema Objetivos Assuntos relevantes para 
a investigação 

“Not just passing through 
migrants in the city, two 
cases in Turin” 
(Rodriguez, 2017) 

A tese faz uma análise abrangente de 
vários conceitos inerentes ao processo de 
transição, como a crise dos refugiados e 
sistema de receção de Itália. São 
estudados dois casos: um centro de 
acolhimento e um campo. Também são 
apresentados alguns exemplares de 
arquitetura de transição e é feita uma 
análise dos aspetos positivos e negativos. 

É analisado um edifício, outrora 
não habitado, que agora é 
casa permanente de 
refugiados e imigrantes. São 
analisados com base em 
vários parâmetros algumas 
formas de acolhimento. 

                                                
4 Fonte: https://www.oasrn-oasrn.org/-bolsa-avae.html 
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“Place of Becoming: a 
Spatial Accommodation 
of Asylum Seekers in the 
Netherlands” (Klatser, 
2016) 

Esta tese de arquitetura analisa o conceito 
de “centro de asilo” e o contexto europeu 
no que refere a centros de asilo e centros 
de detenção de refugiados. Estuda 
comparativamente três centros na 
Holanda, nas cidades de: Dronten, 
Winterswijk e Utrecht. 

O objeto de estudo da tese é o 
centro de acolhimento. 

“Lo Spazio dei Rifugiati 
nella Città Europea: 
Torino” (Turano, 2016) 
 

A tese foca-se nos novos espaços que 
hospedam os refugiados e a sua relação 
com o tecido urbano existente. A relação 
entre a sociedade e o território, juntamente 
com a mudança da estrutura económica e 
institucional do continente europeu, no 
entender do autor, colocam-nos diante de 
uma “nova questão urbana” para a qual 
nos devemos preparar. Neste sentido o 
autor estuda o contexto da cidade de 
Turim, estudando, especificamente, 6 
casos de estudos. 

É feita uma análise de vários 
conceitos de acolhimento em 
meio urbano. O trabalho conta 
brevemente a história de 
alguns refugiados que 
passaram pelos centros de 
acolhimento estudados.  

“Architecture and Asylum 
- A Critical Analysis of the 
Segregation/Integration 
of Asylum Seekers in 
Denmark” (Schroeder, 
2014) 

Para investigar a influência da arquitetura 
no processo de segregação/integração a 
autora estuda dois conceitos de 
acolhimento o: dos Centros Avnstrup e 
Auderød e do o projeto Vollsmose. 

Para além dos centros de 
acolhimento a pesquisa, incide 
também no processo de 
acolhimento da Dinamarca e 
procura explicar como é feita 
essa transição. 

“Transitional 
Accommodation after 
Disaster – Short term 
solutions for long term 
necessities” (Wagemann, 
2012) 

O documento estuda o impacto de 
desastres ocorridos nos últimos 50 anos e 
as definições de abrigo temporário. 
Também analisa experiências históricas de 
abrigo temporário do século passado. 

A investigação foca-se 
essencialmente no abrigo 
temporário nas várias soluções 
criadas a este respeito. 

“Abrigos Temporários de 
Carácter Emergencial” 
(Anders, 2007) 

A pesquisa incide principalmente na 
análise do abrigo de emergência. 

É feito um enquadramento 
histórico das soluções 
utilizadas para abrigos de 
emergência, incluindo 
exemplos de habitações 
transportáveis. 
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TABELA 3 - TRABALHOS ACADÉMICOS - PORTUGAL 
Trabalhos académicos – contexto português 

Tema Objetivos Assuntos relevantes para 
a investigação 

“Arquitectura de Emergência: Do 
abrigo temporário à habitação 
permanente” (Sousa, 2015) 

Levantamento das 
características estruturais 
para alguns exemplos do 
parque habitacional de Lisboa 

(1) 

“Arquitetura de emergência: O 
papel da arquitetura na resolução 
dos problemas pós-catástrofe” 
(Gonçalves, 2015) 

Pontos de convergência entre a 
catástrofe natural e a 
implementação da arquitetura 
de emergência; e identificar 
soluções técnicas específicas 
para alojamento transitório. 

(1) 

“Urbanismo emergente. Desenho 
e processo de planeamento em 
situações pós-catástrofe” (Lopes, 
2015) 

Proposta de um modelo de 
urbanismo emergente que crie 
na cidade lugares humanizados 
para o encontro da 
comunidade. 

Estudo de conceitos 
semelhantes aos investigados 
nesta tese. 

“Arquitetura temporária de 
emergência” (Silva, 2013) 

Análise de casos de estudo de 
oito arquitetos onde foram 
utilizadas técnicas como a 
autoconstrução em terra crua e 
sistemas portáteis 

(1) 

“Arquitectura de Emergência: 
Projectar para zonas de 
catástrofe” (Frade, 2012) 

Analisar programas e 
estratégias de alojamento de 
emergência; compreender as 
questões que condicionam o 
projeto, e desenvolver uma 
solução de cariz temporário. 

(1) 

“Arquitectura de Emergência: 
Entre o Imediato e o Definitivo” 
(Ziebell, 2010) 

Identificar processos de 
desenho e de construção 
sustentável que 
operacionalizem 
atempadamente os alojamentos 
temporais. 

(1) 
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“Arquitectura de Emergência” 
(Neto, 2009) 

É analisado um cenário de 
catástrofe, o terramoto em 
Abruzzo, Itália de 2009 e 
proposto um modelo de abrigo 
temporário. O modelo é uma 
solução em cápsula para oito 
pessoas. 

Foi feita uma análise histórica de 
desastres de grande impacto e 
das soluções utilizadas para 
fazer face ao problema. 
Também são estudadas as 
estratégias de planeamento de 
um campo. 

(1) Não existem assuntos convergentes relevantes. 

1.2. Enquadramento histórico  
1.2.1. Como a arquitetura respondeu às catástrofes do século XX  

Resposta do Movimento Moderno à Primeira Guerra Mundial 

O livro “Design Like You Give a Damn: Response to Humanitarian Crises” (Stohr e Sinclair, 2006) 

relata vários acontecimentos históricos, mas talvez aqueles que tenham mais relevância em 

termos do passado e do futuro da arquitetura sejam aqueles relacionados com os arquitetos do 

Movimento Moderno, já que na altura muito pouco era feito em termos de Organizações Não 

Governamentais - ONG – até à Segunda Guerra Mundial só havia o Comité Internacional da Cruz 

Vermelha – CICV. Com exceção desta organização todas as outras grandes associações e 

organizações foram criadas após a Segunda Guerra Mundial. Deveria ser dos arquitetos o papel 

de pensar como responder à emergente necessidade de pensar como abrigar rapidamente os 

desalojados pela guerra. E isso aconteceu com maior expressão nalguns casos como: Le 

Corbusier, R. Buckminster Fuller, Walter Gropius, Alvar Aalto e Jean Prouvé. 

Durante o século XX foram necessários vários esforços no que diz respeito a realojar pessoas 

vítimas de desastres tanto naturais como bélicos. No livro Behind the Postmodern Facade - 

Architectural Change in Late Twentieth-Century America, Magali Larson refere que “os sinais de 

uma nova arquitetura (...) tinham emergido antes da guerra, não só no trabalho de Wright mas 

também na Holanda, na arquitetura industrial da Alemanha e Itália, em França, Inglaterra, Áustria, 

Bélgica.”5 (Larson, 1993). Mas também afirma que “a experiência da guerra e revolução foram a 

linha divisória entre a tendência moderna e o Movimento Moderno.” Acrescenta que “a guerra 

transmitiu aos arquitetos progressistas, nascidos nos anos 1880, uma nova urgência e uma nova 

                                                
5 Todas as citações retiradas deste livro são uma tradução livre do autor. 



		

 

 

O PAPEL DA ARQUITETURA EM PROCESSOS DE TRANSIÇÃO | Arquiteturas humanitárias 

 

Página 24 

expetativa no seu trabalho.”1 Magali Larson faz menção ao “papel decisivo” dos arquitetos na 

arquitetura: “A arte e as pessoas têm de formar uma unidade. A arte não deve mais ser a 

satisfação de poucos, mas sim a vida e a felicidade das massas de gente. O objetivo é a aliança 

das artes debaixo da asa da melhor arquitetura.” (Larson, 1993) 

 

 

 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial houve um esforço de Le Corbusier e outros arquitetos para 

responder aos acontecimentos recentes.  

De 1914 a 1915 Le Corbusier desenvolveu uma unidade de habitação universal chamado de 

“Maison Dom-ino”. Sobre este sistema para habitações, o livro “Modern Architecture Since 1900” 

(Curtis, 1982) indica que “foi como um “housing kit” para ajudar na rápida reconstrução da 

Flandres, que foi devastada pela guerra”. A ideia de Corbusier era a de “fazer uma produção em 

massa de um conjunto básico de componentes”6 (Curtis 1982:84). A estrutura da habitação seria, 

por isso, “montada em menos de três semanas, e paredes de alvenaria feitas dos edifícios em 

ruína poderiam ser usadas como um enchimento.” (Curtis 1982:84) As janelas e o mobiliário 

seriam “todos produzidos em massa, deveriam ser modelados no local, e inseridos dentro do 

esqueleto.” (Curtis 1982:84) 

Le Corbusier um arquiteto que acompanhou quase todo o século XX e cuja obra é conhecida 

talvez como nenhum outro desse século, teve várias iniciativas no que diz respeito à resposta aos 

problemas humanitários da sua época (Boesiger, 1946). Do arquiteto são conhecidas mais 

propostas de solução para a emergência, para além do Dom-ino:  

                                                
6 Todas as citações retiradas deste livro são uma tradução livre do autor. 

FIG.  5 - CAMPO TRANSITÓRIO EM SÃO FRANCISCO, 1906. FONTE: DAVIS 
1980:129 
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- As casas “Murondins”  (Fig.  6-a) 

- Escolas portáteis para refugiados da Primeira Parte da Guerra de 1939/40 (Fig.  6-b, c);  

- Unité d’habitation transitoire – 1944 (Fig.  6-d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Guerra Mundial e o Estilo Internacional  

A seguir à Segunda Guerra, a necessidade de realojar rapidamente milhões de pessoas por todo 

o mundo terá levado à divulgação universal do Movimento Moderno segundo fórmulas repetitivas 

que deram origem ao chamado Estilo Internacional. 

“As suas [dos arquitetos que se tornaram maduros no início dos anos 60] datas de nascimento 

tendem a ser entre 1915 e 1930, por isso os seus primeiros anos foram fortemente 

FIG.  6 - 1) LES MAISONS “MURONDINS”. FONTE: BOESIGER, 1946, P.101; 2,3) PAVILHÃO DO REFEITÓRIO PARA 160 
CRIANÇAS. FONTE: BOESIGER, 1946, P.102; 4) VISTA AÉREA DA UNITÉ D’HABITATION TRASITOIRE. FONTE: 
BOESIGER, 1946, P.128. 
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impressionados pela Segunda Guerra Mundial. Os seus vocabulários foram estabelecidos contra 

o cenário do Internacional Style, (...) procuraram uma arquitetura de maior robustez e 

complexidade.” (Curtis 1982:547) 

Os arquitetos nascidos entre 1915 e 1930 como diz a citação ainda estavam muito ligados ao 

Estilo Internacional. Havia a necessidade de construir rápido e eficazmente e o Estilo Internacional 

dava essas garantias. Esses arquitetos foram influenciados por arquitetos como Walter Gropius 

com os projetos de resposta social, como os Blocos de Apartamento na costa de Wannsee, em 

Berlim. 

 

 

 

 

 

 

Sobre a arquitetura moderna o livro de William Curtis diz que “é difícil avaliar o impacto total da 

Segunda Guerra Mundial na arquitetura (...), destruiu uma anterior ordem social e económica, e 

nessa medida trouxe à tona alguns dos impulsos que tinham trazido à existência a arquitetura 

moderna.” (Curtis 1982:395)  

Este estilo internacional muito assente na repetição de elementos e em sistemas modulares abriu 

caminho para a rápida resposta a necessidades de alojamento. Embora algumas soluções 

arquitetónicas não tenham sido concebidas como resposta a desastres, estas estiveram na 

origem do que foi feito em anos posteriores. São exemplos disso: as Casas Pré-fabricadas 

construídas para a Hirsch Copper and Brass Works por W. Gropius, em 1931; o Package House 

FIG.  7 - BLOCOS DE APARTAMENTOS NA COSTA DE WANNSEE,BERLIM (1931). 
FONTE: STOHR & SINCLAIR, 2006, P. 36. 
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System por W. Gropius e Konrad Wachsmann, de 1943 a 1948 (Fig.  8); e o Wichita Dwelling 

Machine de R. Buckminster Fuller, de 1944 a 1947 (Fig.  8). 

 

Segunda Guerra Mundial e os abrigos temporários 

 Buckminster Fuller criou, em 1940, a casa temporária DDU - Dymaxion Deployment Unit (Fig.  9). 

Foi no conceito desta casa que o arquiteto se baseou para criar a Wichita Dwelling Machine. 

Estas casas, produzidas antes dos Estados Unidos da América entrarem na Segunda Guerra 

Mundial, foram usadas para fins militares e domésticos. (Wagemann, 2012) Mais tarde, desenhou 

FIG.  8 - 1) PACKAGE HOUSE SYSTEM POR W. GROPIUS E KONRAD WACHSMANN. FONTE: 
PROYECTOS4ETSA.WORDPRESS.COM/2011/12/26/THE-PACKAGED-HOUSE-SYSTEM-KONRAD-WACHSMANN-Y-WALTER-GROPIUS-
GENERAL-PANEL-CORPORATION-NEW-YORK-1942/. 2) WICHITA DWELLING MACHINE DE BUCKMINSTER FULLER, NOVA IORQUE, EUA 
(1948). FONTE: STOHR & SINCLAIR, 2006, P.39. 
 

FIG.  9 - 1) PILOTOS DOS EUA EM FRENTE A UM ABRIGO “DYMAXION DEPLOYMENT UNITS”, NORTE DE ÁFRICA (1944). FONTE: 
ALASTAIRGORDONWALLTOWALL.COM/TAG/WICHITA-HOUSE/. 2) “THE BIOSPHERE ENVIRONMENT MUSEUM” DE BUCKMINSTER 
FULLER, MONTREAL, CANADÁ. FONTE: /WWW.ARCHITECTURALDIGEST.COM/GALLERY/BUCKMINSTER-FULLER-
ARCHITECTURE/ALL.  
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os conhecidos “geodesic domes”, uns abrigos de rápida construção. Apesar do objetivo ser o de 

responder à crise da habitação do pós-guerra, por causa da sua complexidade, foram mais 

utilizadas para outras funções como o entretenimento (Fig.  9). 

Entre 1939-45, foi criado, por Alvar Aalto, o “Transportable Primitive Shelter”. Era um tipo de 

abrigo temporário móvel feito para dar casa a refugiados da guerra. O arquiteto era o presidente 

do Office for the Reconstruction of Finland (Secretariado para a Reconstrução da Finlândia) e tinha 

como objetivos “fazer investigação e desenhar casas eficientes e auto construíveis”. (Wagemann, 

2012) Outra solução criada foi a “AA type house" (Fig.  10), caracterizadas por serem flexíveis e 

variáveis. Esta proposta tinha uma casa principal à qual se podiam juntar mais partes modulares.   

Jean Prouvé, um especialista em pré-fabricação, criou, em 1945, o chamado “pavillon 

démontable”. Eram casas desmontáveis feitas para os refugiados em Lorraine, França. O objetivo 

era que estes abrigos fossem construíveis por apenas 2 pessoas em 2 dias (Wagemann, 2012). 

Prouvé também construiu abrigos pré-fabricados, nomeadamente, “uma tenda de estrutura de 

metal, tendas desmontáveis e escolas para refugiados de guerra que ele chamou de écoles 

volantes”. (Stohr & Sinclair 2006:39) 

As organizações 

A organização The Army Corps of Engineers teve um papel importante no terramoto de São 

Francisco, em 1906, considerada a primeira grande catástrofe do século passado. Devido à 

grande devastação vários campos de abrigos temporários foram criados em espaços públicos 

(Wagemann, 2012). Em 1917, foi fundado o American Friends Service Committee (AFSC) com o 

objetivo de assistir os civis vítimas da Primeira Guerra Mundial. Este grupo construiu as chamadas 

FIG.  10 - 1) “TRANSPORTABLE PRIMITIVE SHELTER”, HELSÍNQUIA, FINLÂNDIA. FONTE: DAVIS, 1980; 2) “AA TYPE HOUSE”. FONTE: 
DAVIS, 1980. 
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“maisons demonstables”, casas temporárias de madeira, um dos primeiros exemplares de 

edifícios de estrutura temporária. Estas casas foram colocadas na mesma posição das destruídas 

ou num sítio adjacente ao mesmo. (Wagemann, 2012) 

O fim da Segunda Guerra Mundial marcou a criação da maioria das organizações não 

governamentais, como: ONU, USAID, International Rescue Comitte, CARE, Oxfam e Catholic 

Relief Services. 

Nos anos 70 várias soluções pré-fabricadas, desenvolvidas por agências de ajuda comunitária, 

foram criticadas por serem inapropriadas em termos da cultura, clima e custo. Uma das soluções 

foram os abrigos hexagonais de poliuretano construídos pela Oxfam. Em 1970, na Turquia, a 

BayerAG em cooperação com a German Red Cross construíram o “inflatable polyurethane foam 

dome”. A escolha de um material altamente combustível era inapropriado para uma cultura que 

usa o fogo ao ar livre (Wagemann, 2012). 

De 1976 a 1977 foram anos de criação de vários livros e relatórios sobre o tema das respostas 

aos desastres. (Davis, 1977, pp. 91–95) Depois destas soluções mal conseguidas, foi realizada 

em 1977, a Internacional Conference on Disaster Housing, que sedebruçou sobre o problema 

“de abrigos mal desenhados e programas de realojamento [que] podem causar mais prejuízo do 

que satisfação” (UN HABITAT, 2008, p. 84). Esta importante conferência abordou também temas 

como: os abrigos temporários, por normalmente não serem um contributo positivo ao 

promoverem condições de vida precárias; o uso dos materiais locais; e a prefabricação como 

meio mais rápido de resolver a emergência. (Davis, 1977, p. 29) 

Portugal no pós guerra colonial 

A vinda para Portugal dos retornados e dos imigrantes da ex-colónias portuguesas, no pós 25 

de Abril de 1974 fez com que houvesse a necessidade de acolher num curto espaço de tempo 

um número muito elevado de pessoas, criando habitações permanentes para as mesmas. 

Recorrendo a cópias por vezes mal assimiladas do Estilo Internacional, a periferia das cidades de 

Lisboa e Porto cresceram rapidamente, com a criação de novas cidades periféricas.  
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Em 1974 era também criado o programa SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), um 

programa do Estado com vista à requalificação urbana. Uma equipa multidisciplinar dava “apoio 

técnico na conceção e construção de habitação social” às populações, que participavam 

ativamente no processo de decisão. Recorreu-se à autoconstrução e à habitação evolutiva, 

“cruzando informação e acompanhamento em todo o processo, entre toda a equipa e respetivos 

moradores”. (Correia, 2016) 

Quando foi extinto em 1976, o programa apoiava a construção de 2.259 habitações (Pereira, 

2014). Este processo permitiu que famílias com graves dificuldades financeiras continuassem no 

local e comunidades onde viviam em vez de serem segregadas em novos bairros na periferia. A 

habitação social foi integrada e aberta à cidade e não excluída da mesma. É possível observar no 

processo SAAL como a arquitetura pode planear e executar processos de transição de 

comunidades para novas habitações permanentes. Neste caso, a manutenção do local da 

habitação foi uma premissa importante para o sucesso do programa. No caso de fluxos 

migratórios a perda das relações sociais e comunitárias, é um fator que deverá ser tido em conta 

nos processos de transição para a nova habitação. 

 

 

 

 

FIG.  11 – MOVIMENTO SAAL (1974-1976). FONTE: WWW.SERRALVES.PT/PT/ACTIVIDADES/CICLO-DE-CINEMA-SAAL/  
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1.2.2. Como a arquitetura respondeu às catástrofes da atualidade – século XXI 

A reconstrução “mediática”  

A recente premiação de uma arquitetura, de cariz humanitário, ou de resposta à emergência, 

como a atribuição do The Pritzker Architecture Prize de 2016 a Alejandro Aravena e o de 2014 a 

Shigeru Ban, despertou a atenção da arquitetura mundial para este tema. No caso de Aravena, 

o júri da organização refere que o “papel do arquiteto está agora a ser desafiado para servir 

maiores necessidades sociais e humanitárias, e Alejandro Aravena tem de maneira clara, 

generosa e completa respondido a este desafio.” (Prizker Jury, 2016). Sobre Shigeru Ban, o júri 

diz que quando “acontece uma tragédia, ele está frequentemente lá desde o início, como em 

Ruanda, Turquia, Índia, China, Itália, e Haiti, e no país onde vive, Japão, entre outros.” (Prizker 

Jury, 2014). Também refere o que faz dele um profissional exemplar, dizendo que são “o seu 

senso de responsabilidade e ação positiva para criar arquitetura de qualidade que serve as 

necessidades da sociedade, combinadas com a sua abordagem original a estes desafios 

humanitários.” (Prizker Jury, 2014) 

Shigeru Ban, arquiteto japonês, desde os anos 90 que é conhecido pelos seus edifícios feitos em 

tubo de papel. Em 1995, começou a trabalhar como consultor para a UNHCR. No mesmo ano, 

criou abrigos temporários – foram enviados 15 – para o terramoto de Great Hanshin ou de Kobe. 

Eram feitos de tubos de papel e caixas de plástico para cerveja engarrafada preenchidas com 

sacos de areia. (Wagemann, 2012)  

Após Kobe, fez casas de madeira e de papel para serem usadas como abrigos de emergência 

no Ruanda (1999), Turquia (2000), Índia (2001) e Haiti (2011). Também desenvolveu soluções que 

se formalizaram em contentores para edifícios temporários, depois do terramoto de 2011, no 

Japão. Estas soluções, sem dúvida, inovadoras tornaram-no num arquiteto icónico na assistência 

após desastre. 
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O arquiteto fundou a VAN – Voluntary Architects’ Network (AD Editorial Team, 2014), organização 

que participou mais recentemente, na reconstrução do Nepal, onde distribui tendas para serem 

usadas como casas e centros médicos. (Melcher, 2015) 

No Sri Lanka, após o terramoto e tsunami no oceano Índico, o arquiteto criou uma solução que 

agradou as pessoas locais, a principal razão foi que, como diz Shigeru Ban, as pessoas dali 

“normalmente comem ou andam debaixo das árvores” (Pollock, 2008), por isso pensou num 

espaço ao ar livre coberto. Mas, como refere em entrevista, a solução criou um novo problema, 

“outros habitantes, cujas casas não foram destruídas ou que estavam em casas feitas por outras 

NGOs, também queriam as casas” (Pollock, 2008).  

Este acontecimento revela um problema inerente à construção importada. A construção feita por 

pessoas que não sejam da região não confere nenhum tipo de mais-valia futura à população 

local. Se as pessoas locais quiserem construir, por exemplo, outra habitação semelhante à que 

lhes foi construída, não têm o conhecimento nem muitas vezes os meios de o fazer. Este tipo de 

problemas não acontece quando é utilizado o método, que é comumente conhecido, como 

reconstrução participativa. 

 

FIG.  12 – CASAS FEITAS DE ROLOS DE PAPEL, KOBE, JAPÃO (1995). 
FONTE: ISABELBARROSARCHITECTS.IE/BLOG/JAPANESE-ARCHITECT-
SHIGERU-BAN-BECOMES-2014-PRITZKER-LAUREATE/ 
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A reconstrução participativa 

Em várias abordagens a situações de catástrofe existe uma estratégia de reconstrução 

participativa: a de construir com as pessoas que foram vítimas do desastre incluindo-as como 

parte integrante do processo. É isso que defende Robin Cross, diretor de projetos da Article 25 

e que trabalhou no Haiti, ele diz que “há espaço para inovação, mas frequentemente é melhor 

adotar os materiais e as técnicas encontradas localmente. Nós construímos cerca de 100 

habitações até agora [fevereiro de 2010], mas nós também usámos cada uma delas com um 

exercício no treino das pessoas. É importante que quando sairmos não tenhamos deixado apenas 

edifícios para trás – nós também deixámos uma comunidade com uma maior capacidade de se 

reconstruir” (Rose, 2010). 

Miguel Mendes, arquiteto português, que está ligado frequentemente a projetos da organização 

CRAterre, e que também trabalha em situações de catástrofe partilha a ideia de que tem de haver 

um equilíbrio entre a quantidade de habitações que se faz e a qualidade. Para o arquitecto existe 

um problema que advém de se querer construir habitações definitivas em grande quantidade 

relegando a qualidade para um plano de menor importância. Em poucas palavras, o problema de 

os financiadores pedirem “3000 casas em 3 meses”.  

Para argumentar em relação a este assunto o arquiteto conta a sua experiência em Moçambique, 

após as cheias em 2000. Em 2005, Mendes liderou o projeto para a construção de uma casa 

para voluntários europeus em Moçambique. Recrutou pessoas locais e foi necessária uma 

máquina para fabricar Blocos de Terra Comprimida – BTC. Foi feita uma casa em terra como é 

FIG.  13 – CURSO DE CONSTRUÇÃO COM TERRA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES, MUMEMO, MOÇAMBIQUE (2006) POR MIGUEL 
MENDES. FONTE: MUMEMO.BLOGSPOT.COM. AUTORIA: MIGUEL MENDES 
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comum contruir-se na zona. Depois de fazer uma única casa e passado alguns anos, outras 

dezenas casas foram feitas na mesma área por parte das pessoas locais usando a mesma 

técnica. Este exemplo demonstra na prática o que deve ser um dos objetivos da arquitetura: 

assegurar o desenvolvimento das populações dando-lhes não só uma solução para o presente, 

mas também ferramentas e know-how que lhes permitam resolver problemas futuros.7  

Para além da construção participativa, Cross defende o uso de materiais e técnicas locais. É uma 

filosofia de trabalho parecida com a do arquiteto Miguel Mendes. O colaborador da Craterre, 

defende também que sejam dadas às pessoas ferramentas que lhes permitam resolver possíveis 

futuros problemas. Também Jan Meeuwissin da UN-Habitat, que trabalhou na região afetada pelo 

tsunami no Sri Lanka em 2004, diz que é “um processo das pessoas” e que “é extremamente 

importante envolver as pessoas no processo de reconstrução”. 

Assim, em países com baixo nível de desenvolvimento com poucos recursos é fundamental 

construir habitações sustentáveis, nomeadamente, a nível da formação que deve ser dada às 

pessoas locais sobre os métodos que vão ser usados na edificação. Deste modo, a população 

estará mais preparada para continuar o processo de reconstrução e estará em melhores 

condições de fazer face a um futuro desastre. Já em contextos industrializados, como na Europa 

no pós-guerras as estratégias usadas foram diferentes. Procurou-se acima de tudo soluções que 

se pudessem implementar em qualquer local, reduzindo a habitação ao mínimo indispensável e 

usando uma construção com modelos repetitivos que uniformizasse todo o construído. A solução 

foi construir em massa. As pessoas locais foram excluídas desse processo. 

 

 

 

                                                
7 O que é explicado sob o tema “A reconstrução participativa por Miguel Mendes da CRAterre”, foi-me transmitido 
numa conversa com o arquitecto Miguel Mendes. Este diálogo ocorreu no dia 13 de março de 2017. 
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1.3. Enquadramento teórico – conceitos 
 

Este sub-capítulo foi introduzido por se verificar alguma confusão na utilização dos termos 

relacionados com esta temática, nomeadamente no que se refere ao conceito de refugiado, 

diferenças entre campo de refugiados, centros de detenção ou centros de acolhimento. 

1.3.1. O conceito de Refugiado 

De acordo com o Alto Comissariado da Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) um 

refugiado é “uma pessoa que foi forçada a sair do seu país para fugir à guerra, perseguição ou 

violência.” (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 2017). Refere ainda que: 

“Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. 

Com frequência, a sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras 

internacionais para procurar segurança nos países mais próximos, e então se tornarem 

um ‘refugiado’ reconhecido internacionalmente, com o acesso à assistência dos 

Estados, do ACNUR e de outras organizações. São reconhecidos como tal, 

precisamente porque é muito perigoso para eles voltar ao seu país e necessitam de um 

asilo em algum outro lugar. Para estas pessoas, a negação de um asilo pode ter 

consequências vitais.” (Edwards, 2015) 

Uma das funções do ACNUR, relativamente aos refugiados é o de encontrar “medidas que 

garantam que os direitos humanos básicos sejam respeitados e que lhes seja permitido viver em 

condições dignas e seguras que os ajudem a encontrar uma solução a longo prazo.” (Edwards, 

2015) 

A Convenção de Genebra de 1951 no artigo 33º., sob o título “Proibição de expulsão ou de 

rechaço”, no primeiro ponto refere: 
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“Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um 

refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja 

ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social 

a que pertence ou das suas opiniões políticas.” (Conferência das Nações Unidas de 

Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, 1951, p. 15) 

O conceito que o sociólogo Zygmunt Bauman tem sobre os refugiados é o de “pessoas que 

perdem o seu lugar na terra”, são “extraterritoriais”. Por outras palavras, não são bem-vindos em 

nenhum lugar. E os campos de refugiados são “artificies de uma instalação temporária que o 

bloqueio das saídas torna permanente”. (Bauman, 2003) 

Zygmunt Bauman, um importante sociólogo e filósofo dos séculos XX e XXI, dedicou parte da sua 

atenção à situação dos refugiados. Um dos seus últimos livros, “Strangers at our Door” (Bauman, 

2016) 8, refere-se à crise de refugiados e fluxos migratórios daí decorrentes, que têm como 

destino a Europa. Num outro livro “Amor Líquido”, o autor tece várias considerações sobre os 

refugiados, tentando compreender as razões de haver uma “crise dos refugiados” e os conceitos 

de identidade e de cidadania e a sua relação com limites territoriais. De como a situação de 

refugiado se relaciona com uma perda identitária e de referências de lugar. 

Na sua sombria análise sobre os campos de refugiados refere: 

“(...) [os campos de refugiados podem ser] laboratórios em que a dessemantização do 

lugar, a fragilidade e a descartabilidade dos meios, a indeterminação e a plasticidade 

das identidades e, acima de tudo, a nova permanência da transitoriedade (todas 

elas constitutivas da fase “líquida” da modernidade) são vivenciadas sob condições 

extremas: testadas como os limites da elasticidade e da submissão humanas, assim 

como as formas de atingi-los, foram testados nos campos de concentração no estágio 

“sólido” da história moderna.” (Bauman, 2003) 

                                                
8 No livro, Zygmunt Bauman aborda a temática atual que está a preocupar a Europa e explica como é que os refugiados 
estão a ser excluídos pelos media e pelos políticos. 
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Será que realmente os campos de refugiados são locais concebidos para se prolongarem no 

tempo? Será que é uma medida com o objetivo de “[transformar] em profecia auto cumprida a 

crença de que eles não desejam ou não podem ser assimilados pela vida económica do país?” 

(Bauman, 2003) É importante analisar estes campos de refugiados com o objetivo de perceber 

como se desenvolve a sua situação ao longo do tempo. Existe mesmo um “fechamento das 

saídas”? (Bauman, 2003)  

Crise de refugiados ou crise de valores? 

Na palestra do Grupo de Ação Social do Instituto Superior Técnico, no dia 9 de março de 2017, 

que tinha como tema: A Crise dos Refugiados – Um contexto político, social e local, Tiago 

Marques sugeriu que em campos de refugiados como o de Atenas o processo parece estar a 

arrastar-se demasiado no tempo, sem vislumbre de soluções para aquelas pessoas. O 

engenheiro e coordenador de missões da Plataforma de Apoio aos Refugiados, voluntário num 

destes campos, dá a entender que a Grécia parece estar interessada em manter estes campos 

mais tempo do que seria expectável, pelas contrapartidas que poderá receber a nível financeiro. 

Marques tem uma visão concordante com a de Bauman, afirmando de maneira pragmática que 

o que os media chamam de “crise dos refugiados” é na verdade uma “crise de valores”. Deu 

mesmo a entender que foi para ele uma experiência um tanto desencorajadora estar em campos 

de refugiados onde sentia que havia o desejo por parte dos governos que as pessoas 

continuassem ali indefinidamente.  

Bauman afirma que a nova localização dos refugiados é “permanentemente temporária”, “estão 

suspensos num vácuo espacial em o tempo foi interrompido”, e então, “não se estabeleceram 

nem estão em movimento (…),não são sedentários nem nómadas” (Bauman, 2003). 

Vivência nos campos de refugiados 

Pelo facto de a vida destas pessoas estar em pausa, para Bauman, estes campos têm uma nova 

qualidade a que chama de “transitoriedade congelada”, ou seja, “um estado contínuo, 

permanente, de temporalidade, uma duração de momentos remendados, nenhum dos quais 

vivido como um elemento de perpetuidade, muito menos como contribuição para ela”. O que o 
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autor diz das pessoas que vivem nestes campos é que “vivem, literalmente, um dia após o outro, 

e os conteúdos da vida quotidiana não são afetados pelo conhecimento de que os dias se 

combinam para formarem meses e anos”. Apesar da sua vida estar “em pausa”, o dia-a-dia deles 

não revela isso, acabam por se acostumar a uma situação que para eles pode começar a ser 

visto como permanente.  

Localização dos campos 

Bauman fala de “forças de atração e repulsão” que prendem os refugiados aos campos. O autor 

diz que é feito “o possível para evitar que os internos escapem e se espalhem sobre o território 

adjacente” e que “mesmo na ausência de guardas armados nas saídas, o lado de fora do campo 

está, essencialmente, fora dos limites estabelecidos para os internos”. Sobre o ambiente ao redor 

do campo diz que é geralmente “na melhor das hipóteses, inóspito, cheio de pessoas 

circunspectas, insensíveis e desconfiadas, ávidas por observar, registar e sustentar contra eles 

qualquer erro, real ou suposto, assim como qualquer passo em falso que possam dar – coisa 

que os refugiados, afastados do seu elemento e desconfortáveis num ambiente estranho estão 

propensos a fazer” (Bauman, 2003). 

1.3.2. O contexto europeu de acolhimento aos refugiados 

“Há neste momento mais pessoas deslocadas por conflito ou perseguição que em 

tempo algum desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje mais de 65 milhões de pessoas 

ao redor do mundo foram forçadas a abandonar as suas casas para escapar do perigo, e 

procurar segurança.” (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 2017) 

 

 

 

 
FIG.  14 – FONTE: ACNUR / 19 DE JUNHO DE 2017 (ACNUR, 2017) 
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Esta é uma altura em que existem no mundo, segundo os dados da UNHCR, cerca de 65,6 

milhões de pessoas desalojadas e, apenas, 189.300 foram recolocados. Cerca de 17% das 

pessoas deslocadas estão a ser colocadas na Europa. É um continente de grande procura e é 

isso que demonstram as estatísticas da UNHCR, que registou um total de 5.199.900 refugiados 

na Europa no fim de 2016 (ACNUR, 2017, p. 14). O número dos assistidos pelo UNHCR, que 

não se interpretam por recolocados, é de 2.928.663 (ACNUR, 2017, p. 64). 

 

 

 

 

 

 

O crescimento do número de pessoas desalojadas a nível mundial têm-se acentuado a partir de 

2012. À medida que o número de refugiados aumenta, como mostra o gráfico da UNHCR, torna-

se mais importante compreender os impactos e a capacidade dos países, das cidades em 

acolher novos moradores, de forma temporário ou definitiva. 

FIG.  15  – FONTE: ACNUR / 19 DE JUNHO DE 2017 (ACNUR, 2017) 

FIG.  16  – FONTE: TENDÊNCIA DO DESLOCAMENTO GLOBAL E PROPORÇÃO DOS 
DESLOCADOS (UNHCR, 2017, P. 6) 
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1.3.3. O conceito de Arquitetura de Emergência e de Arquitetura para Migrantes 

Ian Davis publicou, em 1978, aquele que poderá ter sido o primeiro livro sobre arquitetura de 

emergência. (Silva, 2013, p. 46) Após essa primeira versão terão sido editadas mais duas versões: 

a de 1982 (Davis, 1982) e a edição atual (Davis, 2015). 

O livro “Shelter after Disaster” terá sido um dos primeiros livros sobre arquitetura de emergência. 

Os seus autores, Ian Davis, Fred Cuny, Fred Krimgold, e Paul Thompson entrevistaram 

populações afetadas por desastres e juntaram informação de vários desastres que ocorreram na 

década de 70: o terramoto de 1972 de Manágua, Nicarágua; o furacão Fifi de 1974, Honduras; 

o terramoto de Lice, em 1975, Turquia; o terramoto de Guatemala, em 1976; o terramoto de 

Friuli, em 1976, Itália; e o ciclone Andhra Pradesh de 1977, na Índia. O projetou durou 7 anos 

tendo os resultados sido publicados em 1982. Na segunda edição o texto foi revisto e 

acrescentado novo material sobre as mudanças implementadas em relação abrigo nos últimos 

30 anos. A principal conclusão do livro é que o problema do abrigo de emergência nos países 

em desenvolvimento é fundamentalmente diferente da problemática nas sociedades 

industrializadas. Nos países do terceiro mundo as questões da emergência não podem ser 

dissociadas do problema da habitação como um todo. 

Uma das formas como Ian Davis descreve arquitetura de emergência é a seguinte: 

“Por parte dos grupos de assistência (...) são requeridos educação sobre o processo de 

habitação como um todo em países em desenvolvimento, em tecnologia apropriada 

para as habitações, em financiamento e gestão e em aspetos socio-económicos das 

habitações de baixo custo. (...) [Esta arquitetura deve] assegurar satisfação social, 

habitações economicamente viáveis, edifícios tecnicamente sólidos e um ambiente mais 

seguro.” (Davis, 1982, p. 55) 

Como refere Simona Schroeder, não existe um discurso arquitetónico sobre o asilo. (Schroeder, 

2014, p. 11) “Architecture/ Migrancy” (Cairns, 2004) é uma das poucas publicações sobre o tema. 

É desenvolvida pelo antropologista e arquiteto Stephen Cairns.  O autor refere as razões de não 

se abordar o tema. Citando Gert Mattenklott explica que estes edifícios transportam a conotação 
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de “desalojamento traumático”. Por isso, imagens destes edifícios, como os centros de 

acolhimento, não podem ser estampadas em capas de publicações de arquitetura. (Mattenklott, 

1994) Além disso, esta arquitetura é alvo de forte controlo por parte de entidades sob a tutela do 

Estado, o que faz com que não seja possível muita discussão arquitetónica sobre o assunto. 

(Cairns, 2004, p. 25) Schroeder refere que pode existir um certo receio por parte dos arquitetos 

acerca da reputação da profissão. (Schroeder, 2014, p. 11) Isto por não haver meios para realizar 

a arquitetura que os arquitetos pretenderiam, mas sim a que o Estado idealiza. 

Cairns define dois tipos de arquitetura de emergência, a arquitetura de abrigo pós-desastre e a 

arquitetura dos centros de detenção e campos de refugiados. As duas categorias são 

consideradas pelo autor como uma “arquitetura para migrantes”. (Cairns, 2004, p. 12) O arquiteto 

indica que as duas se distinguem pelas questões do humanitarismo e da segurança. Na 

arquitetura pós-desastre, “a forma arquitetónica é reduzida aos parâmetros técnicos base”9. 

(Cairns, 2004, p. 27) Sobre arquitetura humanitária pós-desastre, o autor refere ainda: 

“[Estruturas para alojamento emergência] são desenhadas (...) para responder a 

desalojamentos em massa forçados por um desastre natural ou uma guerra. (...) A sua 

arquitetura é avaliada pela eficiência económica logística, estrutural e material.”(Cairns, 

2004, pp. 23–24) 

Na arquitetura de centros de detenção e campos de refugiados “a forma arquitetónica é 

necessária para suplementar insuficiências da mera técnica”. (Cairns, 2004, p. 27) Cairns define 

arquitetura humanitária de centros de detenção e campos de refugiados do seguinte modo: 

“São instalações criadas para controlar e restringir viagens não autorizadas através das 

fronteiras nacionais de refugiados e requerentes de asilo.” (Cairns, 2004, p. 25) 

A exposição inaugural da Casa da Arquitetura, intitulada “Poder Arquitetura”, comissariada pelos 

arquitetos Jorge Carvalho, Pedro Bandeira e Ricardo Bandeira, debruçava-se sobre os vários 

poderes que arquitetura “reflete e trabalha”.10 Um dos poderes descrito era exatamente o poder 

                                                
9 Todas as citações retiradas deste livro são uma tradução livre do autor. 
10 Fonte: //casadaarquitectura.pt/poder-arquitectura-exposicao-inaugural-da-casa-da-arquitectura/. 
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regulador. No âmbito desta exposição foram feitas as seguintes questões em que se deve refletir: 

“Pode a arquitetura atenuar ou inverter uma ideia opressiva do poder regulador? Existe uma 

segurança emocional na arquitetura? Pode um edifício-porta oferecer um sentido de 

hospitalidade e de acolhimento?”. 

 

 

 

 

 

As fases de atuação pós-desastre 

Enrico Quarantelli, pioneiro na sociologia de desastres, definiu em 1995, que a assistência é 

organizada em quatro fases: abrigo de emergência, abrigo temporário, habitação temporária e 

habitação permanente. O que é mais usual nos programas de ajuda mais recentes é haver três 

fases: abrigo de emergência, habitação temporária ou de transição e habitação permanente. 

(Wagemann, 2012, p. 25) 

 

 

 

 

 

FIG.  18 – FASES DE ABRIGO E HABITAÇÃO PÓS-DESASTRE. FONTE: WAGEMANN, 2012, P. 25. AUTORIA: 
ELIZABETH WAGEMANN 

FIG.  17 – EXPOSIÇÃO “PODER ARQUITETURA”, CASA DA ARQUITETURA (2017).  
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Alguns programas, como o de Ian Davis, tentam reduzir o processo a apenas duas fases: abrigo 

temporário e habitação permanente.  

O conceito de Abrigo de Transição - Shelter Centre  

Em maio de 2012, o Shelter Centre apresentou o “transitional approach”. Esta estratégia é vista 

pelos autores como uma melhoria em relação à que é geralmente utilizada de distribuição de 

tendas ou ferramentas básicas para abrigos, como materiais plásticos e martelos. Esta solução 

não é uma resposta de longa duração, já que as tendas têm a duração máxima de vida de dois 

anos e no caso de tendas de plásticos, cerca de 18 meses, como é referido. Apesar disso, estes 

abrigos de transição são pensados a nível de desenho e de materiais para poderem ser 

melhorados, reutilizados, vendidos ou transformados em habitação permanente. (Shelter Centre, 

2012, p. xvii). 

Este tipo de abrigo é construído com a população com materiais e métodos de construção 

semelhantes aos da habitação inicial. O objetivo deste tipo de transição é o de usar materiais que 

possam ser usados de forma flexível e reutilizáveis para construir uma habitação permanente. 

 

 

FIG.  19 – “TRANSITIONAL SHELTER” USADO APÓS O CICLONE DE 2012 NA FILIPINAS. FONTE: 
//SHELTERPROJECTS.ORG/SHELTERPROJECTS2011-2012/SHELTERPROJECTS2011-2012-LORES-EN.PDF. AUTORIA: 1) CLARISSE 
MAE BORJA/ CRS; 2) SEKI HIRANO; CRS 
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CAMPO MORIA, GRÉCIA 
 

O MAIOR CAMPO DE REFUGIADOS DA 
GRÉCIA QUE ABRIGA CERCA DE 5.000 
REFUGIADOS 

CAMPO “CARA DI MINEO”, ITÁLIA 
 

UM DOS MAIORES CAMPOS DE 
REFUGIADOS DA EUROPA NO QUAL 
HABITAM CERCA DE 4.000 REFUGIADOS 

CENTRO DE ACOLHIMENTO HOTEL 
PORIN, CROÁCIA 

CENTRO DE RECEÇÃO AOS REFUGIADOS EM 
ZAGREB, CROÁCIA QUE CERCA DE 600 
PESSOAS 

CENTRO DE ACOLHIMENTO HOTEL 
HUSARENHOF, ALEMANHA 

O HOTEL EM DESUSO IA SER CONVERTIDO 
NUM CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 300 
REFUGIADOS EM BAUTZEN, ALEMANHA. EM 
FEVEREIRO DE 2016, FOI ATEADO FOGO AO 
EDIFÍCIO ANTES DE SER USADO. 

 FIG.  20 – 1) CAMPO MORIA, LESBOS, GRÉCIA. FONTES: WWW.ERT.GR/PERIFEREIAKOI-STATHMOI/VOREIO_AIGAIO/STO-KYT-TIS-
MORIAS-GIA-ENIMEROSI-O-DIMARCHOS-LESVOU-SIMERA-EGKRISI-APOZIMIOSEON-TON-MORIANON/, 
WWW.ALJAZEERA.COM/INDEPTH/INPICTURES/RARE-LIFE-LESBOS-MORIA-REFUGEE-CAMP-180119123918846.HTML; 2) CAMPO 
“CARA DI MINEO”, SICÍLIA, ITÁLIA. FONTES: GOOGLE EARTH PRO, WWW.THEGUARDIAN.COM/WORLD/2018/FEB/08/THE-CAMP-IS-
RUN-BY-BAD-PEOPLE-AN-ASYLUM-SEEKERS-LIFE-IN-SICILY; 3) CENTRO DE ASILO HOTEL PORIN, ZAGRED, CROÁCIA. FONTES: 
WWW.HOTEL-R.NET/HR/HOTEL-PORIN, WWW.CARITAS.ORG/2017/02/LIFE-INSIDE-A-REFUGEE-RECEPTION-CENTRE-IN-
CROATIA/; 4) CENTRO DE ACOLHIMENTO HOTEL HUSARENHOF, BAUTZEN, ALEMANHA. FONTE: 
HTTPS://WWW.WSJ.COM/ARTICLES/GERMANY-ARRESTS-FIVE-SUSPECTED-OF-ANTI-IMMIGRANT-ATTACKS-1461072108 
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1.3.4. Os campos de detenção na Europa 

Os chamados “campos de detenção” são, na terminologia portuguesa, Centros de Instalação 

Temporária – CIT. E caracterizam-se por “centros de detenção especializados”. (Parlamento 

Europeu; Conselho da União Europeia, 2008, p. 2) É isso que é referido na diretiva da União 

Europeia de 2008: “Os nacionais de países terceiros detidos deverão ser tratados de forma 

humana e digna, no respeito pelos seus direitos fundamentais e nos termos do direito 

internacional e do direito nacional. Sem prejuízo da detenção inicial pelas entidades competentes 

para a aplicação da lei, que se rege pelo direito nacional, a detenção deverá, por norma, ser 

executada em centros de detenção especializados.” (Parlamento Europeu; Conselho da União 

Europeia, 2008, p. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Como o mapa indica, existem espalhados pela Europa inúmeros campos de detenção de 

pessoas, muitas das quais imigrantes ilegais. Apesar do mapa apenas referir, dois centros deste 

tipo em Portugal, talvez por serem os principais, existem seis espaços deste tipo, em Portugal, 

espalhados pelo país. Cinco deles colocados estrategicamente em aeroportos e um, a Unidade 

Habitacional de Santo António – UHSA, numa zona residencial da cidade do Porto, mais 

propriamente, na Rua Barão de Forrester. (Provedor de Justiça, 2011, p. 24) 

FIG.  21 - “CAMPOS DOS ESTRANGEIROS”. FONTE: 
WWW.EPIM.INFO/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/04/THE-HIDDEN-
FACE-OF-IMMIGRATION-DETENTION-CAMPS-IN-EUROPE.PDF 
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O relatório anual de SEF de 2014 refere: “O país conta com um Centro de Instalação Temporária 

– Unidade Habitacional de Santo António, no Porto – e cinco espaços equiparados, localizados 

nos aeroportos de Faro, Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada. Os mesmos estão divididos em 

alas femininas e masculinas e instalações sanitárias próprias, servem várias refeições ao longo do 

dia, dispõem de espaços comuns de lazer, de salas individuais para consultas diversas ou visitas, 

entre outros aspetos que contribuem e garantem o respeito pelos direitos fundamentais 

(...)”. (SEF, 2014, p. 13) O Centro de Instalação Temporária de Lisboa, apesar de ser gerido pelo 

CPR, não é possível ser visitado. 

1.3.5. Os campos de refugiados e os hotspots na Europa 

Depois do fechamento da rota dos Balcãs, em 2016, a União Europeia obrigou a Grécia a registar 

todos os migrantes, a principal forma de fazer isso é através de hostpots. A rota dos Balcãs, que 

é feita por refugiados em maioria da síria tem como finalidade chegar à Europa. Consiste nos 

seguintes pontos de passagem rumo depois a um outro país europeu: Turquia, Grécia, 

Macedónia, Sérvia e Hungria. Como refere o artigo da Faculdade de Direito de Oxford, hostposts 

é o nome dado a “infra-estruturas flexíveis caracterizadas por uma série de procedimentos de 

identificação, classificação e encaminhamento de migrantes”. (Tazzioli, 2016) Estes hostposts 

resultam em campos de refugiados devido à grande afluência, são exemplo disso as ilhas de 

Chios e Lesbos (Fig.  22). 

 

 

 

 

 

 FIG.  22  – “HOSTPOSTS PARA OS REFUGIADOS NAS ILHAS EGEIAS E NOS 
BALCÃS” FONTE: WWW.SPIEGEL.DE/INTERNATIONAL/EUROPE/EUROPE-
DEBATES-INITIAL-RECEPTION-CENTERS-FOR-REFUGEES-A-1060892.HTML 
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Nos primeiros meses de 2016 foram abertos 50 campos de refugiados na Grécia. (Tazzioli, 2016) 

Como refere o ACNUR, “um campo de refugiados é uma instalação temporária criada para 

receber pessoas que fugiram das suas casas por causa de violência e perseguição” (ACNUR, 

[s.d.]).  

Como mostra a tabela da publicação “Global Trends 2016” (ACNUR, 2017) (Fig.  23), existem 

vários tipos de resposta em termos de campos de refugiados, estes podem ser planeados e 

geridos por alguma entidade ou resultar da instalação voluntária de pessoas num local. Existem 

ainda campos de receção ou de trânsito. Estas zonas de trânsito são espaços onde os refugiados 

e imigrantes em trânsito permanecem durante breves períodos para depois retomarem o seu 

percurso. Alguns destes espaços são transformados em “zonas de controlo, de identificação e 

de espera indefinida” (Tazzioli, 2016). Tem havido um crescimento demográfico constante desde 

2014, a nível dos vários tipos de campos que existem no mundo. 

1.3.6. Os Centros de Asilo ou Centros de Acolhimento 

Como conclui Klatser  (Klatser, 2016, p. 41), sob o tema “Motivações dos Estados-nação para 

Agrupar os em Busca de Asilo”, os centros de asilo têm o objetivo de prevenção do processo de 

integração. Ao mesmo tempo, o governo desta forma tem os refugiados disponíveis quase a 

tempo inteiro para as atividades legais necessárias para avaliar se podem ficar no país ou não. O 

autor analisa o conceito de “centro de asilo” e a sua distribuição no contexto europeu. Estuda 

comparativamente três centros na Holanda, nas cidades de: Dronten, Winterswijk e Utrecht.  

O autor considera que a estratégia de agrupar estes emigrantes que requerem o estatuto de 

refugiado é a de facilitar a sua supervisão durante o processo de acolhimento e de análise do 

FIG.  23 – “INSTALAÇÃO DE REFUGIADOS”, 2014-2016 (FIM DO ANO). FONTE: UNHCR, 2017, P. 55 
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pedido de estatuto de refugiado. Esta parece ser também a estratégia implementada em 

Portugal, apesar do principal Centro de Acolhimento ter uma política de abertura para o exterior, 

permitindo a livre circulação dos imigrantes. Em Portugal estes centros são chamados de 

“Centros de Acolhimento para os Refugiados”, enquanto na maioria dos países europeus são 

denominados “Centros de Asilo”.  

 O primeiro centro de acolhimento, em Portugal, foi criado em 1999. O mais recente foi criado 

em 2006. Existe ainda um Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas, que também fica 

em Lisboa, na Bela Vista. A 23 de fevereiro de 2016 foi inaugurado, na freguesia do Lumiar, o 

Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados (CATR), um espaço preparado para acolher 

entre 24 e 30 pessoas. 

1.3.7. O processo de asilo em Portugal 

Em Portugal, são considerados três perfis de refugiados: (i) Os requerentes de proteção 

internacional espontâneos são aquelas pessoas que chegam a território nacional ou a um posto 

de fronteira e pedem asilo. Podem ser de qualquer país; (ii)  Os recolocados são os que vêm de 

Itália e da Grécia no âmbito do programa da Agenda Europeia das Migrações, que foi elaborado 

após o problema na Turquia em 201511. Aqui há uma quota de 4574 pessoas por 2 anos e que 

terminou a 26 de setembro de 2017 (iii) Os reinstalados vêm de um terceiro país não europeu. 

Dentro desta categoria existem dois programas: o “Um por Um”, que são os que vêm da Turquia, 

e os que vêm pelo ACNUR, que podem vir, por exemplo, do Egito. São refugiados já 

reconhecidos pelo ACNUR. A quota para os refugiados que vêm para Portugal pelo ACNUR é de 

45 pessoas por ano.12 

                                                
11 Em 2015, devido ao crescente fluxo de refugiados sírios, a Turquia estava a alojar cerca de 2,2 milhões de 
refugiados. Fonte: www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amnesty-international-turkey-syrian-refugees-human-
rights-abuse. 
12 O que é explicado sob o tema “O processo de asilo dos países dos casos de estudo”, foi-me transmitido numa 
conversa com Mónica Frechaut, psicóloga do centro de acolhimento. Este diálogo ocorreu na biblioteca do Centro de 
Acolhimento para os Refugiados, no dia 20 de setembro de 2017. 
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Existem diferentes tipologias de acolhimento consoante o programa de origem. Os pedidos de 

asilo espontâneos são encaminhados para centros de acolhimento. As pessoas que chegam ao 

abrigo de programas vão para casas ou apartamentos particulares. 

Todos os requerentes de proteção internacional espontâneos, se estiverem numa situação de 

insuficiência económica, são encaminhados pelo SEF para o CPR, de acordo com a Lei do Asilo, 

artigo 13.º (SEF, 2014). 

Habitam no centro os refugiados que estão numa fase de admissibilidade e estão na instrução 

do seu pedido de estatuto de refugiado. Quando a resposta por parte das autoridades 

portuguesas é positiva, saem do centro e são temporariamente apoiados pela Segurança Social 

para se estabelecerem no país de forma mais permanente. Quando a resposta é negativa pode 

ainda ser interposto recurso, mas também tem que sair do centro e passa a ser apoiada pela 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Caso a resposta ao recurso seja negativa, terá que sair 

do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE INSTALAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE FARO

CENTRO DE INSTALAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO PORTO

CASA DE ACOLHIMENTO PARA 
CRIANÇAS REFUGIADAS 

(BELA VISTA)

CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 
OS REFUGIADOS (BOBADELA)

CENTRO DE INSTALAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE LISBOA

FIG.  24  – PROCESSO DE ASILO EM PORTUGAL. 
AUTORIA: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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1. REQUERENTES DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL 

CPR - Conselho Português para os Refugiados

CPR, PAR - Plataforma 
de Apoio aos Refugiados,
CVP - Cruz Vermelha 
Portuguesa, 
UM - União das Miser-
icórdias

PEDIDOS ESPONTÂNEOS

ORIGEM:

ORIGEM:

CHEGADA A:

TERRITÓRIO 
NACIONAL

OU

POSTO DE FRONTEIRA

3 MESES PARA HAVER UMA DECISÃO

DECISÃO POSITIVA

CERCA DE 30% DAS RESPOSTAS SÃO POSITIVAS

APOIO DO INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL
GRUPO OPERATIVO
DISCUTE CASO A CASO

DECISÃO NEGATIVA 

CENTRO DE ACOLHIMENTO

HABITAÇÕES PARTICULARES
(APARTAMENTOS)

APOIO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

CIT - CENTRO DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA

ITÁLIA / GRÉCIA

TERCEIRO PÁIS NÃO EUROPEU

TURQUIA PROGRAMA “UM POR UM”

EGIPTO - 45 PESSOAS FUNDAÇÃO ADFP

4.574 PESSOAS EM 2 ANOS 
(TERMINOU A 26/09/2017)

VIA ACNUR

2. RECOLOCADOS

3. REINSTALADOS

FIG.  25  – OS TRÊS TIPOS DE PROGRAMA DE ASILO EM PORTUGAL. FONTE: ENTREVISTA A MÓNICA FRECHAUT, PSICÓLOGA DO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA OS REFUGIADOS, BOBADELA.  
 

OS TRÊS TIPOS DE PROGRAMA DE ASILO EM PORTUGAL 
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2. CASOS DE ESTUDO 

2.1. Apresentação dos casos de estudo 
 

Identificados os países em estudo, interessa referir concretamente, as cidades e os edifícios que 

vão ser analisados. A tabela seguinte identifica os dez centros analisados e as suas localizações. 

TABELA 4 - LOCALIZAÇÃO DE CADA CENTRO/PROJETO DE ACOLHIMENTO 

País Cidade Nome do centro ou do projeto para acolhimento 
Dinamarca Hvalsø Centro Avstrup 

Dinamarca Frederiksvaerk Centro Auderød 
Dinamarca Odense Projeto-piloto Vollsmose 
Holanda Dronten Centro de Dronten 
Holanda Winterswijk Centro de Winterswijk 
Holanda Utrecht Centro de Utrecht 

Itália Turim Casa del Mondo 
Itália Turim Ozanam House 
Itália Turim Ex-Moi, antigas Aldeias Olímpicas 

Portugal Loures Centro de Acolhimento para os Refugiados 
 

Os casos de centros da Dinamarca, Holanda e Itália foram analisados por estudantes de 

arquitetura desses países nas suas dissertações de mestrado. A tese de Simona Shroeder 

(Schroeder, 2014) investiga a influência da arquitetura no processo de segregação/integração 

nos centros na Dinamarca. A autora estuda três conceitos de acolhimento: o dos Centros 

Avnstrup, que é um centro acolhimento/detenção e Auderød, que é de detenção e o do projeto 

Vollsmose, que é de acolhimento num bloco de apartamentos.  

Bram Klatser (Klatser, 2016) analisa o conceito de “centro de asilo” e o contexto europeu no que 

se refere a centros de asilo e centros de detenção de refugiados na Holanda, analisando 

comparativamente três centros, nas cidades de Dronten, Winterswijk e Utrecht.  

A dissertação de Sara Turano (Turano, 2016) foca-se nos novos espaços que hospedam os 

refugiados e a sua relação com o tecido urbano existente em Itália. A relação entre a sociedade 

e o território, juntamente com a mudança da estrutura económica e institucional do continente 
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europeu, no entender da autora, colocam-nos diante de uma “nova questão urbana” para a qual 

nos devemos preparar. Neste sentido a autora estuda o contexto da cidade de Turim, analisando 

seis casos de estudos.  

A presente tese descreve sumariamente os casos acima referidos em fichas de analise e 

apresenta os resultados da investigação efetuada ao Centro de Acolhimento para os Refugiados 

da Bobadela, em Portugal. A elaboração das fichas dos vários casos permite criar uma base de 

trabalho comparativa entre os casos. 

2.2. Modelo das fichas de análise individual 
 

Para cada um dos dez casos de estudo foi elaborada uma ficha síntese que reúne 4 parâmetros 

de análise: (1) o contexto do lugar; (2) a morfologia do espaço; (3) o espaço; e (4) as vivências. 

De seguida é apresentada uma breve descrição de cada parâmetro de analise, qual o objetivo da 

sua inclusão e quais as principais conclusões da analise comparativa dos casos. A Fig.  26 

apresenta o modelo de ficha preenchido. As fichas detalhadas de cada caso são apresentadas 

no Anexo 1. As fichas de cada caso são apresentadas no Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1  
 

Caso de estudo Centro de Asilo de Dronten, Holanda 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 22.500 m2. Área do recinto: 150.000 m2. Capacidade do centro: 1000 
pessoas. População residente: 1300 pessoas (2014). 
 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro isolado. 
O Centro de Dronten é muito isolado da cidade e aquele em que houve uma intervenção 
mais recente, em 2014. Este centro funciona como uma aldeia estabelecendo relações de 
vizinhança entre os seus habitantes que não são normais neste tipo edifícios. 
O centro localiza-se numa zona agrícola a 10 km de Dronten e 5 km de Kampen, povoações 
vizinhas. Parece uma pequena aldeia que se fecha sobre si própria, com a sua escola, 
pequena biblioteca e vários espaços de recreação. O centro não é visível da rua. Não 
existem espaços religiosos ou culturais.  
O recinto é um campo vedado com 145 edifícios de habitação dispersos. 
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 

 

 

A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
 
Tipologia: em campo. 
Várias construções espalhadas 
pelo recinto. 
Os quartos localizam-se em 
pequenos bungalows com 4 
quartos e 2 pessoas por quarto. 
Os serviços comuns estão 
concentrados em alguns edifícios 
de maior dimensão. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa  
 
Programa do centro: 
 
Secretaria de receção; 
Biblioteca; 
Centro Médico da Cruz Vermelha; 
Sala de recreação; 
Ginásio;  
Espaço de recreio da escola; 
Escola primária; 
Salas de aulas de língua; 
Salas de computadores; 
Salas de arte e música; 
Loja de roupa em segunda mão; 
Unidades de habitação (134 
unidades) com cozinha e sala de 
estar. 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – INTERIOR DO CENTRO.  FONTE: KLATSER, 2016. 
 

FIG. 2 – VISTA DO EXTERIOR. FONTE: KLATSER, 2016. 

AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
No espaço exterior, dentro do centro, o ambiente é vivo, com crianças a brincar na escola 
e residentes a passar. Parece, como o autor refere, que o centro é uma sociedade paralela 
e um campo ou uma instituição total. 

Referência Bibliográfica KLATSER, Bram - «Place of Becoming: A Spatial Perspective on the Accommodation of Asylum 
Seekers in the Netherlands» [Em linha]. [S.l.]  : Delft University of Technology, 2016 

FIG.  26 – MODELO DAS FICHAS DE ANÁLISE INDIVIDUAL 
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2.2.1. Breve descrição do caso 

É apresentado o caso de estudo, com a indicação do nome do Centro e dando a conhecer dados 

demográficos, sempre que existem esses elementos. 

2.2.2. O contexto do lugar 

Neste critério é analisado principalmente a localização do centro de acolhimento. Com base nos 

casos analisados foram identificadas estratégias diferentes de relação entre o Centro e as 

cidades. Com base na analise comparativa foram propostas quatro classificações: 

- Centro integrado numa cidade: Quando o Centro de acolhimento se situa no tecido urbano 
da cidade. 

- Centro integrado no centro da cidade: O Centro situa-se muito perto do centro histórico da 
cidade. 

- Centro integrado na periferia da cidade: A localização é no tecido de uma cidade, mas longe 
do centro da cidade, periférico ao centro. 

- Centro isolado: O Centro encontra-se a mais de 5 km da cidade mais próxima. 

 

2.2.3. A morfologia do espaço 

É proposta uma classificação da tipologia do centro de acolhimento tendo em conta a relação 

entre área construída e área livre e se se trata de um único edifício (ou um edifício principal) ou de 

pequenas construções individualizadas. Foram propostas 4 categorias. 

Tipologia:  em campo 

  Os edifícios encontram-se dispersos pela área do recinto.  

  integrado num quarteirão 

Os edifícios podem estar estão dispersos, mas a área do recinto é pública. Essa 
área do recinto está localizada dentro dum quarteirão da cidade. 
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  edifício isolado e vedado 

O Centro está implantado num terreno que se distingue dos restantes da sua 
envolvente e o edifício não está adjacente a nenhum outro da sua vizinhança, 
sendo uma área privada vedada. 

  habitação coletiva  

O edifício, ou parte dele, destinado a habitações permanentes de famílias diversas. 
O edifício não é facilmente distinguível dos da sua envolvente. 

2.2.4. A organização funcional 

É descrito o programa funcional de cada Centro. 

2.2.5. As vivências 

A partir das conclusões dos autores das teses que estudam os casos analisados e das entrevistas 

e visitas realizadas, no caso do Centro português, são apresentadas perceções sobre a “vida no 

centro” e os pontos de vista de moradores dos centros sobre as suas condições de conforto. 

2.2.6. Análise comparativa dos casos de estudo 

O contexto do lugar – a localização 

TABELA 5 – QUADRO-RESUMO DA LOCALIZAÇÃO DOS CENTROS 
Centro integrado 

numa cidade 
Centro integrado no 

centro da cidade 
Centro integrado na 
periferia da cidade 

Centro isolado 

    

- Centro Vollsmose 
- Ozanam House - Centro Utrecht 

- Centro Winterswijk 
- Casa del Mondo 
- Ex-Moi 
- Centro Bobadela 

- Centro Dronten 
- Centro Avnstrup 
- Centro Auderød 
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Os edifícios mais próximos duma centralidade urbana são a “Ozanam House” e o Centro de Asilo 

de Utrecht. 

O centro mais isolado corresponde ao centro exclusivamente para detenção, que é o de Auderød, 

não existem sequer transportes públicos para a povoação mais próxima. O complexo de edifícios 

tem uma escola própria, assim como, acontece no Centro de Dronten. O facto de nestes centros 

existir escola mostra o grau de isolamento que se pretende. Estes centros comportam-se como 

um campo ou uma instituição total. (Klatser, 2016, p. 45) 

A morfologia do espaço - a tipologia 

TABELA 6 – QUADRO-RESUMO DA TIPOLOGIA DOS CENTROS 

Em campo Integrado num 
quarteirão 

Edifício isolado e 
vedado 

Habitação coletiva 

    
- Centro Dronten 
- Centro Avnstrup 
- Centro Auderød 

- Centro Winterswijk 
- Ozanam House 

- Centro Utrecht  
- Casa del Mondo 
- Centro Bobadela 

- Centro Vollsmose 
- Ex-Moi 

 

Em termos do tipo de programa de acolhimento, Auderød é o único que é um centro de detenção. 

Avnstrup é, simultaneamente, centro de acolhimento e de detenção. A “Casa del Mondo” apenas 

acolhe refugiados do sexo masculino. Em Turim, é uma prática recorrente haver Centros 

exclusivos para homens e para mulheres.  

Apenas o caso português corresponde a um edifício feito de raiz com a finalidade de acolher 

requerentes de asilo. Nos casos holandeses não existe informação que permita afirmar se, 

anteriormente, teriam um uso diferente. O Centro Vollsmose e o Ex-Moi são dois exemplos de 

integração de refugiados num edifício de habitação coletiva já existente. No primeiro caso, a 

integração de requerentes de asilo foi planeada, enquanto no segundo houve uma apropriação 

por parte das pessoas. 
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A maioria dos edifícios alberga pelo menos 4 pessoas por quarto, normalmente, recorrendo-se 

ao uso de beliches. Os casos mais graves a este respeito são os de Portugal, em que existem no 

mínimo 6 camas por quarto, e o Ex-Moi, onde até a sala e a cozinha têm a função de dormitório. 

Os centros Vollsmose, de Dronten, de Auderød, de Avnstrup e “Casa del Mondo” são casos onde 

existe uma menor ocupação por quarto, podendo haver apenas 2 pessoas por quarto. 

Para além de terem um extenso programa funcional os Centros de Dronten, Avnstrup e Auderød 

também são os únicos desenvolvidos em campo. Caracterizando-se os três por serem grandes 

áreas de terreno vedadas e isoladas das povoações. 

O centro de acolhimento com uma maior área de recinto é o de Auderød e o com maior área 

construída é o de Dronten. Existem dois casos de sobrelotação de espaço, são eles o Centro Ex-

Moi e Centro de Acolhimento para os Refugiados. O caso mais grave é o primeiro, vivem 1.200 

pessoas, num local com capacidade para 300. No segundo, em julho de 2017, habitavam 85 

residentes e a capacidade é de 34 pessoas. 

A organização funcional – o programa 

Os complexos arquitetónicos mais completos em termos do programa funcional são: o de 

Dronten, Avnstrup e Auderød. Também têm um programa bastante abrangente os Centros de:  

Utrecht, em que existe ginásio e jardim de infância; Bobadela, que tem também jardim de infância 

e até um auditório; e Winterswijk, possuindo um centro médico e também jardim de infância. O 

número excessivo de serviços pode aumentar o isolamente, pelo facto de não permitir aos 

ocupantes interagirem com outros espaços e outras pessoas. 

Dos Centros apresentados apenas o de Vollsmose e a “Casa del Mondo” têm um espaço 

projetado para fins religiosos. O Centro da Bobadela também tem um espaço improvisado para 

oração. Este espaço que antes era um espaço para as crianças foi apropriado pelos refugiados 

para ser um local de adoração. Tabela 7 – Análise comparativa de programas funcionais 
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TABELA 8 – QUADRO-RESUMO DO PROGRAMA DOS CENTROS 
Nome do 

centro ou do 
projeto para 
acolhimento 

Receção Biblioteca Sala 
comum 

Centro 
médico Escola 

Sala 
de 

aula 
Ginásio 

Jardim 
de 

Infância/ 
Creche 

Refeitório 
Sala 
de 

oração 

Centro de 
Dronten • • • • • • •    

Centro de 
Winterswijk •   •    •   

Centro de 
Utrecht • •  •    •   

Centro Avstrup  •      •   
Centro 

Auderød    • •   • •  

Projeto-piloto 
Vollsmose • •  •      • 
Casa del 
Mondo   •    •  • • 

Ozanam House   •        
Ex-Moi, antigas 

Aldeias 
Olímpicas 

  •  • •     

Centro de 
Acolhimento 

para os 
Refugiados 

• • •   •  •  • 

 

As vivências – o conforto dos utilizadores 

O projeto mais recente é o Centro Vollsmose, que data de 2012. Este Centro e a “Ozanam House” 

diferem dos restantes por haver uma interação entre refugiados e pessoas locais dentro do 

próprio edifício.  

Vollsmose é o único Centro que contornou a situação das filas de espera para receber o apoio 

financeiro por haver um contacto mais individualizado, o dinheiro é entregue de forma 

individualizada durante uma conversa que há quinzenalmente entre a administração e o refugiado. 

Nem todos os centros se destinam só a requerentes de asilo, por exemplo, a “Ozanam House”, 

apesar de ter 25 camas, tem apenas 8 requerentes. 
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Um bom exemplo de usufruto dos serviços oferecidos pelo meio envolvente é o de Utrecht. Neste 

Centro, as crianças vão a uma escola nas proximidades, as aulas de línguas são na biblioteca do 

centro da cidade e também é fora do edifício que são dados cursos educacionais. Utrecht é o 

único Centro em que as aulas de línguas são dadas fora do mesmo. Outro bom exemplo é o de 

Vollsmose, em que os medicamentos, ao invés de serem dados pela entidade gestora do Centro, 

são fornecidos pela farmácia local. A não inclusão destas funções no programa de um centro de 

acolhimento, é mais um benefício do que um prejuízo. Potencia a integração dos refugiados no 

novo local onde vivem e onde, possivelmente, viverão, mesmo que temporariamente, depois de 

saírem do Centro. Isto porque estimula o uso da língua para uma melhor integração e o contacto 

com a comunidade local. 

O Centro da Bobadela e o de Auderød têm a particularidade de ter um gabinete de apoio ao 

emprego. Mas, no caso português, este é também usufruído pela comunidade local. Isto permite 

uma partilha de espaços entre refugiados e habitantes locais. 

 

2.3. Análise do caso de estudo Centro de Acolhimento para os Refugiados da 
Bobadela 

2.3.1. Breve descrição do caso 

O Centro, construído em 2006, foi projetado pelo atelier de arquitetura Planarq, nomeadamente 

pelos arquitetos José Carlos Ferreira de Almeida, Cláudia Condeço da Silva Meira e Patrícia 

Rocha Lobo. Este centro é o local de acolhimento para requerentes espontâneos de proteção 

internacional de asilo em Portugal, no caso de estarem em insuficiência económica. A partir dos 

postos de fronteira ou de qualquer ponto do território nacional são encaminhados pelo SEF para 

este Centro.  
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2.3.2. O contexto do lugar 

 

O centro localiza-se numa zona residencial da freguesia da Bobadela, na rua Senhora Conceição, 

no concelho de Loures e fica a cerca de 13 km do centro de Lisboa.  O terreno, cedido pela 

Câmara Municipal de Loures, e é um terreno sobrante de um loteamento de moradias 

unifamiliares e habitação coletiva de baixa densidade.  

É uma zona calma, com pouco movimento, quer de veículos quer de pessoas. A norte e este o 

centro confronta uma área verde, junto ao qual existe um passadiço de madeira (Fig.  28). Este 

passadiço, de acesso público, permite a visibilidade para o interior do Centro. Mais ao longe 

FIG.  28 – 1) VISTA DO PÁTIO INTERIOR EM DIREÇÃO AO TEJO. FONTE: VISITA AO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA OS 
REFUGIADOS, BOBADELA. 2) PASSADIÇO DE MADEIRA. FONTE: //0608.HABITARPORTUGAL.ORG/FICHA.HTM?ID=368. 
 

FIG.  27  – VISTA DO CENTRO A PARTIR DA RUA PRINCIPAL. FONTE: GOOGLE MAPS. 
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avista-se o rio Tejo, que fica a sensivelmente 800 metro dos edifícios. A Este, na cota mais baixa 

da encosta começa a área industrial da Bobadela. 

Em termos de transportes públicos o local é servido por uma paragem de autocarro a pouco 

mais de 5 minutos a pé e a estação de comboio fica a 15 minutos a pé.  

O terreno foi cedido pela Câmara Municipal de Loures e é um terreno sobrante de um loteamento 

de moradias unifamiliares e habitação coletiva de baixa densidade. 

2.3.3. A morfologia do espaço – a tipologia 

O centro de acolhimento da Bobadela desenvolve-se num único edifício, com dois 2 pisos acima 

do solo e um piso em cave. O edifício tem dois corpos que formam um vazio entre si, concebido 

como um pátio exterior, virado a Sul, com vista para o rio Tejo. O centro funciona de “portas 

abertas”. O edifício encontra-se no centro do lote, sendo o confronto com a rua feito através de 

um gradeamento. 

 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | FONTE: GOOGLE EARTH PRO 
FIG.  29  – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO. FONTE: GOOGLE EARTH PRO.  
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2.3.4. A organização funcional – o programa 

No piso térreo situam-se os serviços administrativos e espaços comuns como a cozinha, 

biblioteca, salas de aula (para ensino de português), um pátio exterior com vista para o Tejo, um 

auditório, a sala comum e o espaço para oração. No primeiro piso localizam-se os quartos, 10 

ao todo, 5 para homens e 5 para mulheres, e a lavandaria. Para o acesso entre pisos existe um 

bloco de escadas e um elevador. No exterior do edifício o pátio vira-se a sul, com vista para o rio 

Tejo. 

A área em que o edifício está implantado é um terreno de aterro, ou seja, tinha sido submetida a 

vários aterros. A natureza do solo levou a fosse necessário fazer uma cave considerável, para 

chegar a solo mais firme, e a colocar bastantes estacas.13 A cave que foi projetada para ser o 

estacionamento de viaturas, mas não é usada para este efeito e é agora um local de deposição 

de donativos feitos ao Centro que de maneira desorganizada são ali deixados. 

                                                
13 Fonte: Informações recolhidas durante a entrevista ao arquiteto João Carlos Ferreira de Almeida, responsável pela 
obra do Centro de Acolhimento para os Refugiados. A análise da entrevista está em anexo.  

A

A

PLANTA DA COBERTURA

Subst.p/Des.

Escala

Data

5

Subst. Des.

Ref.

PARÂMETROS GERAIS

ÁREA BRUTA DO PISO 0 ............ 1 084.35 m2

ÁREA BRUTA DO PISO 1 ............    626.45 m2

ÁREA BRUTA TOTAL ..................  2 650.80 m2

ÁREA BRUTA DO PISO -1 ...........    940.00 m2 A - TAMPA DE ACESSO À COBERTURA, TIPO "SRH - SURESPAN", 
PINTADA NA COR CINZA RAL 7011, COM ESCADA INCLUÍDA

Autor do Projecto:

Director Técnico de Obra:FIG.  30 – PLANTA DE COBERTURA. FONTE: CEDIDO PELA PLANARQ. 
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2.3.5. As vivências 

A zona administrativa, situada no rés-do-chão contempla áreas frequentadas por refugiados e 

pessoas que não vivem não centro, como o gabinete de apoio ao emprego. A entrada de 

todos os utilizadores é feita por uma entrada principal, junto à qual se situa uma sala de espera 

de apoio ao atendimento de quem vem de fora do centro. O gabinete de contas, a segunda 

sala dentro desta área, é o local onde é necessário ir uma vez por mês para receber o pocket 

money, nome dado ao apoio financeiro de 150 euros por mês.14 Neste dia do mês a fila é longa 

segundo foi relatado pela própria funcionária que desenvolve esta tarefa.  

                                                
14 Estes dados foram-me transmitidos numa conversa com Mónica Frechaut, psicóloga do centro de acolhimento. 
Este diálogo ocorreu na biblioteca do Centro de Acolhimento para os Refugiados, no dia 20 de setembro de 2017. 

PISO 1 

PISO 0 

PISO -1 

FIG.  31 – PLANTAS DOS VÁRIOS PISOS DO CPR. FONTE: PLANARQ. AUTORIA: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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Também no piso térreo, a biblioteca raramente é usada. É um espaço bem cuidado e de 

qualidade, onde se entrevistou Mónica Frechaut, psicóloga e diretora do CPR, mas o espaço não 

é usado pelas pessoas. Isto deve-se ao facto de não haver funcionários e voluntários suficientes 

para supervisionarem este espaço. F., um dos antigos moradores entrevistado referiu, que 

enquanto esteve no Centro, pediu para abrir a biblioteca. Então acabou por ser ele a 

comprometer-se pela gestão do espaço e esse para ele foi um bom momento da passagem pelo 

Centro. De facto, é um espaço agradável que poderia estar disponível para os refugiados. 

 

 

 

 

 

 

A cozinha é um dos espaços problemáticos. O., outro antigo morador entrevistado, a viver em 

Portugal há cerca de 10 anos, explicou porque era um dos espaços problemáticos. Existe pouca 

área para armazenamento da comida, principalmente, no que diz respeito a refrigeração dos 

alimentos. Os frigoríficos vão-se multiplicando e não existe qualquer segurança de encontrar lá 

os alimentos que se deixou. O refugiado, de ascendência iraniana e atualmente já com cidadania 

portuguesa, refere que comprava comida e ela desaparecia. A voluntária do CPR também referiu 

que havia muitos assaltos.  F. refere que nos centros de acolhimento onde esteve de Hiukavaara 

e Heikinaario, na Finlândia, cozinhavam para ele, contrariamente ao que acontece no CPR, onde 

os moradores utilizam uma cozinha comunitária para cozinhas a sua própria comida. Além disso, 

o refugiado congolês afirma que as dimensões da cozinha são pequenas demais para tanta 

gente. F. prefere o modelo Finlandês, dizendo que como tinha um ferimento no pé e não 

conseguia andar, era difícil cozinhar. Mónica Frechaut explicou que o mais comum neste tipo de 

FIG.  32 – BIBLIOTECA DO CENTRO. FONTE: VISITA AO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO PARA OS REFUGIADOS, BOBADELA. 
 



		

 

 

O PAPEL DA ARQUITETURA EM PROCESSOS DE TRANSIÇÃO | Arquiteturas humanitárias 

 

Página 64 

Centros é haver serviços de catering, mas que considera uma mais-valia os refugiados fazerem 

as suas próprias refeições por ser uma oportunidade de partilha, por irem juntos comprar comida 

e também os ajuda na integração, porque passam a ter de comunicar com as pessoas locais e 

saber onde adquirir determinado produto. Além disso, por haver população culturalmente 

diversificada seria difícil confecionar refeições agradassem a todos. 15 

 

O espaço de oração é um ponto positivo referido, que dá aos refugiados a liberdade de se 

exprimirem. Apesar de ser um espaço improvisado, não contemplado no projeto inicial é uma das 

coisas que é pouco comum nos centros de acolhimento estudados na Europa e que faz sentido 

por contribuir para a expressão da sua cultura e crenças. Este espaço situa-se junto à cozinha, 

virado para o pátio.  

As salas de aula de português têm alguns problemas em termos de privacidade e acústica, 

referiu uma das voluntárias do Centro. De facto, nestas salas o som ecoa duma forma que torna 

mais difícil a realização destas aulas. A aprendizagem da língua do país de acolhimento foi referido 

pela diretora como uma competência fundamental para o sucesso da integração. 

                                                
15 O conteúdo foi-me transmitido numa conversa com Mónica Frechaut, psicóloga do centro de acolhimento. Este 
diálogo ocorreu na biblioteca do Centro de Acolhimento para os Refugiados, no dia 20 de setembro de 2017. 

FIG.  33 – 1) ESPAÇO IMPROVISADO PARA ORAÇÃO; 2) SALA DE AULA DE PORTUGUÊS. FONTE: VISITA AO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
PARA OS REFUGIADOS, BOBADELA.  
 



		

 

 

O PAPEL DA ARQUITETURA EM PROCESSOS DE TRANSIÇÃO | Arquiteturas humanitárias 

 

Página 65 

O elevador de acesso ao primeiro piso só é usado com a permissão dos voluntários do CPR 

que para o efeito o têm de abrir manualmente. O acesso entre pisos é normalmente feito pelas 

escadas. 

Nos quartos, que se situam no primeiro piso, é onde há mais problemas, segundo os 

entrevistados. Quartos criados para serem ocupados por um máximo de 4 camas têm agora 6 a 

7 camas, como refere uma voluntária, o que traz consequências como conflitos entre os 

refugiados, falta de conforto e de privacidade. Em termos de tipologia, o quarto é equipado com 

uma casa-de-banho e roupeiro. O restante espaço do quarto é ocupado com camas. O lado 

oposto à entrada do quarto é envidraçado. 

Descrição e análise das visitas 

Nas duas visitas efetuadas foi possível conhecer todos os espaços do Centro com exceção dos 

ateliers a norte, no exterior do edifício. Estes espaços de atelier que foram projetados para o 

desenvolvimento de atividades foram transformados em quartos para albergar mais pessoas.16  

Na primeira visita, acompanhada por um voluntário do CPR, foi possível visitar quase todas as 

áreas funcionais do edifício. A entrada é controlada por um rececionista que vigia esta área e 

observa quem entra e sai, sendo identificável uma separação física, através de uma fita de 

separação amovível, entre parte pública e privada. A receção funciona como área de atendimento 

para pessoas do centro e de fora do centro. Tem uma área de espera, onde estavam cerca de 

dez pessoas sentadas em cadeiras junto à parede.  

 

 

                                                
16 Fonte: Informações recolhidas durante a entrevista ao arquiteto João Carlos Ferreira de Almeida, responsável pela 
obra do Centro de Acolhimento para os Refugiados. A análise da entrevista está em anexo. 
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Na área privada do centro a maior parte dos utilizadores concentravam-se nas áreas de 

circulação, nos sofás do primeiro andar, junto ao bloco de escadas, pois era o sítio onde havia 

melhor sinal de Internet. A biblioteca estava trancada à chave devido à falta de pessoas para gerir 

o espaço, conforme reportado também nas entrevistas. É um espaço com bastante luz e com 

uma quantidade razoável de livros (Fig.  35). Nos quartos havia poucas pessoas e não parecia 

haver muita privacidade (foi possível entrar num dos quartos sem pedir autorização para entrar). 

A Fig.  34 mostra os percursos efetuados nas visitas. 

No espaço da cozinha estavam poucas pessoas, umas a cozinhar e outras sentadas nas mesas 

à frente do balcão a comer. Não entrámos na cozinha, apenas ficámos a observar a partir da sala 

comum, já que a delimitação entre a cozinha e a sala comum é feita por um bloco de cacifos. 

 

  
 

FIG.  34 – PERCURSOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VISITAS GUIADAS. AUTORIA: ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA. 
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Na segunda visita, que também foi acompanhada por um colaborador do CPR, foram visitados 

de novo, os espaços do piso térreo com exceção da administração. Nesta visita, na zona da sala 

comum, foi explicado que a zona que foi pensada para ser o “espaço da criança”, é agora usada 

para oração. O seu uso foi alterado pelos próprios habitantes do centro. 

Programa funcional do novo centro 

Está em fase de construção um novo centro de acolhimento para os refugiados, localizado em 

São João da Talha. O projeto é da autoria dos mesmos arquitetos. O novo centro terá capacidade 

para 90 a 100 pessoas, segundo o arquiteto João Carlos Ferreira. Uma característica semelhante 

comparando com o Centro da Bobadela é o facto de a implantação do edifício ser num terreno 

sobrante de um loteamento. As principais diferenças entre os dois centros segundo o arquiteto 

são o facto de a cozinha ter uma área maior e haver quartos para famílias, apesar de continuarem 

a haver quartos múltiplos, ou seja, para várias pessoas. Neste novo edifício, o CPR impôs a 

restrição de ser desenvolvido num só piso, principalmente, para evitarem a colocação de um 

elevador.  Em vez de haver uma casa-de-banho por quarto, o novo centro terá blocos de casas-

FIG.  35 – SALA COMUM COM O ESPAÇO PARA ORAÇÃO À ESQUERDA (DO LADO OPOSTO FICA 
A COZINHA). AUTORIA: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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de-banho que servirão vários quartos. Além disso, na escolha dos materiais foi dada preferência 

a materiais resistentes a um uso intenso como o que se espera neste tipo de edifícios.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Fonte: Informações recolhidas durante a entrevista ao arquiteto João Carlos Ferreira de Almeida, responsável pela 
obra do Centro de Acolhimento para os Refugiados. A análise da entrevista está em anexo. 

FIG.  36 – PLANTA DO PISO TÉRREO DO NOVO CENTRO DE ACOLHIMENTO. FONTE: 
CEDIDO PELA PLANARQ. AUTORIA: PLANARQ. 
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2.3.6. As vivências – o conforto dos utilizadores 

Análise das entrevistas 

O sistema de asilo em Portugal, a sobrelotação do Centro, os conflitos entre refugiados e os 

espaços funcionais foram os temas mais abordados pelos entrevistados. 

Quanto à duração de tempo que os refugiados estão no Centro, FS, voluntária no centro, diz que 

a decisão do SEF pode demorar 3 meses e salienta que não dão um prazo à pessoa para sair do 

Centro. Nos dois casos analisados, os refugiados permaneceram mais que 3 meses. O. 

permaneceu por 6 meses F. por 7 meses. Mónica Frechaut, também referiu os 3 meses, como o 

tempo que em média dura a fase de admissibilidade.  

O. vindo do Irão a pé, quando chegou a França esteve num centro de acolhimento da France 

Asile, em Paris (a Fig.  37 mostra o percurso efetuado por O. até à chegada a Portugal). F., foi 

recebido em centros de acolhimento quando fugiu do seu país para a Finlândia. Primeiro esteve 

no Centro de Hiukkavaaran, um antigo centro militar, em Oulu, e depois no Centro de Heikinaario, 

também em Oulu (a Fig.  38 mostra o percurso efetuado por F. até à chegada a Portugal).   

A diversidade cultural é um fator mencionado por todos os entrevistados, e considerado como 

um potencial de conflito. Por este Centro passam anualmente pessoas das mais variadas 

nacionalidades, com uma predominância de nacionalidades africanas. Como referiu FS, estas 

pessoas têm as mais diversas formações, línguas e proveniências. Umas viveram no campo e 

outras na cidade, por exemplo. Parte das pessoas, que já viveram no Centro, nunca tinham 

habitado um edifício desta natureza, algumas têm dificuldades em usar um mecanismo tão 

simples como uma fechadura. Projetar estes espaços de acolhimento devem levar em conta tudo 

isto. 

Além disso, estas pessoas têm muitas vezes problemas psicológicos, associados à sua 

experiência de vida. Como diz o arquiteto José Almeida. no novo centro de acolhimento, cujo o 

início da construção estava planeado para 2017, vão ser usados materiais muito resistentes, 

principalmente, os materiais de revestimento para pavimentos, sobretudo, nas casas-de-banho. 
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As madeiras não vão ser utilizadas no novo centro. O projetista do edifício refere que as pessoas 

que habitam no Centro têm por vezes hábitos, usos e preocupações muito diferentes das nossas, 

e que muitas vezes têm até distúrbios mentais graves. Isto leva a que haja pouca preocupação 

com a utilização dos materiais e equipamentos e que leva a um maior desgaste dos mesmos. 

Por exemplo, no que diz respeito aos quartos, existe pouco cuidado no uso da água.18  

A sobrelotação é um problema a que todos os entrevistados dão ênfase. O arquiteto responsável 

pelo projeto, afirma que “(...) (o Centro) foi projetado para cerca 35 pessoas e estão lá 70”. Em 

julho de 2017 estavam alojadas no Centro cerca de 85 pessoas, diz FS. Uma outra voluntária do 

CPR disse, em agosto de 2017, que estavam mais de 90 pessoas. O que demonstra a 

sobrelotação do Centro. 

O projetista refere que a sobrelotação fez com que os espaços pensados como ateliers fossem 

apropriados como quartos. O excesso de pessoas é a raiz de vários dos problemas do Centro. 

Os quartos, que foram projetados para 4 pessoas, têm agora todos 6 ou 7 camas, diz uma 

voluntária. F., refugiado congolês, estava com mais 8 pessoas num quarto, no total de 9 pessoas 

num quarto de 30 m2. Juntando o facto de estarmos a falar de várias culturas pode-se facilmente 

perceber, porque é que F. diz ter havido lutas nos quartos. No caso de O., refugiado iraniano, 

estava com mais 5 pessoas num quarto. Também refere que houve confrontos, porque cada um 

tinha os seus horários, uns queriam ficar acordados até mais tarde outros não, por exemplo. O 

congolês também refere que não havia armários suficientes, apenas 3.  

O único espaço de que O. gostava era o passadiço de madeira que existe no exterior, que apesar 

de não pertencer ao CPR foi criado pelos projetistas do Centro. Confessa que gostava de passear 

por lá. De resto critica os quartos, que acha que no máximo deveriam ter 3 pessoas e ter chave. 

E existir alguns deles só para famílias, para não ficarem separadas. Também a cozinha, onde por 

ser um lugar público facilmente desaparecia a comida dos frigoríficos. F. acrescenta que havia 

poucas placas de fogão para tanta gente e insuficiência de frigoríficos, apenas dois funcionavam, 

acrescenta. Um dos espaços que F. mais usava e gostava de usar era a biblioteca, mas para isso 

                                                
18 Fonte: Informações recolhidas durante a entrevista ao arquiteto João Carlos Ferreira de Almeida, responsável pela 
obra do Centro de Acolhimento para os Refugiados. A análise da entrevista está em anexo. 
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teve de pedir autorização para gerir o espaço e responsabilizar-se pelo que lá acontecia. Diz que 

o auditório só usavam duas vezes por semana para fazer teatro. O. que também fazia teatro, não 

refere o auditório nas entrevistas. 

 

 

A Fig.  39, que consiste em desenhos por parte de O. no decorrer da entrevista, mostram o 

percurso dele desde que fugiu de casa até à sua habitação permanente. Ilustra que o papel da 

arquitetura em processos de transição só acaba, quando o desalojado encontra a sua habitação 

permanente.  

FIG.  37  – PERCURSO DE O. DESDE QUE SAIU DE RASHT, IRÃO ATÉ 
LISBOA, DESENHADO PELO PRÓPRIO. FONTE: ENTREVISTA A O., 
REFUGIADO ANTERIORMENTE HOSPEDADO NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO PARA OS REFUGIADOS, BOBADELA. AUTORIA: 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
 

FIG.  38  – PERCURSO DE F. DESDE QUE SAIU DE MUKOKO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO ATÉ LISBOA. FONTE: 
ENTREVISTA A F., REFUGIADO ANTERIORMENTE 
HOSPEDADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA OS 
REFUGIADOS, BOBADELA. AUTORIA: ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA. 
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FIG.  39 – SÍTIOS HABITADOS POR O. DESDE QUE 
SAIU DO IRÃO, DESENHADO PELO PRÓPRIO. 
FONTE: ENTREVISTA A O., REFUGIADO 
ANTERIORMENTE HOSPEDADO NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO PARA OS REFUGIADOS, BOBADELA. 
 

HABITAÇÃO INICIAL 

1. HABITAÇÃO ATUAL DA FAMÍLIA EM RASHT 
2. HABITAÇÃO DE QUAL SAIU QUANDO SAIU DO 

IRÃO 
SAIU DO IRÃO ENTRE NO FINAL DE 2016/ INÍCIO DE 
2017.  
 

CENTRO DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA 
 
 
 
CELA DO CENTRO DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO 
PORTO, AQUANDO DA CHEGADA A PORTUGAL EM 
JUNHO DE 2007. 
 

CASA DO S. 
 
ALUGOU UM QUARTO A UM MEMBRO DO GRUPO DE 
TEATRO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO QUANDO 
SAIU DO MESMO. ERA NA BOBADELA E VIVEU LÁ 1 
ANO. 

 

QUARTO DO CACÉM 
 
ALUGOU UM APARTAMENTO NO 7º ANDAR EM QUE 
SUB-ALUGAVA OS RESTANTES DOIS QUARTOS.  

 

CASA DA REBOLEIRA 
 
ALUGOU UM APARTAMENTO T1, ERA UM 5º ANDAR. 
MORAVA SOZINHO ANTES DE SE MUDAR PARA A 
CASA ATUAL.   
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 Talvez o centro de acolhimento não lhes transmita a ideia de casa para eles e isto contribua para 

um descuido no uso do espaço. Como refere O., o centro de acolhimento é um sítio onde não 

conseguiu ter tranquilidade. Foi um sítio onde não conseguia descansar, estava sempre à espera 

que acontecesse alguma coisa inesperada. Para O. uma casa é um espaço onde se pode 

descansar, principalmente, e onde existe respeito. Não encontrou isso no Centro. Estava num 

quarto com mais 5 pessoas, e refere que havia muito ruído, falta de limpeza e falta de respeito 

pelos horários de dormir. Como referiu, todos os dias havia uma guerra com qualquer coisa. E 

referiu que havia pessoas com diversas culturas e vivia num quarto com mais 8 pessoas. Ainda 

assim, na sua opinião, o ambiente no seu quarto era melhor do que nos outros. Mas havia 

barulho, música em volume muito elevado.  

 

 

 

 

 

 

 

Para F. a ideia de casa também é diferente da de centro de acolhimento. Segundo ele, os 

benefícios são: poder ser ajudado e orientado por pessoas formadas para o efeito, como 

psicólogos e professores. O ponto negativo é a falta de liberdade, o facto de não poder fazer o 

que quer porque outros podem não gostar, por estar rodeado de muitas pessoas, oito só no 

quarto dele. 

FIG.  40  – 1) CASA DE O., EM LISBOA. FONTE: VISITA À CASA ATUAL DE O. 
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O conceito deste edifício é o de ser um Centro aberto. Na Europa, todos os centros de 

acolhimento analisados têm este conceito. Como disse F., mesmo nos da Finlândia podia sair, 

passear e voltar. A única limitação que se impõe neste edifício é a hora de limite para voltar à 

noite. Esta ideia afasta os centros de acolhimento dos modelos de gestão dos centros de 

detenção. 

 

 

 

 

 

 

A nível de serviços de apoio aos refugiados, todos têm direito a acompanhamento psicológico, 

sob orientação de assistentes sociais, que encaminham casos mais graves, por exemplo casos 

de violação ou tortura, para o Centro de Apoio à Vítima de Tortura em Portugal. O facto de muitas 

pessoas serem vítimas de vários tipos de perseguição e maus-tratos e de terem passado por 

outros tipos problemas, como o de deixar familiares para trás, reflete-se na vivência do Centro. É 

o que salienta FS, que trabalha no Gabinete de Inserção Social do CPR.19 

Ao darem entrada no Centro os refugiados são encaminhados para o centro de saúde e é feito o 

despiste de doenças do foro respiratório e a vacinação. Há também protocolos com algumas 

associações para despiste de doenças infecto-contagiosas.  

O programa funcional do centro comtempla uma creche/ jardim de infância e um gabinete de 

inserção social. Estes são duas mais-valias e, por serem programas públicos, também servem a 

                                                
19 Fonte: Informações recolhidas durante a entrevista a FS, do Gabinete de Inserção Social do CPR. A análise da 
entrevista está em anexo. 

FIG.  41 – 1) CENTRO DE ACOLHIMENO “HIUKAVKAVAARAN KASARMIT”, FINLÂNDIA. FONTE: 
DISPONILIZADO POR F. AUTORIA: F.; 2) F.  NA FINLÂNDIA. FONTE: DISPONILIZADO POR F. AUTORIA: 
F. 
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população local. Isto contribui para o contacto entre a comunidade e os refugiados e ajuda 

eliminar sentimentos de desconfiança. Segundo Mónica Frechaut, no estudo geo-social que 

fizeram identificou-se que fazia falta uma creche/ jardim de infância na região. A psicóloga 

também afirma que o campo desportivo e a biblioteca também foram feitos tendo em conta um 

uso comunitário, o que não está a ser posto em prática. Já o auditório costuma ser usado pelo 

ginásio local para a realização de saraus e pela junta de freguesia para eventos.7 Este mesmo 

espaço é utilizado pelos refugiados para as aulas de teatro. Existe um grupo de teatro associado 

à aula de Português, de nome “RefugiActo”, que atua por vezes neste auditório.20 Os refugiados 

que foram entrevistados revelam a importância destas aulas e do espaço do auditório para os 

refugiados. F. disse que tinha aulas de teatro duas vezes por semana neste auditório. O. apesar 

de não se referir às aulas na entrevista também participava nas aulas e até continua a praticar 

teatro. 

A nível do ensino do português, existem dois formadores da língua. Os menores são 

imediatamente integrados numa escola, consoante as dificuldades com a língua. Esta formação 

é essencial para a sua vida futura e integração. Há casos de pessoas iletradas e também de 

outras que usam alfabetos diferentes, como o árabe e o somali. 

                                                
20 No dia 20 de setembro de 2017, assistiu-se no auditório do CPR à peça teatral “Fragmentos” realizada pelo 
“RefugiActo”. Nesta cerimónia de aniversário do CPR, estava presente a presidente CPR, Maria Teresa Tito de Morais, 
e a  Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. O auditório estava repleto de pessoas. 

FIG.  42 – FOTOGRAFIAS DO AUDITÓRIO APÓS O ESPETÁCULO “FRAGMENTOS” PELO GRUPO REFUGIACTO. AUTORIA: ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA. 
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3. CONCLUSÕES 

A arquitetura tem como papel projetar soluções adequadas aos seus utilizadores dadas quaisquer 

circunstâncias. O objetivo deve ser o conforto dos mesmos. No campo da transição de habitação, 

apesar de já haver abordagens muito concretas no que diz respeito ao planeamento dos campos 

de refugiados tradicionais, têm surgido nos últimos anos na Europa num ritmo cada vez mais 

elevado “novos campos”. Apesar de serem conhecidos como centros de acolhimento ou centros 

coletivos, a sua tipologia de habitação embora seja uma evolução em relação aos campos, ainda 

é muito semelhante nalguns aspetos. O estatuto de refugiado implica historias e percursos de 

vida difíceis, ampliando a importância da casa como refúgio e espaço de segurança, mesmo em 

situações transitórias. 

O centro de acolhimento deveria ser projetado com o objetivo de ser uma casa para os 

refugiados. O facto de ser temporária não se deve refletir na qualidade do edifício. Este tipo de 

edifício deve ambicionar ter o mesmo conforto que uma habitação corrente tem. Por exemplo, a 

mesma privacidade e qualidade construtiva. Importa mais perceber o público a quem se destina 

do que o carácter temporário do edifício. 

Qual é o papel da arquitetura na transição dos refugiados para a sua habitação permanente? A 

arquitetura pode ter um papel preponderante na definição da localização, do programa funcional 

e da tipologia dos edifícios pelos quais passam pessoas em transição, temáticas abordadas nesta 

investigação sob os sub-temas: o lugar, as vivências e o espaço. 

O isolamento territorial deste tipo de edifícios é uma prática comum. Um dos aspetos que mais 

contribui para a integração de pessoas em processo de transição é a localização do centro de 

acolhimento. A vizinhança próxima de pessoas locais e serviços facilita o processo de integração. 

No caso do CPR, a partilha de serviços com a comunidade é uma prática que contribui 

positivamente para a integração dos refugiados na comunidade. 

Um fator importante neste tipo de edifícios é o de que quanto mais programas exclusivos tiverem, 

mais os seus ocupantes são separados da restante população. Neste sentido, por exemplo, as 

aulas de línguas poderiam ser dadas em espaços frequentados por outras pessoas que não 
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refugiados que também estejam a aprender a língua. Uma creche ou uma escola no programa 

de um Centro é uma forma de separar as crianças refugiadas das restantes crianças. O facto de 

as crianças do Centro de Acolhimento para os Refugiados da Bobadela irem a uma escola 

comum fora do Centro é importante para a sua integração. Por exemplo, o Centro de Asilo de 

Dronten na Holanda tem a sua própria escola integrada no programa. Os únicos programas 

especiais que devem ser incluídos num centro de acolhimento são os que também servem a 

população local.  

É mais importante incluir no programa de um Centro espaços que um refugiado precisa de ter no 

local onde vive, como nalguns casos um espaço para a oração. 

É importante um tratamento de igual para igual. Nesse tipo de interação deve-se evitar a criação 

de filas de espera, como acontece no Centro da Bobadela, seja para o “pocket money”, seja para 

qualquer outro assunto. Na Bobadela, todos os meses os refugiados fazem fila para esperar a 

sua vez de receber a quantia que lhes é destinada.  

Um dos papéis da arquitetura é o de aproximar a tipologia do “centro de acolhimento” o mais 

possível da tipologia “habitação coletiva”. Tornar o centro de acolhimento num edifício da cidade 

é aquilo que pode contribuir para a integração dos seus ocupantes. A morfologia do espaço dever 

ser integrada na linguagem dos edifícios locais envolventes. 

A diversidade cultural dos hóspedes enriquece o Centro. A interação entre cidadãos locais e 

refugiados dentro do próprio edifício é um aspeto positivo. Esses contactos sociais vão permitir 

que o refugiado se estabeleça mais rapidamente no país onde vive. Seria preferível haver edifícios 

de estudantes e refugiados por exemplo. Portanto, haver edifícios só de refugiados é logo à 

partida uma forma de segregação. 

A privacidade do quarto de dormir é, sem dúvida, outro fator que não existe com frequência e 

que é vital para qualquer pessoa. Assim o número de pessoas por quarto deve ser o mais 

reduzido possível. Para além disso, as famílias não devem ser separadas em diferentes alas, 

edifícios diferentes ou quartos diferentes distantes entre si.  
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A nível da tipologia do edifício e no sentido de se integrar na sua envolvente o centro de 

acolhimento deveria ser o menos distinto possível dos edifícios vizinhos, também não deveria ser 

necessário vedar a área em que está implantado. 

O facto destes edifícios serem utilizados para regularização e controlo da população não devem 

ser uma restrição para o arquiteto. Neste sentido, é necessário continuar a analisar os exemplares 

existentes para conseguir responder de maneira informada aos problemas desta nova tipologia 

de edifícios. A arquitetura deve atenuar a ideia opressiva do poder regulador e deve buscar dar 

um sentido de hospitalidade e de acolhimento aos edifícios mesmo que não tenham sido 

concebidos com esse objetivo. Os edifícios até podem ser temporários, mas têm um papel 

relevante no processo de transição de pessoas desalojadas na busca da habitação permanente.  

 

Desenvolvimentos Futuros: 

Houve aspetos que esta investigação não abordou e que são relevantes como: a medição 

quantitativa do conforto térmico de centros de acolhimento; o estudo do caso Casa de 

Acolhimento para Crianças Refugiados (CACR/CPR) na Bela Vista, Lisboa; das casas de 

acolhimento não oficiais do CPR e de outras entidades; dos casos dos Centros de Instalação 

Temporária (CIT); e do novo centro de acolhimento do CPR em São João da Talha. 
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Ficha 1  
 

Caso de estudo Centro de Asilo de Dronten, Holanda 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 22.500 m2. Área do recinto: 150.000 m2. Capacidade do centro: 1000 
pessoas. População residente: 1300 pessoas (2014). 
 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro isolado. 
O Centro de Dronten é muito isolado da cidade e aquele em que houve uma intervenção 
mais recente, em 2014. Este centro funciona como uma aldeia estabelecendo relações de 
vizinhança entre os seus habitantes que não são normais neste tipo edifícios. 
O centro localiza-se numa zona agrícola a 10 km de Dronten e 5 km de Kampen, povoações 
vizinhas. Parece uma pequena aldeia que se fecha sobre si própria, com a sua escola, 
pequena biblioteca e vários espaços de recreação. O centro não é visível da rua. Não 
existem espaços religiosos ou culturais.  
O recinto é um campo vedado com 145 edifícios de habitação dispersos. 
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 

 

 

ANEXO 
 

Anexo I. Fichas de análise individual 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
 
Tipologia: em campo. 
Várias construções espalhadas 
pelo recinto. 
Os quartos localizam-se em 
pequenos bungalows com 4 
quartos e 2 pessoas por quarto. 
Os serviços comuns estão 
concentrados em alguns edifícios 
de maior dimensão. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa  
 
Programa do centro: 
 
Secretaria de receção; 
Biblioteca; 
Centro Médico da Cruz Vermelha; 
Sala de recreação; 
Ginásio;  
Espaço de recreio da escola; 
Escola primária; 
Salas de aulas de língua; 
Salas de computadores; 
Salas de arte e música; 
Loja de roupa em segunda mão; 
Unidades de habitação (134 
unidades) com cozinha e sala de 
estar. 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – INTERIOR DO CENTRO.  FONTE: KLATSER, 2016. 
 

FIG. 2 – VISTA DO EXTERIOR. FONTE: KLATSER, 2016. 

AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
No espaço exterior, dentro do centro, o ambiente é vivo, com crianças a brincar na escola 
e residentes a passar. Parece, como o autor refere, que o centro é uma sociedade paralela 
e um campo ou uma instituição total. 

Referência Bibliográfica KLATSER, Bram - «Place of Becoming: A Spatial Perspective on the Accommodation of Asylum 
Seekers in the Netherlands» [Em linha]. [S.l.]  : Delft University of Technology, 2016 
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Ficha 2  
 

Caso de estudo Centro de Asilo de Winterswijk, Holanda 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
 
Área construída: 5.200 m2. Área do recinto: 23.700 m2. Capacidade do centro: 500 pessoas 
(2014). População residente: (Não existem dados). 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro integrado na periferia da cidade. 
 
O centro está implantado dentro da cidade e forma 6 pequenas praças públicas. 
Está localizado na periferia urbana de Winterswijk. As casas estão viradas para dentro do 
bairro e não para a rua exterior. É um bairro calmo e seguro, mas com pouca população. 
Algumas horas por semana, os refugiados podem deixar as crianças no jardim de infância 
para irem às suas aulas. As crianças vão a uma escola pública fora do centro. Os 
residentes do centro usam o parque existente a sul do mesmo. 
Caracteriza-se por 20 edifícios dispersos em xadrez formando 6 praças. 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
 
Tipologia: integrado num 
quarteirão. 
É composto por 20 edifícios 
idênticos de 2 andares, cada um 
com 4 quartos que albergam 6 ou 
7 pessoas. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa  
 
Programa do centro: 
 
Receção; 
Centro Médico; 
Salas de computadores; 
Salas para trabalhos de casa para 
crianças e adolescentes; 
Espaço de recreio interior; 
Jardim de infância; 
Unidades de habitação; de 2 
andares com 4 quartos por piso. 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – RUAS DENTRO DO RECINTO.  FONTE: KLATSER, 2016. 

 

FIG. 2 – QUARTO DO CENTRO.  FONTE: KLATSER, 2016. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
O centro de asilo é enraizado no seu ambiente. As extremidades são suaves e porosas e 
as suas ruas juntam-se com o espaço público local. Não parece um campo ou uma 
instituição total, não tem barreiras nem uma entrada central, o que contribui para isso. “Os 
residentes têm mais liberdade e podem ser vistos como habitantes temporários de 
Winterswijk.” (Klatser 2016, p.78) 

Referência Bibliográfica KLATSER, Bram - «Place of Becoming: A Spatial Perspective on the Accommodation of 
Asylum Seekers in the Netherlands» [Em linha]. [S.l.]  : Delft University of Technology, 2016 
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Ficha 3  
 

Caso de estudo Centro de Asilo de Utrecht, Holanda 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 3.500 m2. Área do recinto: 18.900 m2. Capacidade do centro: 146 quartos 
para 4 pessoas. População residente: 146 pessoas (2015). 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
Centro integrado no centro da cidade. 
 
O lugar é na parte oeste do núcleo histórico de Utrecht. É virado para uma rua movimentada 
que cruza com ruas de lojas, escolas e igrejas.  
O caso de Utrecht, a nível da localização, encontra-se perto da cidade e é desenvolvido 
como um único edifício. Os edifícios são separados do parque circundante por densa 
vegetação e um muro. Existe apenas uma entrada com uma secretaria de receção e uma 
cancela. 
 
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
 
Tipologia: edifício isolado e 
vedado. 
É apenas um edifício, que é uma 
parte de um antigo hospital militar. 
Os restantes 2 edifícios estão 
ocupados por ONG’s e por 
negócios. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa 
 
Programa do centro: 
 
Receção; 
Centro Médico; 
Ginásio; 
Espaço de recreio para crianças; 
Jardim de infância; 
Salas de computadores; 
Salas para trabalhos de casa para 
crianças e adolescentes; 
Pátio interno; 
(Os espaços funcionais localizam-
se todos no rés-do-chão.) 
Quartos para 4 pessoas, 5 no 
máximo, equipados com dois 
beliches. 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – ENTRADA DO RECINTO.  FONTE: KLATSER, 2016. 

 

FIG. 2 – QUARTO DO CENTRO.  FONTE: KLATSER, 2016. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
O staff pode entrar em todos os quartos, pelo que têm privacidade limitada. Os corredores 
são barulhentos. As crianças vão à escola na vizinhança. As aulas de línguas são dadas na 
biblioteca do centro da cidade. Os utentes do centro passeiam na parte de trás do mesmo 
e fazem, habitualmente, compras nos supermercados orientais existentes. São oferecidos 
cursos educacionais e treino, como por exemplo, para estabelecer um negócio na Holanda. 
Para o autor, “um elemento distinto é que isto acontece pela cidade e não no próprio centro 
de asilo”. (Klatser 2016, p.88) 

Referência Bibliográfica KLATSER, Bram - «Place of Becoming: A Spatial Perspective on the Accommodation of Asylum 
Seekers in the Netherlands» [Em linha]. [S.l.]  : Delft University of Technology, 2016 
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Ficha 4  
 

Caso de estudo Centro Avnstrup, Hvalsø - Dinamarca 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 7.700 m2. Área do recinto: 78.900 m2. Capacidade do centro: (Não existem 
dados). População residente: 700 pessoas (2013). 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro isolado. 
 
Já foi um sanatório e é, desde 1992, um centro de acolhimento e também de detenção. 
Está a 8,6 km da localidade mais próxima, em Hvalsø. Existem autocarros de hora a hora 
durante os dias úteis. Na área circundante existem casas unifamiliares e quintas. A interação 
entre refugiados e residentes é limitada. A única interação é através de aulas da língua e a 
organização de “bingo nights”. 
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
Tipologia: em campo. 
As famílias habitam as casas de 
família dos médicos do antigo 
sanatório e refugiados individuais 
vivem nas salas de pacientes. Foi 
instalado ainda um contentor de 2 
andares para quartos. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa 
 
Programa do centro: 
 
Café para mulheres; 
“Home work café”; 
Instalações para reparação de 
bicicletas; 
Loja de artigos em segunda mão; 
Cabeleireiro; 
Sala de música; 
Biblioteca; 
Jardim de infância; 
Clube para jovens; 
Quartos para famílias; 
Quartos partilhados (para 2 
pessoas). 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – VISTA AÉREA E DA RUA PRINCIPAL.  FONTE: SCHROEDER, 2014. 

 

FIG. 2 – QUARTO DO CENTRO.  FONTE: SCHROEDER, 2014. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
Para a autora, a grande variedade de atividades oferecidas acentua a segregação, isto 
porque impede os refugiados de socializar com outros grupos sociais.  
Um contentor de 2 andares foi instalado no local, aqui os quartos são para duas pessoas. 
As paredes não transmitem a impressão de conforto nem de ambiente caseiro. Muitos dos 
espaços têm uma aparência de improvisados e impessoal. Os longos corredores estão 
completamente vazios. 
Referência Bibliográfica SCHROEDER, Simona - «Architecture anda Asylum - A Critical Analysis of the 

Segregation/Integration of Asylum Seekers in Denmark» [Em linha]. [S.l.]  : UCL Bartlett, 2014. 
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Ficha 5  
 

Caso de estudo Centro Auderød, Frederiksvaerk - Dinamarca 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 12.900 m2. Área do loteamento: 175.200 m2. Capacidade do centro: 700 
pessoas. População residente: (Não existem dados). 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro isolado. 
 
Antes era um centro militar e tem, desde 2009, a função de centro de detenção.  
Não existe transporte público para a aldeia mais próxima, Frederiksværk, que fica a 4,5 km. 
A única interação é através de aulas da língua e a organização de “bingo nights”. 
No programa funcional do Centro existe uma escola. 
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
Tipologia: em campo. 
As casas-de-banho são partilhadas 
por 12 a 14 pessoas. Cada andar 
tem uma “sala da comunidade”. 
 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa 
 
Programa do centro: 
 
Clube para mulheres; 
Centro de serviços; 
Administração; 
Centro de emprego; 
Casa de atividades; 
Escola; 
Clínica; 
Cantina; 
Jardim de infância; 
Piscina (em estado de abandono, 
sem utilização); 
Cinema (em estado de abandono, 
sem utilização); 
Quartos partilhados (2 a 4 pessoas 
por quarto); 
Quartos em contentores. 

 
FOTOGRAFIAS 

 
FIG. 1 – HABITAÇÃO E ESTRADA PRINCIPAL. FONTE: SCHROEDER, 2014. 
 

FIG. 2 – QUARTO DO CENTRO.  FONTE: SCHROEDER, 2014. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
Existem filas todos os dias para se conseguir aceder a medicamentos e quinzenalmente 
para o pagamento do “pocket money”. Este último também inclui policiamento. A vedação 
no exterior impossibilita a interação entre refugiados e transeuntes.	 As paredes não 
transmitem a impressão de conforto nem de ambiente caseiro. Muitos dos espaços têm 
uma aparência de improvisados e impessoal. Algumas paredes estão vandalizadas com 
escritos. Dificilmente, um refugiado passa todo o dia no quarto. A polícia é chamada 3 vezes 
por dia. 
Referência Bibliográfica SCHROEDER, Simona - «Architecture anda Asylum - A Critical Analysis of the 

Segregation/Integration of Asylum Seekers in Denmark» [Em linha]. [S.l.]  : UCL Bartlett, 2014. 
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Ficha 6  
 

Caso de estudo Centro Vollsmose, Odense - Dinamarca 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 620 m2. Área do recinto: - . Capacidade do centro: 200 pessoas. 
População residente: (Não existem dados). 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro integrado numa cidade. 
 
Vollsmose é o nome de um projeto piloto, que data de 2012, para um bloco de 
apartamentos em Odense. 
Este centro está inserido no tecido da cidade. Existem vários tipos de meios para se aceder 
aos serviços na cidade, inclusivé existe a possibilidade de se ir a pé, devido à proximidade. 
Estes refugiados vivem porta-a-porta com residentes locais. Por exemplo, os 
medicamentos são fornecidos pela farmácia local.  
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
Tipologia: habitação coletiva. 
Østerhoj, o nome do edifício, é um 
bloco de apartamentos de 11 
andares, em que 20% dos 
apartamentos estão ocupados por 
refugiados. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa  
 
Programa do centro: 
 
Biblioteca; 
Casa da cultura; 
Centro de emprego; 
Centro de saúde; 
Posto de correio; 
Salas de oração; 
(Os espaços acima são partilhados 
com os habitantes locais.) 
60 apartamentos; 
Quartos de 2 camas e ocupados 
até 4 pessoas, no caso de famílias. 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – VISTA EXTERIOR DO CENTRO.  FONTE: SCHROEDER, 2014. 
 

FIG. 2 – QUARTO DO CENTRO.  FONTE: SCHROEDER, 2014. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
Para Simona, estes espaços são o que Amin conceptualiza por “micro-publics”, por 
facilitarem a interação entre diversos grupos sociais. De acordo com certas estatísticas 71% 
dos residentes são imigrantes de primeira ou segunda geração, e 48% têm 24 anos ou 
menos, isto segundo a autora, são fatores importantes para haver uma excelente interação. 
Os refugiados podem manter a sua identidade cultural, um exemplo disso são as salas 
públicas de oração. A administração é acessível tanto a refugiados como residentes. 
Quinzenalmente o staff vai aos apartamentos dos refugiados conversa com eles e dá-lhes 
o “pocket money”. O que possibilita uma interação “as equals”, ou seja, de igual para igual, 
segundo Simona. A polícia é chamada 1 vez a cada 6 meses. Quando saem deixam o 
apartamento em perfeitas condições. 
Referência Bibliográfica SCHROEDER, Simona - «Architecture anda Asylum - A Critical Analysis of the 

Segregation/Integration of Asylum Seekers in Denmark» [Em linha]. [S.l.]  : UCL Bartlett, 2014. 
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Ficha 7  

 

Caso de estudo Casa del Mondo, Turim - Itália 

BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 1.300 m2. Área do recinto: - . Capacidade do centro: 108 camas. 
População residente: (Não existem dados). 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro integrado na periferia da cidade. 
 
A “Casa del Mondo” é um dos maiores centros de acolhimento da cidade de Turim. Acolhe 
refugiados do sexo masculino. Localiza-se numa zona industrial que é também uma área 
de espaços verdes. Os refugiados têm acesso à escola, cursos de formação profissional e 
a atividades recreativas. 
O edifício está rodeado de árvores e a acessibilidade é limitada pela existência de muros. 
 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
Tipologia: edifício isolado e 
vedado. 
 
O edifício é composto por 3 blocos 
ligados. Os 2 blocos das 
extremidades têm 45 quartos, 
cada um composto por 2 ou 3 
camas. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa 
 
Programa do centro: 
 
Espaços comuns; 
Sala com televisão; 
Oficinas; 
Cantina; 
Ginásio; 
Lavandaria; 
Mesquita; 
Quartos partilhados (com 2 ou 3 
camas e uma casa-de-banho). 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – VISTA A PARTIR DA RUA PRINCIPAL.  FONTE: TURANO, 2016. 
 

FIG. 2 – ESPAÇO EXTERIOR NO RECINTO.  FONTE: TURANO, 2016. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
Segundo a autora, os espaços comuns exclusivos dão a ideia de que a condição de 
refugiado é “excludente do enredo social presente no resto do quarteirão”. (Turano 2016, 
p.121) 

Referência Bibliográfica TURANO, Sara - «Lo Spazio dei Rifugiati nella Città Europea: Torino» [Em linha]. [S.l.]  : Politecnico 
di Torino, 2016 
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Ficha 8  
 

Caso de estudo Ozanam House, Turim - Itália 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 2500 m2. Área do loteamento: - . Capacidade do centro: 25 camas 
(apenas 8 requerentes de asilo). 
População residente (Não existem dados). 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro integrado no centro da cidade. 
A “Ozanam House” é desde dezembro de 2015 um Centro di Accoglienza Straordinaria – 
CAS (Centro de Acolhimento Extraordinário). É habitado por refugiados, estudantes e 
hóspedes de um albergue.  Localiza-se no centro da cidade de Turim e, por isso, é servido 
por todo o tipo de serviços, incluindo transportes. Os refugiados têm acesso à escola, 
cursos de formação profissional e a atividades recreativas. Este centro compartilha um pátio 
movimentado com um restaurante, o “Fonderie Ozanam”, instalações de cozinha e 
pastelaria e um centro médico. 
 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
Tipologia: integrado num 
quarteirão. 
 
O centro articula-se em dois pisos. 
No rés-do-chão é a ala feminina. 
No piso superior, é onde são os 
quartos para homens. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa  
 
Programa do centro: 
 
Lavandaria; 
Pátio interno; 
Oficinas; 
Cozinha; 
Sala com televisão; 
Pequeno terraço; 
Quartos partilhados (com 2 a 5 
camas). 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – VISTA DA ENTRADA NO QUARTEIRÃO.  FONTE: TURANO, 2016. 
 

FIG. 2 – QUARTO DO CENTRO.  FONTE: TURANO, 2016. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese  
 
Para a autora a Ozanam House é um caso exemplar pela diversidade dos seus hóspedes, 
movem-se no mesmo espaço: refugiados, estudantes e hóspedes de um albergue. Isto 
torna o centro “mais urbano e menos campo”. (Turano 2016, p.131) 

Referência Bibliográfica TURANO, Sara - «Lo Spazio dei Rifugiati nella Città Europea: Torino» [Em linha]. [S.l.]  : Politecnico 
di Torino, 2016 
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Ficha 9  
 

Caso de estudo Ex-Moi, Turim - Itália 
BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
Área construída: 1.600 m2. Área do loteamento: _ . Capacidade do centro: 300 pessoas. 
População residente: 1.200 pessoas, de cerca de trinta etnias diferentes. O edifício 
encontra-se sobrelotado. 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro integrado na periferia da cidade. 
A Ex-Moi resulta da interrupção do programa de acolhimento extraordinário, “Emergenza 
Nord Africa”, seguido da ocupação, anteriormente inabitados, da Aldeia Olímpica de 2006, 
por parte de cerca de 200 refugiados que sobraram. Estes apropriaram-se de 4 edifícios 
que estavam vazios. A Aldeia Olímpica, que foi uma das maiores intervenções de 
requalificação urbana e reconversão funcional em Turim. A implantação caracteriza-se por 
4 edifícios dispostos numa malha em xadrez. No complexo arquitetónico, existem 
atividades como: um restaurante, uma barbearia, mini-mercados, uma oficina e uma 
alfaiataria.  
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
 
Tipologia: habitação coletiva. 
 
Os refugiados distribuem-se por 
onde há espaço na estrutura do 
edifício, mesmo na cozinha e sala. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa  
 
Programa do centro: 
 
Escola; 
Espaços de formação profissional; 
Sala comum; 
Cozinha; 
Quartos partilhados (com 2 a 5 
camas). 
 
O sistema de regras do edifício foi 
estabelecido pelos próprios 
ocupantes. Este têm o apoio de um 
comité de solidariedade e de 
alguns refugiados. 

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – VISTA DO EXTERIOR DOS EDIFÍCIOS.  FONTE: TURANO, 2016. 
 

FIG. 2 – VISTA DE UMA COZINHA DO CENTRO.  FONTE: TURANO, 2016. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
 
Apesar do carácter urbano do centro parecer surgir da falta de reconhecimento jurídico, na 
verdade este é fortemente presente no seu interior através de uma escola, espaços de 
formação profissional, de assistência de saúde e legal. Para a autora, a Ex-Moi com o seu 
programa diversificado faz destes edifícios “uma cidade ao mesmo tempo dentro e fora da 
própria cidade” (Turano 2016, p.141). 
Referência Bibliográfica TURANO, Sara - «Lo Spazio dei Rifugiati nella Città Europea: Torino» [Em linha]. [S.l.]  : Politecnico 

di Torino, 2016 
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Ficha 10  

 

Caso de estudo Centro de Acolhimento para os Refugiados, Bobadela - Lisboa 

BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 
 
// Área construída: 1.084,35 m2. Área do loteamento: 2.650,80 m2. Capacidade do centro: 
34 pessoas. População residente: 85 pessoas (20-07-17).  
O edifício está sobrelotado. 
 

O CONTEXTO DO LUGAR 
localização 
 
Centro integrado na periferia da cidade. 
O centro foi inaugurado a 30 de outubro de 2006, e é gerido pelo Conselho Português para 
os Refugiados. Desde 1999 que os refugiados eram recebidos em Portugal e colocados 
em instalações arrendadas. 
Está situado numa zona residencial que está próxima de uma zona industrial e do terminal 
portuário de Lisboa. Para encontrar o transporte público mais próximo, neste caso o 
autocarro, é necessário andar 5 minutos a pé. 
Do Centro é visível o rio, principalmente a partir do pátio interno. 
PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO 
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A MORFOLOGIA DO ESPAÇO 
tipologia 
Tipologia: edifício isolado e 
vedado. 
O edifício é desenvolvido em 2 
andares e uma cave. Os quartos 
têm todos mais de 6 camas, 
apesar de terem sido planeados 
para 4. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
programa 
Programa do centro: 
Creche/ Jardim de Infância; 
Biblioteca e mediateca; 
Auditório; 
Salas de aulas da língua 
portuguesa; 
Ateliers (convertidos em quartos); 
Lavandaria; 
Polidesportiva descoberto; 
Garagem para 21 veículos; 
Espaço para armazenamento de 
donativos; 
Átrio/ Receção; 
Salas da administração (entre 
estas, o gabinete de apoio ao 
emprego) 
Refeitório; 
Sala de convívio; 
Pátio exterior; 
Uma ala de quartos para homens e 
outra para mulheres. 
Uma casa-de-banho e, no mínimo, 
6 camas por quarto.  

 
FOTOGRAFIAS 

 

FIG. 1 – INTERIOR DA BIBLIOTECA. AUTORIA: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
 

FIG. 2 – SALA DE CONVÍVIO. AUTORIA: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
AS VIVÊNCIAS conforto e conclusões do autor da tese 
Dificilmente existe conforto num quarto em que dormem 6 pessoas. Algumas 
consequências são a falta de privacidade e os conflitos por causa da limpeza do espaço e 
dos horários de deitar e de levantar. O espaço com maior qualidade para estar é a 
biblioteca, mas não é utilizado devido à falta de pessoas para o gerirem. A cozinha é 
demasiado pequena para 85 pessoas cozinharem.  
As pessoas passam muito tempo sentadas junto ao vão de escadas por ser o sítio onde 
existem melhor sinal de rede de internet. 
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Anexo II. Análise de entrevistas 
 
Entrevista I 
 
Apresentação do entrevistado – FS: 
Pertence aos quadros do CPR e atua no Gabinete de Inserção Profissional do Centro da Bobadela. 
Síntese da entrevista a FS: 
A entrevistada fala primeiramente do processo de asilo em Portugal e dos três tipos de refugiados que existem. Caracteriza a 
população do Centro, nomeadamente, e os problemas que podem advir da sua diversidade cultural. E também explica como funciona 
a saída do Centro, ou seja, o próximo passo. Deu também a sua opinião e disse qual a diferença entre o modo de atuação do CPR 
e da PAR.  
 

Problemáticas FS 
Falta de 

rendimentos 
(condição para 

estar no Centro) 

Se estiver em situação de decadência económica, a pessoa é encaminhada para o Centro de Acolhimento para Refugiados ou, no 
caso de ser um menor não acompanhado, para a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas na Bela Vista. E lá já há uma 
diferença em termos das necessidades a nível da arquitectura, porque obviamente os menores têm um tipo de necessidades que 
este centro não permite responder. (p.4) 

Dia-a-dia dos 
refugiados 

Quando falamos em requerentes de proteção internacional estamos de pessoas com uma enorme de diversidade de nacionalidades. 
Temos cidadãos que são de: Angola, Paquistão, Sri Lanka, Ucrânia, Guiné Conacri, Serra Leoa, República Democrática do Congo, 
Colômbia, etc. Da Cuba também já tivemos. Diversidade é a palavra que a população do Centro: diversidade, ao nível do país de 
origem, consequentemente, ao nível de códigos culturais, línguas, cursos profissionais e formativos, etc. Temos pessoas desde 
iletradas a licenciadas e com mestrados. De agricultores a professores de ensino universitário e engenheiros informáticos. Pessoas 
que viveram em meio urbano e meio rural. (p.4) 

Processo de 
transição 

Atualmente, a política da Segurança Social, desde 2012, é apoiar ao nível nacional, portanto de modo descentralizado. Significa que 
o candidato sai do Centro de Acolhimento para uma cidade que pode ser Guimarães, Faro, qualquer distrito de Portugal. Existe aqui 
a questão que é a chegada a um sítio e o receio do desconhecido. A pessoa só pode ficar em Lisboa se tiver familiares, a possibilidade 
de um trabalho e precisa de apoio numa fase inicial, em vista uma formação; ou seja, segundo critérios muito específicos. Porque 
considera-se que em Lisboa a capacidade de resposta da equipa da Segurança Social não é tão próxima e disponível como noutras 
cidades. No caso da Segurança Social, a perspetiva é a longo prazo e é suposto que se articule com parceiros locais, não só para 
apoiar no alojamento, mas também no emprego, formação, etc. (p.5) 
Se a pessoa ficar em Lisboa é o CPR que faz a procura de alojamento alternativo. Essa pesquisa baseia-se na tipologia do agregado 
familiar. Temos sobretudo casas individuais, por ser mais difícil fugir sozinho. E são sobretudo homens, por ser mais fácil um homem 
fugir do que uma mulher, que terá mais desafios e maior vulnerabilidade. Temos, também, famílias, agregados monoparentais, mãe 
só com o bebé ou grávidas. Recebemos, recentemente, uma grávida de 9 meses. Temos também casais com filho. Mas caso que 
predomina é o homem sozinho. Atualmente a procura de habitação é bastante difícil como se sabe, os valores são muito altos. O 
valor do apoio que é dado não é muito significativo. Por exemplo uma pessoa sozinha terá de optar necessariamente por um quarto 
numa casa partilhada. Para que possa fazer face às despesas com o apoio social que tem. (p.5) 
(Estipulam um prazo para a estadia das pessoas?) Depende da duração da “fase de admissibilidade”. Podem chegar ao aeroporto 
e ficar em instrução ou em recurso, ou demorar, por exemplo, 3 meses a ter uma decisão e depois depende da capacidade de 
respostas das entidades, nomeadamente, a Segurança Social e a Santa Casa. Não oferecemos um prazo à pessoa, mas há prazos 
relativos à lotação do Centro. Mas nunca deixamos ninguém na rua. A não ser que, imagine-se que estamos a um mês a dizer à 
pessoa que ela precisa de vir aos atendimentos para procurar casa e a pessoa não vem. Aí a pessoa falhou o compromisso. A pessoa 
é principal beneficiária do processo de integração, e isso também é desde logo referido no primeiro instante. Podemos criar todas as 
oportunidades se a pessoa não as aproveita, [não podemos fazer nada]. São adultos. É claro que temos em consideração que muitas 
vezes são famílias e a situação emocional da pessoa. Há uma série de circunstâncias que são tidas em consideração. O nosso objetivo 
é promover a dignidade e defender os direitos humanos desta população. 
(Conhece o PAR?) Sim, o PAR é diferente. Está dedicado à recolocação. [Nem sequer colaboramos porque não tem uma coisa a ver 
com a outra.] 
(Nas pessoas que ficam fora há algum caso de famílias que acolhem ou passa sempre só pelo aluguer de casa?) Sim. Sendo o 
mais direta possível. Quando falamos de refugiados falamos de pessoas. Com tudo o que isso implica. Têm expectativas, vontades, 
aspirações, sonhos, sentimentos, etc. E o processo de integração tem de ser um processo acompanhado. Por muita solidariedade 
que haja, imagine-se que uma família aceita acolher um refugiado e que ele fica descontente porque só tem um quarto e não tem 
uma casa. Na minha opinião é legítimo, no sentido em que, há expectativas e no país de origem, se calhar, tinha uma casa e o filho 
tinha um quarto com brinquedos, etc. E nós, [CPR], temos consciência disso e a parte técnica trabalha essas expectativas. No caso 
duma família isso não iria funcionar. A tendência é pensarmos “Pobre e mal-agradecido!”. E não tem nada a ver com isso, há um 
background muito diferente. E para evitar esse tipo de situações que ocorrem necessariamente, o CPR optou sempre por não serem 
famílias a acolher. Portanto, é uma equipa técnica que acolhe e acompanha. Há voluntários portugueses que apoiam o CPR nesse 
acompanhamento e que são também acompanhados, por sua vez, pelos técnicos. (p.9) 
(Nessas casas alugadas há um prazo para as pessoas saírem, ou há casos em que a pessoa compra a casa ou aluga ela a casa? 
É ainda mais difícil depois a querer sair?) Tudo pode acontecer. A nível nacional cada entidade tem a sua estratégia. No caso do 
CPR, também vai depender do município. Há alguns em que o alojamento é providenciado e no final do programa a pessoa pode 
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permanecer, sendo que ela que custeia as despesas associadas à habitação. Noutros municípios é pedido ao cidadão que procure 
uma nova habitação alternativa e isto é referenciado desde o início. 
O programa de apoio termina ao fim de 18 meses no caso do CPR. (p.10) 

Sobrelotação 

Este é um centro transitório, e isso significa que tem de ser bastante fluido. Todos os dias chegam novas pessoas e, portanto, com 
regularidade deveriam sair novas pessoas. O que é acontece de momento? O Centro de Acolhimento inicialmente foi construído para 
36 ou um máximo de 42 pessoas e atualmente estão alojadas 85 pessoas. E estamos a acompanhar mais cerca de 130 fora. Não 
tendo aqui vaga nós procuramos soluções alternativas. Por causa do aumento dos pedidos de asilo foi necessário alugar uma vivenda, 
que foi transformada num “mini-centro”. É uma vivenda perto dos nossos serviços. Por outro lado, temos alguns proprietários privados 
que alugam quartos. (p.6) 

Espaços 

Uma das professoras aponta para as dificuldades a nível da privacidade e da acústica dentro das salas de aula do Centro. (p.7) 
Aquela família que referi, a mãe e menores ficaram trancados no quarto e não sabiam utilizar uma fechadura. Existem pessoas que 
não sabem usar uma máquina de lavar a loiça ou outros eletrodomésticos. (p.8) 
Os quartos são partilhados, a capacidade está sobrelotada, em termos de camas procuramos sempre manter a dignidade, mas se o 
quarto foi feito para ter quatro pessoas e tem seis camas, independentemente de ser possível em termos de espaço, por exemplo os 
armários e a casa-de-banho foram projetados para quatro pessoas. Isto pode criar algum conflito. A casa-de-banho tem os armários 
em madeira e foram danificados por as pessoas não terem cuidados com a água. Os hábitos de limpeza e higiene são muitas vezes 
diferentes. Algumas situações ocorrem por esse motivo. Lembro-me de uma reinstalada para a qual alugámos uma casa e tivemos 
muitas queixas do senhorio porque ela limpava o soalho com muita água, então estava a levantar todo. Existe desconhecimento dos 
materiais e de como funcionam determinados eletrodomésticos. (p.8) 

 
Entrevista II 
 
Síntese da entrevista a Voluntária do CPR: 
O entrevistado falou com especial ênfase dos problemas a nível dos serviços sociais do Centro, nomeadamente, dos problemas em 
termos de organização do CPR. Destacou a sobrelotação que existe no Centro e relatou o ambiente, mais especificamente os 
conflitos, que existem no dia-a-dia. 
 

Problemáticas Voluntária do Centro de Acolhimento para os Refugiados 

Voluntários 

(E quantos voluntários mais ou menos costuma haver lá?) É muito diferente, porque imagina agora só são 2. Eu fui embora então 
só são 2 estagiários. Quando eu cheguei eramos acho que por volta... de 12 estagiários. Alguns só chegaram para 3 dias, outros não 
sei quê, de curso diferentes e pronto, mas eramos mesmo 12. E eu fiquei surpreendida, mas ao fim eu gostei imenso porque tínhamos 
mais possibilidades de fazer atividades, temos mais tempo e assim. Porque, pronto às vezes também era assim que eu podia escrever 
o meu relatório, porque não havia nada a fazer. Mas no fim eramos só 3 e isto foi mesmo duro porque tínhamos muito trabalho e, 
pronto, já não podias fazer atividades. Os refugiados estavam que já estavam acostumados que houvesse algumas atividades estavam 
chateados connosco. (p.2) 

Espaços 

(Por exemplo, a nível das instalações tu tinhas dito que existe uma biblioteca, não é? Existe um auditório, existe também um 
campo de jogos, não é? E isso... é bom existir isso, mas não está a ser muito utilizado, não é?) Exato é esse o problema. Está lá, 
mas como falta... é o meu sentido, eu acho que falta um animador socio-cultural, porque é mesmo essa posição que falta, acho eu. 
Porque temos assistentes sociais, claro, é importante, mas falta essa pessoa. Então como não há, somos os estagiários que temos 
que fazer isso ou que queremos fazer isso também porque, claro, faz assim... um pouco de variação no... (p.4-5) 
Sim, pronto, há dificuldades sim, mas, por exemplo, com este... com rezar... eu acho incrível que tem mesmo um espaço lá em baixo 
para rezar, que está assim nesta direção. Então eles sabem... eles podem fazer como quiserem ali. Põem? qualquer coisa ali no chão 
para ficar mais confortável. Então, essa é uma coisa que na Alemanha não existe. Eles fazem... (p.9) 
(...) 
(Esse lugar é aonde no Centro de Acolhimento?) Quando entras, passas pela receção, depois ao lado do nos  so escritório do lado 
esquerdo, mas vais para o lado direito e entras na sala. E está ao lado... havia uma esquina com sopa e mesmo ao lado direito, ao 
lado direito. E ao lado esquerdo mais à frente está a cozinha. Então é assim, quando entras: sopas, ali ao lado direito, e depois casa-
de-banho... (p.10) 
(Talvez o espaço mais usado seja o pátio, não?) O do meio? O terraço? Sim... Sim, estão lá bastante tempo, mas não sei... sim... 
(Também há pessoas que passam muito tempo no quarto, não?) Sim... Não, não sempre há um período do dia em que passas 
pelos quartos e não está quase ninguém. Não sei onde é que estão. Muitas vezes, perguntas, estão a fazer compras, não sei... Tens 
que procurar e, não sei... há uma zona onde está o wifi, o melhor wifi, então estão sempre por volta da escada, estão ali sentados 
com o telemóveis e tal. 

Dia-a-dia dos 
refugiados 

Existe mesmo de tudo. Existem pessoas que quase nunca saem do Centro, ficam preocupadas, quando, não sei, ir ao SEF, ir à 
farmácia, não sei quê... essas coisas já incomodam um pouco. Há pessoas mesmo eu... eu encontrei até alguns... encontras à noite 
nos bares de Lisboa, alguns encontras na praia. Perguntam: “onde é que está a melhor praia em Lisboa?”. Então dizes: “Não sei, 
Carcavelos.” E, pronto...  A gente encontra-se na praia de Carcavelos. Mas depende muito de onde é que vêm as pessoas. Pronto, 
fui eu que pensei isso, mas é... imagina estas pessoas que vêm do Iraque, Irão, Afeganistão... ok todas não... mas eles têm muito 
dinheiro, são de países ricos e eles têm muito dinheiro. Então eles fazem várias coisas, vão sempre à praia. No Facebook podes 
sempre ver nos posts, que vão para a praia. Quer dizer, fazem [não se percebe] mesmo. E, pronto, há outros que já não conseguem 
e quando o SEF pede para irem ao SEF no fim do mês, já dizem olhe tenho dinheiro para o transporte, então é uma coisa que... (p.5) 
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Quartos 

Sim, quando eu cheguei, já os quartos já estavam assim tão cheios como estão agora, porque, supostamente, o Centro foi feito para 
42 pessoas. Agora, quando eu cheguei já havia, por volta das 90 pessoas. Então, eu nunca vi o quarto como estavam feito, não é? 
Porque imagino eram quartos para, não sei, 3 pessoas, uma coisa assim. Agora os quartos já estão todos com 6-7 camas, então, 
para mim é normal ver os quartos assim. Então, até que eu acho que tem uma cama... ainda está espaço, não é? O problema é que 
os quartos estão divididos em mulheres e homens. Depois chega uma mulher, mas nos quartos de mulheres já não há camas, por 
exemplo. Então há um problema com isso, sim. Têm que encontrar outra maneira. Têm que... não sei, às vezes mudam as pessoas, 
porque temos mais uma casa alugada, que é assim como uma casa grande, com vários quartos pequeninos. Acho que temos 2 
casas destas. (p.6) 

Casas alugadas 
de acolhimento 

Acho que uma é em São João da Talha, que é um pouco mais longe. A pé já fica difícil, mas elas têm que vir a pé, para... não vão 
pagar transporte. Então elas vêm dali também. O outro é mesmo Bobadela, fica mesmo ao pé, muito perto. (Aí as condições já são 
melhores, há mais espaço?) São. São melhores sim. Normalmente, as pessoas ficam assustadas quando nós dizemos “olha vá lá!”. 
Dizem: “Ai, não, não, não quero!”, mas depois, sim, elas ficam mesmo muito mais felizes, porque... (Têm medo que seja pior.) Sim, 
são quartos mais pequeninos, só têm que partilhar o quarto com 3 pessoas ou 4 no máximo. E as famílias, aqui como que estão 
divididas, homem ali com o filho por exemplo, a mulher com a filha, e ali podem estar juntos num quarto. Então é, supostamente é 
assim mais... Então temos que sempre trocar as pessoas um pouco para que todos caibam. (p.6-7) 

Sobrelotação 

Então agora... houve alturas... em março, quando chegaram tantas pessoas e, não sei, nós dizemos ao SEF que já estamos cheios, 
mas eles continuaram a mandar as pessoas. E, pronto, havia mesmo uma altura em que não havia cama nenhuma e eles dormiram 
no chão. No chão, mas com colchões. Com colchões no chão da sala. Mas esta era assim... também disseram que não pode ser 
assim. Então disseram logo ao SEF “olhem, não mandam mesmo mais ninguém, nós temos que ver como fazemos com as pessoas 
que temos aqui agora”. E havia uma altura que mesmo acabou, assim, o stock, não entrou ninguém. E, nós estávamos a tentar, 
assim... porque também tivemos uma pensão. Tivemos que alugar uma pensão para pôr as pessoas nessa pensão, porque não havia 
lugar. Mas agora acho que essa pensão já não temos, do que eu percebi. (p.7) 
Então, entraram pessoas e não tinham lugar onde pôr as coisas no frigorífico. (Frigoríficos.) Não tinham frigoríficos. Não temos 
bastantes frigóricos. E, pronto, mas assim na cozinha acho que as coisas estão a funcionar. Havia alguns problemas com o Ramadão. 
Porque, supostamente, só se pode usar, acho que, antes das 22h00, uma coisa assim, eles cozinham mais tarde. Mas, pronto, só 
houve um? também. Mas sim com os frigoríficos. Depois eles dizem... agora nem tem locker... não tinha mesmo lá. Porque também 
o Centro com os lockers com tudo estava feito para 42 pessoas, agora estamos com mais de 90, então foi difícil, mas... 
Pronto agora no fim quando eu fui já não havia pessoas que se estivessem a queixar deste tipo de problema. Eu acho que havia 
camas livres, por isso acho que está bem. (p.7) 

Conflitos entre 
pessoas 

Dos seus filhos, do marido. Esses são problemas, é que eles às vezes não querem aceitar essa separação. Há problemas nos quartos 
sempre, às vezes, com a nacionalidade, não sei. E com a... não sei... que eles têm todos um ritmo diferente, acho que essa é a coisa 
mais problemática. Um quer comer às oito, outro quer dormir às dez, outro quer dormir à uma e depois ainda estão com luz. Essas 
são mesmo problemas. É que são tantas pessoas diferentes e há sempre problemas por isso. (p.10) 
Por exemplo, o que eles precisam é de lockers. Eu acho que isso seria mesmo importante, porque havia muitos assaltos. Porque eles 
não podem deixar nenhum telemóvel assim no quarto, porque nunca sabes quem está no teu quarto. Podem entrar e sair pessoas 
que não estão nesse quarto. Então, não têm nada para guardar estas coisas de valor. Têm cadeados nos frigoríficos que é duma 
maneira... ok é bom, porque não pode entrar outro e abrir coisas e comer, não sei quê. Mas também é assim há um grupo... Porque, 
por exemplo, temos um frigorífico com 10 pessoas do Afeganistão, temos para os do Iraque, temos um... Então eles próprios fazem 
grupos e fecham assim só eles. Depois sai uma pessoa e fica um lugar, supostamente, vazio, mas como não há outra pessoa do 
Afeganistão, fica assim e os outros não têm. (p.13-14) 

Centros na 
Alemanha 

(E comparado com Alemanha, na Alemanha devem haver muitos mais Centros de Acolhimento, não é? Também são muitas mais 
pessoas nem tem comparação, não é?) Exato. Não há comparação com isto. Então, na Alemanha já começam... têm que usar 
mesmo também maneiras de acolher com não são boas. Não tem a ver com isto aqui, porque pelo menos têm uma cama, um 
colchão. São coisas piores. Um ginásio de uma escola, ou... Como esse assim, era um hotel que estava em boas condições. Estava 
fechado já, mas pronto, estava fechado e... 
(...) 
(Sim, isso no fundo era uma boa ideia.) Eu também acho muito boa ideia, mas as pessoas desta cidade estavam mesmo a queixar-
se muito. Não ficaram nada felizes e diziam: “Ah, não sei quê, é feio! Aqui, estão assim num lugar tão bonito.” E todos os refugiados 
agora mesmo no centro e tal coisa... Não, não gostaram nada. (p.8-9) 
 

 
 
 
Entrevista III 
 
Apresentação do entrevistado – José Almeida: 
Arquitecto formado na ESBAL, em 1973. Funda o atelier Planarq, em 1989. 
Síntese da entrevista a José Almeida: 
Falou sobre o projeto para o Centro de Acolhimento, nomeadamente, das dificuldades no correr do projeto e a sua opinião do projeto 
após alguns anos de utilização. Resume o projeto do Centro para as Crianças Refugiadas, em Bela Vista, e explica a opção por 
algumas mudanças de programa no novo Centro de Acolhimento, em São João da Talha. 
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Problemáticas José Carlos Ferreira de Almeida 

Programa 

Quer dizer, a conceção que presidiu ao projeto daquele Centro foi um... baseou-se numa ideia integrada de que isto não era só um 
Centro para receber refugiados, mas também um Centro em que eles aprenderiam, portanto, a língua portuguesa e os costumes 
portugueses, e enfim, tinham contacto com a realidade portuguesa, mas também havia uma interação com a comunidade local. E 
essa interação era feita, exatamente, através da creche, que era uma creche aberta não só aos filhos dos refugiados mas também à 
comunidade. E também o chamado campo desportivo era exatamente para isso. Portanto, havia jogos entre a comunidade e os 
refugiados. Portanto, havia aqui uma intenção de integração dos refugiados. O próprio Centro de Acolhimento tinha várias valências: 
uma delas muito importante é um auditório com capacidade para cerca de 100 pessoas, onde se podia projetar cinema, fazer teatro, 
conferências... E isso atraía gente de fora para espetáculos dentro do... (p.1) 

Espaços 

E havia ainda um espaço de ateliers. Portanto, para trás havia um espaço de ateliers que dava para um pequeno lago. Hoje, 
infelizmente, dado à pressão da vinda dos refugiados, os ateliers foram transformados em quartos para albergar, digamos, a grande 
onda de refugiados que tem vindo aqui para o nosso país. (p.1-2) 
Portanto, o nosso Centro foi inovador nesse aspeto, não só no aspeto da integração, mas até na conceção do próprio espaço, 
acolhedor, com vários espaços interiores para o encontro e convívio dos refugiados, tem uma biblioteca, tem várias valências que os 
refugiados quando chegam aqui sentem-se praticamente no paraíso. (p.2) 
Inicialmente, as pessoas também não têm bem a noção do tipo de pessoas, de utilização, os hábitos das pessoas que vêm para ali. 
Julgamos que são parecidos connosco, mas têm hábitos completamente diferentes e usos diferentes e preocupações diferentes. E 
muitas vezes vêm com distúrbios mentais graves. São pessoas que passaram por muitas coisas muito graves, muito difíceis, por 
situações muito complexas e que chegam cá muitas vezes completamente baralhados, pá. Perderam o pai, perderam a mãe, 
perderam o marido, perderam filhos, portanto chegam cá perdidos, pá. E, portanto, têm, por vezes, comportamentos anómalos. 
Justificados, exatamente, por aquilo que passaram. Quer dizer, até depois conseguirem assentar e encontrar um certo equilíbrio. Isto 
leva tempo, não é? E isso leva a que haja conflitos, haja pouca preocupação com a utilização das coisas, um maior desgaste 
portanto... (p.6) 
Portanto, há coisas que se vão... que deixam porque não dinheiro para isso. Por exemplo, nós fizemos uns lagos para enquadrar e 
para tornar mais fresco os espaços exteriores. Nesses lagos cortou-se a água. Deixou de haver lago. Portanto, há uma série de 
questões, não é que estivessem mal programadas, antes pelo contrário, hoje faria o mesmo. Manteria isso. Mas o que acontece é 
por razões diversas, uma delas as questões económicas de manutenção e sobretudo a sobrelotação. (p.8) 
Estava eu a dizer que os grandes problemas são: a sobrelotação, a escolha dos materiais, a questão dos serviços, essencialmente o 
problema das cozinhas, questões de lavandarias etc. que têm de ser, cuidadosamente, dimensionados para até permitirem mais 
gente. 
[O passadiço]...aquilo foi cedido à Junta de Freguesia. Portanto, aquilo nunca foi do Centro. Nós fizemos um passadiço no exterior, 
que era um passeio público em madeira, que requer manutenção, claro. Mas isso foi cedido à Junta de Freguesia juntamente com 
uma linha de água que passa por trás. Portanto, há ali um projeto de tratamento da linha de água, fizemos um arranjo paisagístico 
daquilo, iluminação, tudo. E foi dado depois à Junta de Freguesia. Agora, neste momento, não sei mas aquilo está um bocado 
abandonado. 

Comparação 
com outros 

Centros 

...a ideia essencial que eu acho que é muito importante e que não se encontra noutros Centros, pelo menos na época não havia 
outros Centros na Europa que tinham esta função, que era uma função, portanto, mais integradora e com uma visão mais humanista 
da...  
(...) 
É um Centro aberto. E, portanto, não encontrei isso, por exemplo nós antes de fazermos o projeto ainda demos uma volta por 
Espanha, mas aquilo que vimos, pá, não tinha interesse nenhum. Pá, era uma coisa muito primária, muito insuficiente. E, depois então 
é que se partiu para elaboração de um programa nestes moldes e depois para o próprio projeto. (p.2) 

Novo Centro 

É... São João da Talha. Portanto, junto à N10. E esse é um Centro que tem uma conceção diferente da Bobadela. Portanto, é um 
Centro que tem capacidade para 90-100 pessoas e que vai funcionar muito também em articulação com o próprio Centro primeiro 
da Bobadela. Quer dizer, dada a proximidade, são dois Centros que ficam próximos um do outro, há valências que se vão completar. 
Por exemplo, a questão do polidesportivo... do campo desportivo... e também a questão da creche. Portanto há aqui valências... o 
próprio auditório... (p.3) 
Este Centro já é um Centro de características diferentes, já se aprendeu alguma coisa com a experiência inicial. Aqui as... há várias 
questões a colocar, que é sobretudo é o controle, um certo... Embora, isto são edifícios que são abertos, não são prisões, mas que 
têm necessidade de algum controle relativamente a entradas e saídas de pessoas, que é para a segurança deles próprios. (p.4) 
Portanto, o que aprendemos com este Centro foi sobretudo a questão de utilização de materiais. 
(...) 
Mas, a questão que se colocou e que se coloca agora para o novo Centro foi a questão da escolha de materiais para pavimentos, 
casas-de-banho, materiais de revestimento sobretudo. De face ao grande desgaste que estes Centros têm. Quer dizer, a passagem, 
neste anos, já de milhares de pessoas por ali e pessoas que não têm... que têm pouco cuidado. Quer dizer, tudo que é armários, 
tudo que é madeiras, tudo o que é pavimentos que requerem alguma manutenção tivemos de pôr isso completamente de parte, 
porque temos que utilizar materiais que sejam de certa forma agradáveis à vista mas que sejam para a guerra. Ou seja, que sejam 
materiais que resistam a tudo e mais alguma coisa. Para o pavimento... e que não sejam caros. 
(p.6) 
Por outro lado, em termos conceptuais do... conceito do próprio Centro, eles continuam a ter, portanto este novo, continua a ter os 
espaços administrativos para o pessoal, para os técnicos que acompanham os refugiados. Continuam a ter um bom refeitório, uma 
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boa, uma excelente, uma área muito grande para encontro/convívio. Tem a zona de quartos também com quartos... são quartos 
múltiplos, portanto, são para várias pessoas, quatro pessoas ou mais. (p.6-7) 
(Com uma casa-de-banho para cada?) Não. Esse conceito acabou. Temos uma tipo... um quarto com uma casa-de-banho isso 
acabou. Nós agora temos blocos de casas-de-banho para homens e para mulheres e que servem um conjunto de quartos. Portanto, 
deixou de haver a ideia de uma casa-de-banho para cada quarto, isso acabou. Portanto, eles têm um quarto, os armários, os cacifos, 
e depois têm uma área de instalações sanitárias para homens e mulheres que têm balneários, têm tudo para eles tomarem banho, 
para se arranjarem etc. Assim consegue-se centralizar e rentabilizar mais o espaço. (p.7) 
A cozinha também foi redimensionada para que tenhamos uma área mais vasta, maior, mais espaçosa. 
...o enquadramento exterior aproveitámos todo o terreno que havia que era pouco para espaços de estar e encontro para os 
refugiados. Aqui neste novo Centro houve uma condicionante à partida que nos foi dada pelo próprio Conselho dos Refugiados que 
queria que o edifício fosse só desenvolvido num único piso. Não querem escadas, não querem elevadores. Há o problema da 
mobilidade. Os elevadores custam dinheiro, precisam de manutenção, contratos de manutenção de elevadores, tudo isso.  
(...) 
Nós estamos a estender o nosso programa ocupando o terreno todo, porque se não podemos pôr um por cima do outro, temos que 
pôr no terreno, não é? 
(p.7) 
Mas o novo Centro vai ter é um espaço mais amplo para teatro. 
(...) 
Mas os refugiados têm sentido dificuldade em ter um espaço para preparação de peças de teatro. Isso é uma forma dos refugiados 
se darem uns com os outros e também de aprenderem um pouco a língua portuguesa, portanto começarem a exercitar a língua 
portuguesa. Nós ali no novo Centro vamos ter um espaço amplo com grande superfície envidraçada para os refugiados terem um 
espaço de preparação das suas festas, peças de teatro, música... Pronto, vai ser um espaço de preparação que depois permitirá ir 
ao auditório apresentar o que for com maior facilidade. (p.7-8) 
(Para este novo Centro já houve mais referências doutros Centros ou foi mais um projeto pensado como uma...) Não. (Pronto, 
basearam-se no outro Centro para pensar o que é podia melhorar?) Exatamente, exatamente. Quer dizer, este novo Centro integra 
a experiência que vimos observando ao longo destes anos todos do comportamento dos refugiados e de como é que as estruturas 
têm vindo a resistir a esta utilização. Portanto, isto é uma experiência nossa. É um know-how que nós vimos a construir e que agora 
vimos a aplicar neste novo Centro. Portanto, é sobretudo essa... E também, enfim, sempre também de acordo com uma orientação 
do próprio Conselho Português dos Refugiados. Quer dizer, nós temos um programa que é discutido com Conselho Português do 
Refugiados e eles depois é que nos vão definindo as suas grandes preocupações, capacidades, etc. E, portanto, nós vamos 
discutindo estes programas, mas isto é um projeto que tem contribuições de várias entidades. Isto não nasce da cabeça de uma só 
pessoa. Nós arquitectos fazemos é organização do espaço. Organizamos o espaço, mas há uma série de valências que temos que 
observar e que nos são ditas à partida. “Queremos assim, queremos assado, ou queremos assim queremos assado...”. 
(...) 
Porque há países que têm uma experiência menor do que a nossa, nós começamos já com 10 anos disto... mais. E, portanto, há 
experiências que são... que nós somos vanguardistas. Portugal é vanguardista na questão da receção de refugiados. (p.9-10) 

Projeto do 
Centro 

O Centro antigo foi... partiu de um terreno... há sempre condicionantes iniciais... o terreno foi concedido pela Câmara de Loures na 
altura, mas era um terreno muito difícil. Porque é um terreno sobrante de um loteamento. Normalmente, são os terrenos que ninguém 
quer. E era um terreno de aterro, portanto era um terreno para o qual tinham sido efetuados vários aterros, o que depois se mostrou... 
deu dificuldades na implantação do edifício. Porque embora a gente tivesse feito umas sondagens e... mas numa zona de aterro 
quando se começa a escavar há sempre surpresas. Portanto essa foi uma primeira surpresa, foi a natureza do próprio terreno. Depois 
superada essa questão nós tivemos de fazer uma cave, uma cave valente, para ir mais a baixo, mais ao fundo, ao firme. E mesmo 
assim tivemos de pôr estacas, bastantes estacas. Portanto, isso veio encarecer um pouco a obra. O problema da estacaria, não se 
punha na altura que se tivesse de usar tantas estacas como tivemos de usar. Portanto isso foi uma surpresa e, pronto, aprendemos 
com isso. (p.5) 

Sobrelotação 

O problema da Bobadela, o primeiro Centro, o único problema que tem... Em termos de conceção, continua a ser um espaço de que 
nós temos orgulho e gostamos de ver a apropriação, etc. O único problema é que aquilo foi projetado para cerca de 35 pessoas e 
estão lá 70. Portanto, não há hipótese de qualquer edifício resistir a uma utilização que é para cima de toda a capacidade. Portanto, 
não há casas-de-banho que resistam, não há refeitórios que resistam, não há nada que resista. Porque quando a gente prevê uma 
coisa para 35, estão lá 70, deixa de haver espaços para ateliers. O atelier é transformado em quarto. (p.8) 

 
 
Entrevista IV 
 
Apresentação do entrevistado – O.: 
Saiu de Rasht com 21 anos rumo ao Canadá por razões políticas. Veio do Irão até Portugal a pé. Saiu do Irão entre o final de 2006 e 
o início de 2007. Em junho de 2007 já estava em Portugal, contudo estava preso no Centro de Instalação Temporária do Porto. Esteve 
preso durante 2 meses e após isso foi encaminhado para o CPR, em Lisboa. Lá esteve entre 6 e 7 meses, apesar de já ter recebido 
o estatuto de refugiado muito antes disso, por causa de um engano do CPR. Demoram 3 meses para mandarem a documentação 
para Santa Casa para ele poder sair do Centro para uma casa particular.  
A seguir ao Centro, alugou um quarto a um membro do grupo de teatro do Centro, do qual ainda é membro. Foi viver para o 5º andar 
de um prédio na Bobadela. Viveu lá durante 1 ano. Depois, quando já era apoiado pela Segurança Social, alugou um apartamento 
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no Cacém, no 7º andar e sub-alugava os restantes dois quartos. Por conflitos que advém de viver com várias pessoas alugou depois 
um T1 na Reboleira, era 5º andar. Aqui viveu sozinho antes de se mudar para a casa atual. 
Síntese da entrevista a O.: 
O entrevistado falou do processo todo desde quando saiu da sua casa em Rasht, no Irão, até chegar à sua casa atual em Lisboa. 
Durante a entrevista, desenhou a planta de cada uma das habitações em que viveu em Portugal, optando por não desenhar a 
habitação da qual saiu e preteri-la pela nova habitação da família no Irão. Explicou com maior detalhe como foi a sua experiência no 
Centro de Acolhimento da Bobadela e nas três habitações seguintes. Relatou, principalmente, os conflitos que foi tendo com as 
pessoas em cada um dos sítios em que viveu em Portugal. 
 

Problemáticas O. 

Processo de 
transição 

Cheguei ao aeroporto, como não tinha passaporte nem documentos nenhuns... Tinha, aliás, passaportes falsos e identificação falsa... 
Era no Porto, mandaram-me para a prisão durante 2 meses. Estive lá 2 meses. Depois mandaram-me para o CPR. Do Porto 
mandaram-me para o CPR. (p.2) 
Fui ficando nas tendas. Fui ficando nas casas... ou nas casas de... Por exemplo, 11 dias eu dormi na casa-de-banho, na França. 
Dormi naquelas casas-de-banho que há no meio da rua. Carregas, aquilo abre. Ali ou... Num outro tempo também vivia numa tenda 
à beira mar... à beira rio aliás. (p.9) 
 
...na altura nem sequer tinha tenda, não. Há tendas montadas ali. Depois à noite, por exemplo na França, à noite havia sítios que 
levavam... depois descobri, que te levavam a France Asile... ai... para o dormitório do Zidane. O Zidane criou um dormitório... (p.9)
  
...em Itália por exemplo, dormia-se nas estações... (p.10) 
(O que é que pensas sobre o processo de acolhimento, em Portugal... aos refugiados?) Acho um processo lento. É um processo 
lento, principalmente. Um processo pobre. Fraco. As pessoas são porreiras. As pessoas são humanas. Quem trabalha no CPR quer 
ajudar, quer dar o seu melhor. Mas aquilo varia muito de pessoa para pessoa. Ou seja, se eu não sou pessoa boa... (p.17) 
(Então, mas depois porque é que ficaste 6 meses?) Tive resposta. Até me derem papel para eu poder sair dali. Para eu poder sair 
dali têm que me financiar, não é? Têm que... alguém tem que me pagar a renda de casa para eu poder viver numa casa. 
(Ok. Foi isso que tiveste, no fundo, a tentar...) A esperar... que a Santa Casa me desse algum dinheiro... 
(Para tu saíres.) Exatamente. Aquilo foi uma falha do CPR. Esqueceram... tinham-se enganado a mandar o meu documento para a 
Santa Casa. Normalmente, a própria Santa Casa demorava 1 mês e meio, 2 meses para darem. E o próprio... 

Falta de 
rendimentos 

(condição para 
estar no Centro) 

Para eu poder sair dali têm que me financiar, não é? Têm que... alguém tem que me pagar a renda de casa para eu poder viver numa 
casa. (p.11) 

Conflitos entre 
pessoas 

...não me adaptei muito bem ao Centro, não é? Porque há aquele... todos os dias era uma guerra qualquer. (p.11) 

Quartos 
No quarto estavam mais 5 pessoas. Malta que vinha de Somália, uns da África. Muito barulhentos, muito sujos. Muito sujos. E não 
respeitavam a hora de sono. Não respeitavam de manhã tinha que limpar a casa. Tinha de limpar o quarto. Não respeitavam e tinha... 
Andávamos à chapada. (p.11) 

Dia-a-dia dos 
refugiados 

(Saías, não saías, ficavas?) Sim, sim, sim. Eu trabalhei desde o... segundo, terceiro dia que cheguei a Portugal. (p.12) 
Trabalhei nas limpezas. Depois fui trabalhar... puxar carrinhas no Continente. Puxava... Por exemplo, vivia na Bobadela, mas ia a 
Amoreiras... Oeiras. Ia a Oeiras para... (p.12) 
Mas regra eu não ficava no CPR. Porque aquilo não é para nós... para ficares. Às tantas dás maluco, não é? Eu logo a partir da 
primeira semana que me deram cartão para poder sair da cidade... de Bobadela, de manhã saía, voltava à noite. Só para dormir. 
(p.12) 
...os outros amigos tinham casa, de vez em quando ia a casa deles. Dele... dos outros. Amigos, quer dizer, outros refugiados. (p.12) 

Espaços 

(E que espaços é que usavas mais no CPR? Que espaço usavas mais, menos? Espaço: cozinha, sala... Não sei. O que é que 
usavas?) Tudo o que havia. Cozinha, sala... (p.12) 

(Não houve assim nenhum espaço que gostasses mais?) Não.(p.12) 

Nenhum espaço. O único espaço que era um pouco melhorzinho, mas não pertence ao CPR, é fora do CPR... aquele espaçozinho 
de madeira que tem. (p.12) 

(Passadiço, sim.) Exatamente. De vez em quando passeava lá. O único espaço que também gostava, à noite, de vez em quando, ia 
correr... há um jardim lá em cima. Perto de...  
(...) 
É um jardim grande. Ia lá fazer desporto, corria. (p.13) 

Sobrelotação 
É, muito barulho. Muito... confusão, não é? Tens muita gente ali. (p.13) 

Sim, várias culturas, muita gente. Depois é... quer dizer, é como se fosse tu estares a viver numa cidade, constante, ativo. (p.13) 
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Ambiente  

(Se dissesses a principal diferença entre viver num Centro e numa casa, para ti qual é?) Descanso. Casa para mim ou casa para 
os... Não sei como te explico, eu não posso generalizar. É melhor dizer a mim, mas isso é... também o facto de dizer a mim também 
é muito... tem muito a ver a parte cultural atrás disso. Tem muito a ver com o Irão. Tem muito a ver com a minha origem, não é? Casa 
para nós, por regra, é um sítio de respeito. Tu não levas qualquer pessoa para casa, por milhares de coisas que existem. E... Porque 
tens irmã, tens mãe. Não levas qualquer pessoa para casa. É um espaço onde tu tens que descansar, principalmente. É um espaço 
que tem que ser respeitado... (p.13) 
 
(E tu ali querias chegar ao teu quarto, estar descansado e não tinhas.) Não é possível. Não tinha. Aliás, nem é só chegar ao teu 
quarto, tu no momento em que estás no Centro, seja ali, seja no caminho, seja onde for, tu estás em constante desgaste. Tu estás 
em constante, sem descanso. Percebes? Tu estás em constante ativo. É como se fosse tu 24 sob 24 trabalhas. Não estás a trabalhar, 
mas sempre estás à espera que vai acontecer algo. Percebes? Não estás a dormir. Dormes, mas sempre estás em preocupação: 
“ok, o que é que vai ser?”. Estás sempre à espera de alguma surpresa. Não descansas, não descansas. (p.13) 

Dia-a-dia dos 
refugiados 

(O que é que as pessoas faziam lá dentro do Centro, no dia-a-dia?) Repara aquilo não tem muito que fazer. Tem lá uma sala de 
cozinha, uma sala de sentar a ver televisão, um espaço para crianças e lá em cima para dormir e tomar banho. Ou seja, tu não podes 
fazer muito mais coisas. (p.13) 

O que mudaria 
no Centro 

Como é que fazia?! Eu por acaso não acho que aquele Centro seja mal. Acho... Percebes? Comparando com os outros Centros que 
já se vê, eu não acho que aquele Centro seja mal. E acho que até é um Centro, relativamente, bonito. Simplesmente moderno... Mas 
o que é que acontece? O que é que mudaria? [pausa] Para já construía um Centro bem maior. Bem maior mesmo. Fazia com que 
no mínimo... no máximo sejam 3 pessoas no quartos. O quarto seja para 3. E com algum divisão, ou seja... 
(...)  
Porque tu não tens privacidade. Vives... dormes com 3 outras pessoas, tens o teu material todo ali. Está disponível para toda a gente. 
(...) 
Os quartos deveriam ter chave, como é óbvio. Queria um outro espaço dentro de Centro... outro espaço para desenvolver atividades, 
ou seja... para as pessoas não pifarem ali dentro. 
(...) 
Tu durante o dia, estás de manhã, sais. Tens que obrigatoriamente sair, vais comer. E tens um espaço verde e um espaço grande, 
para correr, jogares futebol, para o que é que tu quiseres, não é? O CPR tem lá um espaço pequeno atrás para fazer um jogo de 
futebol, mas não é mais. Haver um espaço fechado só para fazer desporto ou atividades, para haver constante ocupação naquele 
espaço. O que queria maior?! Modificava ou melhorava o espaço de cozinha. Espaço de cozinha... Porque uma das coisas que 
acontecia era os frigoríficos... tinhas frigorífico... compravas carne à noite já não tinha uma, não é? Porque alguém tinha dado um 
jeitinho à tua carne. Ou seja... Quer dizer, tu não tens dinheiro, ainda alguém vai-te roubar! Tem que... Não sei como é que resolveria 
essas situações...  
(...) 
É, não é? Ou metia ou frigoríficos dentro de... dentro dos quartos... Pelo menos sabe quem é que vive lá. Sei lá, uma coisa assim 
desse género. Ou criava uma espécie de cozinha dentro dos próprios quartos... Dentro dos próprios quartos... 
(...) 
Então pronto, se não houver... porque o nosso auditório também não é mau. Mas pronto, vou visitar sempre sim. Outra coisa que 
mudaria no Centro?! Espaço para desporto, espaço para... para os quartos, mais privatizados. Fazia quartos para famílias, não é? 
(...) 
Espaço para famílias, sim. Vem uma família, a mulher não tem que estar separada do homem, quer dizer... 
(...) 
O que mudaria no Centro, mais?! [pausa] Construía para já o Centro numa... numa zona mais acessível. 
(...) 
Mais acessível pelo menos. Bobadela está no fim do mundo, pá! (p.20-21) 

 
 
 
 
 
 
Entrevista V 
 
Apresentação do entrevistado – F.: 
Em Mukoko, a habitação inicial, trabalhava numa organização dos Direitos Humanos, tendo sido raptado exatamente por causa disso. 
Também trabalhava como professor do ensino primário, numa aldeia em que se vivia essencialmente da agricultura. Conseguiu fugir 
para o Ruanda 7 meses após ter sido raptado e estar em cativeiro. Não podia voltar para a aldeia onde vivia. Acabou por também 
sair do Ruanda pelos conflitos que havia. Foi para Finlândia, onde esteve 10 a 12 meses, não soube precisar, e veio para Portugal por 
ter conseguido o visto para entrar no país. 
Síntese da entrevista a F.: 
O entrevistado falou do processo desde que saiu da sua habitação inicial até àquela onde atualmente reside. Descreveu como era a 
sua vida no Centro de Acolhimento e, particularmente, os espaços mais problemáticos do seu ponto de vista. 
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Problemáticas F. 

Sítios onde viveu 

(As casas são parecidas com as de cá.) Não. Há casas que são parecidas... Depende de... da possibilidade de cada um. Por exemplo, 
nas aldeias, pessoas que têm mais... mais dinheiro, eles constroem casas de blocos, mesmo assim, tipo aqui. Mas os que não têm 
constroem casas de... 
(...) 
(Ramos? Troncos de árvores?) Sim, sim, troncos de árvores. 
[Em Mukoko.] (p.3-4) 
(Estiveste aqui quanto tempo [no Centro de Acolhimento Hiukkavaara]?) 10. 10 meses.  
(...) 
(... )Eles pediram no centro militar que não usava mais o centro. Depois ficámos lá. Era um centro de... de urgência, posso dizer. De 
urgência. Mas foi bom. Só que a coisa é que foi muito mal, porque muitos que estavam lá são os muçulmanos. Os cristãos nós 
estávamos minor... minoritário. E foi um pouco complicado, os muçulmanos não querem pra... Se vocês... está a fazer a oração, os 
cristãos, eles ficam muito nervosos. Não havia bons... boa colaboração mesmo. (p.6) 
(Podiam sair.) Sim podia sair, passear, e voltar. A qualquer hora que quiser! Não havia condições... restrito. Não. 
(Era como, como no exército, não é? Era mesmo, tipo, camas de dois andares.) Sim. Sim, camas de dois andares. Porque quando 
nós entrámos não tínhamos mesmo cama, era só... como se chama isso?... Colcha? 
(Colchão, sim.) Sim, colchão. Sim, dormíamos assim no chão, mas depois eles encomendaram as camas. Acho que depois de 1 
mês... 1 ou 2 meses, as camas, que encomendaram, chegaram. Tinha quartos pequenos de 8 pessoas. Não, 4, cada cama leva 2 
pessoas. 4, e quartos grandes levavam outras 16, 12 pessoas, 10... 8... 
(Mas havia espaço, não é? Havia muito espaço.) Sim. Havia muito espaço. 
Improvisavam, sim. Depois nos dividiram nos outros centros, fui para outro Centro chamado Heikinaario. Aqui vivíamos acho que 600 
pessoas. 
[Escreve no bloco, espontaneamente, a palavra “Heikinario”]  
(...) 
Sim, aqui era muito mais pessoas! Era que pode acolher 2500 pessoas. É um Centro grande. (p.10) 
(Então quais são as principais diferenças que sentes das casas em Portugal e das casas em Mukoko? As principais diferenças. É 
que lá era mais madeira, não é?) É mais madeira. E aqui há sempre eletricidade, água de torneira... água potável, mas ali não há 
eletricidade, você usa só lâmpada de petróleo. Água, tem que ir no rio, para ir buscar água. 
(Então foi uma grande diferença.) Sim, foi uma grande diferença. E as casas aqui são casas de blocos, de modelo, posso dizer... 
 

Processo de 
transição 

(E tiveste... Foste logo para o CPR, não? Para o Centro de Acolhimento? Foi logo direto?) Sim, sim.  
 (Mal chegaste ao aeroporto?) Aeroporto... Quando cheguei no aeroporto me deram o papel, para mim, o CPR. 
(E na Finlândia estiveste em que sítio?) Lá no Centro de Acolhimento.  
(...) 
(Era a cidade onde tu estavas ou era o Centro de Acolhimento?) Não, esse é o nome do Centro de Acolhimento. Era um centro 
militar, mas o nome da cidade é Oulu. No Norte. (p.5-6) 

 

(Então e o que é que pensas do processo de acolhimento aos refugiados em Portugal? Esta já deves ter respondido a alguém, 
não? A situação portuguesa é boa?) A situação de vida acho que é... não é má. Portugal é um país que tem boas condições de vida 
também, em termos sociais, mas em termo de acolhimento dos refugiados, acho que Portugal está um pouco atrasado. Porque 
começou também tarde. E não é possível atingir o mesmo nível com os países que começaram já há muito tempo. Tipo... por exemplo, 
em termos de espaço, o centro de acolhimento não tem espaço para acolher muitas pessoas, condições também... eu... em francês 
é budget. Então, um fundo que deve ser preparado para isso, mas quando você tem um fundo pequeno... 
(É o budget?) Sim. Tem despesas muito grandes e fica difícil. Portugal acho que... Isso depende do governo. (p.12) 

Dia-a-dia dos 
refugiados 

A adaptação ao centro foi... no princípio, era um pouco difícil, porque na Finlândia eles cozinhavam para nós, eles deram comida. Mas 
aqui quando chegámos, você próprio é que teve que cozinhar. Era um pouco difícil, porque eu tinha um problema no pé. Quando me 
bateram os terroristas, este pé não... não conseguia andar. Eles lá na Finlândia me colocaram um suporte, sim, aqui também, os 
médicos continuaram a medicação, o tratamento. Agora é que consigo meter os sapatos. (p.7) 
(Por causa dessa questão.) Sim. Por causa da questão do pé não conseguia sair mesmo. O que eu fazia muito é só ir para a formação, 
para a aula de português. (p.8) 
(Quais eram os espaços que usavas mais, que estavas mais tempo?) Era só o quarto e a biblioteca. Porque auditório, é... nós íamos 
lá só duas vezes por semana por causa do teatro. Nós iniciámos também a fazer teatro para evitar a pensar muito. Íamos lá fazer 
teatro. Acho que o espaço mais utilizado foi só o quarto e a biblioteca. (p.8) 

Biblioteca 

(...) E também depois de alguns meses comecei... pedi ao Centro se eu posso.., além de ficar no quarto todos os dias, se eu posso 
começar a abrir a biblioteca que está fechada. Não havia ninguém para abrir. Eu comecei a abrir, ficar lá, ajudar os outros. Fazia 
leituras. 
(Tu é que gerias o espaço?) Sim. Não geria mesmo, mas ajudava. 
(Ajudavas. Tu é que ias abrir com a chave.) Sim. Fui lá, ficar lá. Geria as pessoas que vai vir, ler, orientar os livros, ver se não vão sair 
com os livros. Mas foi um bom momento. (p.8) 

Quartos 
(Então, quantas pessoas é que estavam no quarto contigo?) Oito. 
(Sem contar contigo.) Nove. 
(Nove, contigo.) Sim. Mas há pessoas também que saíram, aqueles que o SEF não aceitou de ficar cá. E saíram... (p.9) 
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(E como é que são as outras pessoas lá? Como é que elas vivem lá? O que é que elas fazem, tinham hábitos muito diferentes do 
teus, se calhar, alguns, não é?) Sim. Estávamos misturados, há muçulmano, há cristão, há africano, asiático, ... Tínhamos lá culturas 
diferentes. Cada um tem a maneira de pensar e agir, mas no quarto onde eu vivia, acho que era um quarto... um pouco disciplinado, 
mais que dos outros quartos do Centro. Porque, os outros, pessoas lutaram também, faziam barulho, tocaram música muito alto, 
mas o nosso quarto era um quarto mesmo disciplinado. 

Ambiente 

(Em que medida é que viver num Centro, não é? É diferente de viver numa casa ou no sitio onde vivias antes, não é? O que é que 
há de diferente?) Viver num para mim tem dois sentidos: é bom, também é um pouco difícil. O primeiro sentido, é bom, porque como 
somos novos no país, não conhecemos bem o país, não temos... possibilidade, não conhecemos pessoas, viver no Centro é bom 
para ser orientado, porque os funcionários do Centro sempre ajudavam, sempre se você tem problema pode ir lá falar com eles, eles 
ajudam, seja problema psicológico, físico, sanitário, em todo o domínio. Eles sempre estavam prontos a ajudar. Isso é a parte positiva. 
E na outra parte negativa, é por dizer que viver sempre num Centro não é bom, porque você não consegue... não consegue pensar 
muito para evoluir, porque vai sempre dizer “ah, estão a cuidar de mim, vou ficar sempre aqui!”. Isso vai limitar os teus pensamentos. 
E também o que é mau, em termos das culturas, você não pode evoluir bem, porque há pessoas que não vão gostar as coisas que 
tu queres fazer. (...) Porque enquanto estão a viver no mesmo quarto, no mesmo sítio, isto é... 
(É difícil.) É difícil. Mas viver numa casa privada, sozinho ou com menos pessoas, onde tu estás livre, é bom. Na parte que você pode 
pensar o que é que vais fazer, estás livre a decidir o que é que tu queres. (p.9-10) 

Espaços 

(...) A biblioteca acho que não há nada a... Ao nível da cozinha e também nos quartos. Nos quartos, posso dizer se houver 
possibilidade, porque tinha só um guarda-fatos... três... 
(Não dava para toda a gente.) Sim, não dava para toda a gente. E deixávamos as coisas assim, não era bom. Podia só aumentar o 
guarda-fatos, mas isso também é uma questão de espaço, o quarto é pequeno. Não chega para tantas pessoas e se ocupar mais o 
espaço para pôr guarda-fatos, o espaço para dormir fica pequeno. Mas o guarda-fatos também era necessário para guarda as coisas. 
E na cozinha mesmo tem que mudar. A cozinha tem que mudar, porque é uma cozinha pequena e todos... toda a gente, seja mulheres 
ou homens, têm que cozinhar lá. Se for possível, criar uma outra cozinha para mulheres, à parte. Para os homens, à parte. Isso ajuda, 
porque você pode ficar lá 1 hora, 2 horas à espera dos outros se já acabaram de cozinhar. 
(Porquê? As mulheres não cozinham com os homens?) Não, elas também cozinham, mas não tinha muitas placas para cozinhar. 
(Tinham de esperar uns pelos os outros, não é?) Sim, tem que esperar... E também era pôr os frigoríficos em cada... alguém pode 
cozinhar e pôr as coisas dele, mas acho que temos lá só 2 que trabalhavam... que funcionavam. (p.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


