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RESUMO 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar 

detalhadamente as opções de conceção da 

proposta de projeto aprovada para 

desenvolvimento na Unidade Curricular de Projeto 

Final em Arquitetura II do Mestrado Integrado em 

Arquitetura do Instituto Superior Técnico.  

 

O projeto de habitação, para Pante Macassar, no 

distrito administrativo de Oé-Cusse-Ambeno, em 

Timor-Leste, resulta da prévia análise do contexto 

local – território, clima, condições culturais, sociais 

e económicas, determinante na pertinência das 

opções no âmbito de uma construção modular, 

incremental e adaptável, com vista a possibilitar a 

autoconstrução assistida de uma nova zona 

residencial. 

 

 A habitação projetada assenta numa proposta 

que responde ao programa e apresenta um objeto 

arquitectónico com um só piso sobrelevado do 

terreno natural, assegurando uma solução de 

baixo-custo. 

 

 A proposta garante os requisitos de 

sustentabilidade, qualidade e conforto ambiental 

interior, e o desempenho eficiente previsto permite 

obter um contexto para uma integração e 

aceitação pela população local, bem como dar 

aos futuros utilizadores possibilidades para um uso 

flexível. 

 

 A expansão da modularidade pedida para a 

habitação encontra-se inserida na proposta com a 

possibilidade de a tipologia de T2 ser aumentada

  

até T4. Prevê-se que a expansão decorra em 

função das necessidades dos seus utilizadores.  

 

Para a sua implementação, a solução projetada 

não requer mão de obra especializada, o que se 

adequa à realidade e contexto socioeconómicos 

de Pante Macassar. 

 

Palavras-chave: habitação; modular; incremental; adaptável; autoconstrução; sustentabilidade 
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ABSTRACT 

 

The present report intends to show in detail the 

design options for the project proposal that is 

approved for the development within the subject of 

Projeto Final em Arquitectura II, Master’s Degree in 

Architecture at the Instituto Superior Técnico, 

Universidade Técnica de Lisboa.  

 

The housing project for Pante Macassar, in the 

Oé-Cusse-Ambeno administrative district, Timor-

Leste, results from a previous analysis of the local 

context – territory, climate, cultural, social and 

economic conditions – that was decisive for the 

importance of the options taken in the scope of 

modular construction, which should be 

incremental and adaptable in order to enable a 

cooperated self-construction of a new residential 

area. 

 

The designed housing is based on a proposal that 

responds to the program and presents an 

architectonic object that features a single floor 

raised from the natural terrain ensuring a low-cost 

solution.  

 

The proposal assures the requirements of 

sustainability, quality and interior environmental 

comfort. In addition, the expected efficiency 

performance allows the context for the integration 

and acceptance of the local population and 

provides flexible use possibilities for the future 

inhabitants.  

 

The expansion of the pretended housing 

modularity is evidenced in the proposal by the

possibility of increasing typologies – from T2 to T4 

– and it is expected to take place according to the 

inhabitants needs.  

 

The fact that the designed solution does not 

require specialized labour is suitable with the 

social-economic reality and context of Pante 

Macassar. 

 

Key-words: housing; modular; incremental; adaptable; self-construction; sustainability
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0  |  I N T R O D U Ç Ã O  
 

Se o instinto gregário impele o homem à 

preservação de uma existência em comunidade, a 

união daí resultante enquanto resposta a fatores 

históricos, como sucessivas ocupações, e as 

circunstâncias naturais ou climatéricas, pode 

acentuar um profundo isolamento com 

repercussões numa economia local que se 

evidencia frágil. 

 

Contrariar os fatores naturais com a criação de 

infraestruturas que atenuem o isolamento, e 

decorrente fragilidade, deixando o homem menos 

dependente das intempéries e vulnerabilidades, 

constitui prioridade rumo a um desenvolvimento 

socioeconómico integrado sustentável. 

 

A construção habitacional, de caráter mais 

individual, pode constituir uma alavanca para esse 

desenvolvimento, se oferecer resposta às 

necessidades e especificidades locais. 

 

Na sequência desta constatação, elabora-se um 

projeto que serve de resposta ao enunciado de 

Projeto Final II, realizado no âmbito da unidade 

curricular de Projeto Final II, durante o 5º ano do 

Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto 

Superior Técnico, do ano letivo 2016/2017, que 

tem como propósito o desenvolvimento de um 

exercício de simulação constante de uma 

habitação unifamiliar a implementar na cidade de 

Pante Macassar, na Região Administrativa de Oé-

Cusse Ambeno, em Timor-Leste (ZEESM-TL). 

 

 

 



 2 

 

 

A habitação pressupõe ser de natureza evolutiva, 

flexível e ser passível de adaptação a uma solução 

de autoconstrução assistida, adaptável e coerente  

com os tipos de lotes na área de intervenção 

(urbano, transição e rural). 

 

Neste capítulo introdutório, identifica-se o objeto 

de estudo e procede-se ao enquadramento e 

justificação do tema. 

 

Inicialmente, foi definida a estratégia de 

urbanização e desenho urbano, no primeiro 

semestre do 5º ano, tendo sido realizada uma 

abordagem de projeto urbano na cidade de Pante-

Macassar, de forma coerente perante as carências 

principais da envolvente até ao desenvolvimento 

da zona habitacional, e do projeto de habitação 

para a área de intervenção escolhida, permitindo a 

unificação de todo o processo e projeto. 

 

A proposta de solução que é descrita neste 

relatório visa responder ao programa traduzindo 

as necessidades reais existentes na área de 

intervenção, e para as quais a solução dá resposta 

tendo como objetivo a construção de uma solução 

duradoura e sustentável em termos de 

desenvolvimento. 
 

O processo é traduzido por uma proposta de 

transformação dos assentamentos informais, 

adequada à realidade do contexto social, 

económico e ambiental. No quadro dos países em 

desenvolvimento - onde está inserida a área de 

intervenção, - ressaltam, associadas à conjuntura 

económica e aos fatores sociais e culturais, a 

pobreza e a desnutrição. Tratando-se de um tema  

 

 

 

amplamente discutido pela comunidade 

académica e profissional, que reconhecem que as 

intervenções localizadas têm um elevado 

potencial na transformação progressiva de um 

território, a proposta consiste numa transformação 

gradual, inclusiva e justa, visando gerar células de 

disseminação para uma célere concretização do 

processo. A sua integração e articulação à 

realidade requer assim uma compreensão global 

do território através da sua caracterização e 

diagnóstico.  

 

O desenvolvimento da proposta direcionado para 

uma solução mais adequada às necessidades e 

carências do contexto é conseguido através do 

uso de processos participativos e de trabalho de 

campo, que permite alcançar uma resposta mais 

adaptada à especificidade do local.  

 

A vantagem de o projeto ser desenvolvido em 

contexto real, ter em consideração os 

levantamentos de campo e inquéritos, tentando 

responder a uma evolução adaptativa do modo de 

habitar naquela Região, constitui a vantagem da 

proposta. 

 

Perante este desafio, e tendo em vista a 

elaboração do projeto final, propõe-se refletir 

também sobre o valor cénico do lugar e considerar 

a sua identidade e os modelos de organização 

espacio-funcionais, servindo-nos da cultura e da 

memória local como base para a solução de 

desenho do novo modelo de habitação, 

pensando-o como elemento indissociável do seu 

contexto urbano distinto.  
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0.1 | OBJETIVOS 

 

 

O presente relatório visa explicitar o exercício de 

conceção e de aprofundamento da problemática 

do projeto enquanto resposta à situação 

colocada, cujo foco é a problemática da habitação 

nos países em desenvolvimento. 

 

É objetivo imperativo do processo de conceção o 

desenvolvimento de uma intervenção que surge 

como um modo de melhoria da qualidade da 

habitação e das condições de habitar, num 

território que carece de desempenho eficiente para 

o desenvolvimento das atividades humanas, 

através da transformação da informalidade, 

verificada na forma de habitar, em formalidade. 

 

A tipologia de abordagem e formação pedagógica 

que o exercício adota é diferente do restante 

percurso académico pois conduz ao delinear de 

uma intervenção num território estrangeiro num 

contexto real de desenvolvimento social, com 

acompanhamento das entidades, participação da 

população e a oportunidade de integração numa 

equipa pluridisciplinar com colaboração de 

técnicos locais.   

 

Desse contexto é esperado o desenvolvimento de 

competências no modo de comunicação do 

modelo de conceção, das preocupações 

entendidas e do resultado conseguido, 

possibilitando a aceitação pelos futuros 

utilizadores do projeto. 

 

O exercício de simulação é desenvolvido em dois 

semestres, numa conjuntura que requere um  

processo em diferentes escalas de intervenção no  

 

 

território: município / localidade / bairro / 

quarteirão / praça / edifício. 

 

No primeiro semestre, é desenvolvida intervenção 

para requalificação e reabilitação da faixa marginal 

dentro da área urbana de Pante Macassar, onde a 

estrutura linear do território reflete a proposta de 

conjunto e estabelece uma ligação com a 

pontuação de três praças, com objetivos e 

finalidades diferenciados.  
 
Em articulação com o projeto urbano e com as 

áreas propostas para o mesmo, é no segundo 

semestre que se desenvolve o projeto de 

habitação e, consequentemente de uma zona 

habitacional a implementar no local escolhido.  

 

Pretende-se a seleção de diferentes ferramentas e 

técnicas para auxílio nas distintas escalas de 

projeto, bem como na relação com as entidades e 

com a população.  

 

O projeto, focado numa intervenção real e 

localizada num país estrangeiro, pressupõe  o 

reconhecimento e o entendimento do contexto 

real para a tomada de decisão. Com a aspiração 

de criação de uma proposta que admita múltiplos 

cenários de um futuro sustentável, adequando 

fatores de coesão urbana e de vivências no 

espaço público em articulação com uma oferta 

habitacional mais qualificada que a presente, para 

e com a comunidade, são considerados os 

seguintes objetivos específicos: 
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_ Ident i f icar as principais características dos 

estilos de vida locais e quais os problemas 

relativos às condições de habitabilidade; 

 

_Interpretar os modelos de habitação correntes 

nos países em desenvolvimento e desenvolver 

uma habitação modular para a Região 

Administrativa de Oé-Cusse Ambeno, adequada 

aos contextos social, cultural, económico e 

ambiental; 

 

_Repensar na habitação não apenas como um 

espaço para habitar mas que permita a melhoria 

das condições de vida aos níveis social e 

económico; 

 

_Considerar um processo de construção 

incremental baseado em autoconstrução assistida 

que reflita impacto direto na seleção dos materiais 

e sistemas construtivos; 

 

_Fornecer uma solução para o futuro que 

considere o desenvolvimento da população; 

pretende-se que a materialização da solução 

encontrada garanta a durabilidade e 

progressividade; 

 

_Estudar um design bioclimático e soluções 

passivas que reflitam as condições ambientais 

locais; 

 

_Apl icar materiais locais e soluções de 

autoconstrução de acordo com as tecnologias 

disponíveis. 

 

 

 

 

A concretização destes objetivos permitirá 

responder às questões formuladas ao longo do 

desenvolvimento da temática projetual: 

 

Quais os fatores e condicionantes que 

determinam a escolha e seleção de uma 

habitação para Pante Macassar? 

 

Quais os parâmetros para se ir  ao 

encontro da habitação desejada? 

 

Qual o t ipo de habitação que queremos? 

 

Qual o método a usar para a sua 

construção? 
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0.2 | METODOLOGIA 

 

 

Para a formalização da proposta projetual, foram 

realizadas diferentes etapas de desenvolvimento e 

abordagem ao projeto. 

 

Pretende-se apresentar todas as fases de 

conceção do projeto, iniciando na interpretação  

do programa e do problema que ele coloca, 

análise e estudo do local, desenvolvimento de 

ideias e propostas base e, finalmente, a 

elaboração e apresentação do projeto em que são 

descritas as opções efectuadas e as soluções 

obtidas.  
 

O projeto, que se desenvolve num contexto de 

aproximação com a realidade, é faseado em 

quatro etapas (figura 1)  de forma a atingir os 

objetivos propostos. Numa pr imeira etapa, 

procede-se à investigação sobre o tema do 

projeto, através da recolha e interpretação crítica 

de informação teórica assente em pesquisa 

bibliográfica, incluindo a consulta de livros, artigos 

científicos, trabalhos, estudos de investigação e 

outras fontes da discussão das mesmas, em aula. 

Durante esta fase teórica procura-se entender e 

compreender abordagens adotadas a nível 

nacional e internacional dentro do tema que 

permitem confrontações individuais face aos 

conteúdos adquiridos ao longo do percurso 

formativo.  

 

Na segunda fase, é realizada a análise do sítio 

(biofísica, edificado, equipamentos, infraestruturas, 

espaço urbano e população), através da 

informação recolhida e após a visita ao local que 

permite uma interação com o território objeto de  

 

estudo e com a população local para o 

levantamento de diversos dados necessários à 

caracterização e diagnóstico da mesma.  

  

Na terceira etapa é possível a compreensão 

global do território, através da síntese de todos os 

dados recolhidos, criando uma base de trabalho 

que constitui o ponto de partida para a elaboração 

de um projeto que pressupõe a intervenção em 

diferentes escalas de trabalho para o 

desenvolvimento da proposta de projeto de 

requalificação da frente marítima da zona urbana 

de Pante Macassar. 

  

A últ ima fase consiste na conceção de uma 

habitação incremental e adaptada ao contexto real 

do território estudado e passível de ser construída 

através de um processo de autoconstrução 

assistida. O trabalho desenvolvido no segundo 

semestre pressupunha ainda uma reflexão crítica 

que testasse a viabilidade da agregação na 

habitação e o seu protótipo construtivo. 

  

Esta estrutura permite que a aprendizagem e 

investigação se combinem ao longo de todo o 

processo, e que diferentes escalas sejam 

trabalhadas. 

  

 

 

 

 

 

 

F igura 1 | Organograma da metodologia  
Fonte: Aluna, 2017 



 6 

 

 

O processo da intervenção é complementado pelo 

exercício colaborativo de participação entre o 

cliente (entidade pública), o arquiteto (estudante) e 

a população através de sessões participativas, no 

exercício de contexto real. Esta metodologia 

permite também que, na seleção e determinação 

do nível de abordagem para as soluções de 

construção, se identifiquem, enquanto resultado 

final de produção, um conjunto de soluções que 

abranjam: infraestruturas mais adaptadas a 

territórios com difícil conexão viária, desadequadas 

à implementação de grandes redes de água e 

saneamento, e a um modelo morfológico nem 

sempre compacto com edifícios construídos com 

recurso a materiais de base menos tecnológica 

mas que, no seu todo, se revelem uma solução 

reconhecidamente sustentável.  

 

Este projeto foi conseguido segundo uma 

metodologia que assenta na evolução do conceito 

definido até à construção, que será aprofundada 

posteriormente. Paralelamente, foi desenvolvida e 

sistematizada toda a investigação e informação 

necessárias para a consubstanciação deste 

relatório. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

0.3 | ESTRUTURA 

 

O corpo do relatório estrutura-se em três capítulos 

principais:  

01 | Caracterização da área de intervenção;  

02 | Projeto de Habitação para Pante Macassar,  

03 | Conclusão,  

em que o primeiro serve para entender o território 

em estudo e os dois últimos dizem respeito à 

conceção do projeto para o mesmo e os 

resultados obtidos. 

 

1 |  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO. 

 

Este capítulo tem por objetivo a caracterização da 

área de intervenção vinculada à análise do lugar. 

Como tal, inclui uma contextualização e o 

enquadramento geográfico, histórico e físico da 

área de intervenção do projeto.  

 

2 |  PROJETO DE HABITAÇÃO PARA 

PANTE MACASSAR 

 

No segundo capítulo, descreve-se o projeto de 

habitação desenvolvido desde o seu conceito à 

conceção e incorporaram-se todos os elementos 

de análise e de proposta elaborados para esta 

intervenção. 

 

3 |  CONCLUSÃO 

 

Na conclusão, elencam-se os resultados através 

de uma análise crítica aos pontos principais do 

projeto de arquitetura, salientando-se métodos e 

processos realizados como solução ao enunciado 

em questão. 
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0.4 | ENQUADRAMENTO TEMÁTICO  

a CASA, a HABITAÇÃO 
 

Na etimologia,  

 

 casa, s.f. (do lat. Casa) / 

sinónimo de cabana, casebre. /nome 

genérico de todas as construções 

destinadas a habitação. /construção 

destinada a uma unidade de habitação, 

geralmente unifamiliar, por oposição a 

apartamento (“casa”, in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa, 2008-

2013).  

 

No dicionário de termos de Arte e Arquitetura, a 

palavra casa, em português, significa: “um edifício 

para habitação, uma moradia, uma vivenda ou 

residência” (Calado & Silva, 2005). Segundo 

Avelino Oliveira, é bastante difícil a definição clara 

e nítida do conceito da palavra casa. Na definição 

popular do que é a casa, por se tratar de um tema 

demasiado amplo e complexo, torna-se mesmo 

na própria definição de arquitetura; “A casa é um 

manancial de conceitos, uma mistura de ideias e 

um composto de lugares” (Oliveira, 2015) 

 

Na arquitetura, referida por Luís Pinto de Faria e 

Paulo Castro Seixas (in Prefácio de Oliveira, A. A 

Casa Compreensiva, 2015), a casa é o reflexo de 

uma grande viagem humana e uma das maiores 

dimensões antropológicas. Trata-se de um 

elemento primordial em constante instabilidade, 

que evolui, indissociável da evolução do homem, 

desde o abrigo ou cabana primitiva como resposta 

à necessidade de proteção, “lugar de refúgio 

contra a intempérie” (“abrigo, in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013) até 

às diferentes tipologias habitacionais. Existe no 

tema da casa uma dualidade que lhe é intrínseca, 

que a torna um “abrigo face à agressão, ao caos, 

ao selvagem... e a cabana do desejo e vontade de 

agregação do doméstico, da família” (Faria & 

Seixas, 2015), configurando o ponto de partida e 

chegada das atividades sociais. A família ganha 

expressão a partir da casa, onde se afirma e da 

qual se apropria de forma plural, ao mesmo tempo 

que se expressa nuclearmente como espaço de 

segurança e privacidade. Podemos assim concluir 

que a casa é uma charneira das ações e sistemas 

humanos, representando a associação e os 

vínculos de todos os fenómenos culturais num 

mesmo espaço, bem como todas as atividades 

triviais e rotineiras do quotidiano. “A casa é uma 

célula que se agrupa de modos diversos com 

outras mais ou menos semelhantes, 

materializando-se numa totalidade que é essencial 

na constituição do todo mais complexo que é a 

sociedade.” (Freire, 2013) 

 

Naturalmente, quando se aborda o tema da casa, 

associa-se automaticamente este à ação e ao 

conceito habitar, espelhos da ocupação da casa 

como espaço do centro do tempo e que implica 

simultaneamente um sentido de ação relativa a um 

objeto. Casa é a célula base da habitação, e o 

sujeito, o indivíduo que a habita, é a pessoa que 

nela reside, e que justifica a sua razão de ser 

(figura 2). 

 

“Habitar é um conceito que permite destacar 

sobretudo a própria dimensão existencial do 

Homem, respetivamente nos seus fatores de 

lugar, de símbolo, bem como temporais ou 

históricos”  (Freire, 2013) 
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Habitar é assim uma expressão da identidade 

do Homem, onde este reflete a sua imagem, 

numa visão específica individual, de hábitos, 

vivências e memórias. Como refere Louis 

Sullivan (1896) “a forma segue a função”, e a 

casa, aqui estudada, evidencia esta mesma 

afirmação, tornando-se um lugar de expressão 

das práticas quotidianas, em que o seu 

utilizador estabelece regras funcionais e 

espaciais a partir de si mesmo e da sociedade 

que o envolve. A casa possibilita assim a cidade 

global, existindo sempre o desejo de 

fragmentação da mesma, ou através dela, 

criando pequenos refúgios que abrigam a 

identidade de cada indivíduo. Segundo Cabral 

(1991), a casa é a unidade social primária que 

corresponde à apropriação conjunta do espaço 

social, porque a casa promove a unidade entre 

o abrigo e a unidade social. 

 

Falar na temática casa implica interpretar 

simultaneamente as características do seu 

contexto social que se traduzem nos próprios 

modos de habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a HABITAÇÃO PARA PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO,  

o CASO DE TIMOR-LESTE 
 

 “A casa é o produto mais vernacular, ou seja, 

mais nativo, portanto mais próximo e influenciado 

pela cultura humana “ (Rapoport, 1969). 

 

O desenvolvimento da intervenção em 

assentamentos informais nos países em 

desenvolvimento é um tema amplamente 

estudado em todo o mundo, tornando-se numa 

das principais estratégias focada nas 

comunidades empobrecidas, com o objetivo de 

contrariar o crescimento de disparidades sociais 

decorrentes da qualidade de vida das mesmas. 

  

Nos países em desenvolvimento, como Timor-

Leste, as áreas urbanas são essencialmente 

caracterizadas por uma morfologia orgânica, sem 

regulamentação mínima, que resulta em 

habitações precárias (figuras 3 e 4), 

comprometendo o desenvolvimento social e com 

sequelas na  saúde pública (Neves & Amado, 

2014). 

 

Segundo Miguel Amado (2017), “a casa tem um 

significado mais forte nos países em 

desenvolvimento do que nos países desenvolvidos 

porque é um lugar não só para descansar, mas 

também para gerar renda, trabalho e 

socialização”. Na maioria dos países em 

desenvolvimento, tal como em Timor-Leste, a 

habitação é ainda construída pelos seus 

utilizadores, tornando-se num lugar de estar e 

para estar, sendo assim o palco da vida 

quotidiana, reflexo dos seus ocupantes, cultural e 

socialmente, tal como explica Luís Pinto de Faria e Figura 2 | Ilustração da casa – Capa do livro A Casa Compreensiva 
Fonte: Oliveira, 2015 
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Paulo Castro Seixas: “A família é o lugar da casa 

mas a família dá sempre lugar a famílias que se 

desdobram dentro e fora de cada casa” (Faria e 

Seixas, 2015). 

 

Em Timor-Leste, quando nos referimos a 

habitação/casa, remetemo-nos para a 

concretização física que satisfaz as necessidades 

do corpo – o abrigo, a proteção do clima, a 

segurança relativamente aos outros, o espaço da 

criação, da domesticação dos animais e da 

confecção da comida – do dia (Cinatti et.al, 1987). 

 

Como defende Avelino Oliveira: “a composição da 

casa tem que manter a coerência entre a sua 

estrutura espacial e a estrutura social”, tornando-

se assim reflexo dos modos de viver e costumes 

de quem a habita. Na maioria dos países 

desenvolvidos da cultura ocidental, a conformação 

de uma casa estende-se até um núcleo de 

parentesco, sendo o seu limite espacial a própria 

estrutura familiar (Oliveira, 2015). Em Timor-Leste, 

por oposição, os modos de habitar passam pela 

existência de mais do que um núcleo de 

parentesco, abrigando famílias bastante 

numerosas que, de acordo com os Censos

de 2010, trabalham maioritariamente na 

agricultura, e podem desenvolver alguns 

pequenos negócios dentro do lote.  

 

Sabemos que a problemática da habitação, nestes 

países, desempenha um papel importante para o 

desenvolvimento económico e social equilibrado 

(Amado et. al, 2017) da comunidade. A perspetiva 

cultural, social e ambiental da habitação não pode, 

ser ignorada, suprimindo apenas os problemas 

físicos, através de uma perspetiva meramente 

racional impulsionada pela visão económica 

(Amado, et. al, 2017). A habitação tem que tomar 

valores sustentáveis com a inclusão de valores de 

multifuncionalidade e de adaptabilidade, embora, 

nos países em desenvolvimento, não se encontre 

devidamente estudada (Guedes, 2015). Para a sua 

concretização, as estratégias abordadas deverão 

passar por um bom desempenho do interior do 

edifício,  através de soluções eficazes e 

económicas. É através do “abrigo evolutivo” 

(Guedes, 2015), que projeta a habitação como um 

organismo suscetível de crescer a par com o 

aumento dos núcleos familiares que o ocupam, 

que o autor defende que sejam projetados os 

espaços habitacionais, por se tratar de um 

elemento cultural fundamental, que comporta 

espaços com potencial de expansão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F igura 3 | Habitação em Pante Macassar 
Fonte: Aluna, 2016 

F igura 4 | Habitação em Pante Macassar 
Fonte: Aluna, 2016 
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a HABITAÇÃO ADAPTÁVEL:  

os MODELOS INCREMENTAIS e  

o PROCESSO DE AUTOCONSTRUÇÃO 
ASSISTIDA 
 

“É aqui, no desejo pessoal de cada um em ter a 

sua casa, na vontade de ser ele próprio a fazê-la, 

que reside a alternativa aos desastrosos projetos 

de alojamento em série de tantos Governos” 

(Fathy , 2009). 

 

Na etimologia,  

 

 adaptabi l idade, s.f. (forma 

alatinada de adaptável + -dade) / 

qualidade ou capacidade do que é 

adaptável (“adaptabilidade”, in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa, 2008-

2013). 

 

É, portanto, uma característica do que é capaz de 

se adaptar a novas condições de utilização. Como 

referido no subcapítulo anterior, a habitação tem 

que passar por uma perspetiva que inclua este 

conceito pois, segundo Amado et.al (2017), é 

através do mesmo que se torna possível o 

desenvolvimento da habitação e contribuir para a 

resolução do défice habitacional dos países em 

desenvolvimento, mostrando uma opção viável 

pela sua capacidade potenciadora de inter-relação 

entre as condições sociais, económicas, 

ambientais e territoriais. Este modelo de habitação 

adaptativa, projetado através da compreensão das 

condições e dinâmicas sociais e económicas 

afetas aos hábitos de vida, está 

consequentemente relacionado com a sua 

dimensão e forma, bem como com a capacidade 

de alteração, de acordo com possíveis mudanças 

nas mesmas dinâmicas (Amado et. al, 2017). Os 

processos de habitação adaptável, a sua evolução 

e a construção, estão intrinsecamente ligados à 

evolução económica das famílias, confrontando-se 

com as dificuldades que daí advêm (Coelho & 

Cabrita, 2009). 

 

Assim, o conceito de adaptabilidade passa pela 

interação entre as necessidades espaciais e os 

constrangimentos habitacionais, facilitada através 

do desenho de espaços que podem ser usados 

de variadas formas e meios, bem como 

organizados diferentemente (Oliveira, 2015). Esta 

adaptabilidade compreende assim a polivalência 

da habitação e do seu uso  (Hertzberger, 1991). 

 

Vantajosamente, a habitação adaptável permite 

um ponto de partida de igualdade espacial (de 

níveis satisfatórios básicos) para os núcleos 

familiares sujeitos a novas mudanças ao longo do 

tempo, capaz de responder às premissas do 

desenvolvimento e crescimento económico  

(Caetano, 2013), em contexto de longo prazo.  

 

A adaptabilidade habitacional é um processo 

conceptual que se encontra não só ligado a 

fatores sociais/culturais e económicos, mas 

também à sua envolvente: adaptabilidade territorial 

e ambiental. A primeira permite a redução dos 

impactes dos possíveis desastres naturais através 

de uma adequação à geografia e ao clima. A 

segunda passa pela seleção de materiais locais e 

soluções passivas, que permitem vantagens a 

nível ambiental e também económico, pois 

permitem reduzir os custos associados à 

importação e construção. É nos países em 

desenvolvimento, onde existem populações rurais 

em condições de habitabilidade muito precárias, 
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que surge a oportunidade de concretização para 

estes modelos de habitação de baixo custo 

adaptáveis, conseguindo responder às 

necessidades dos seus habitantes nos contextos 

previamente referidos (Amado et.al 2017).  

 

Inerente ao conceito da adaptabilidade 

habitacional está o conceito de flexibilidade.  

 

 F lexível,  (adjetivo de dois 

géneros), / que se dobra ou verga 

facilmente sem se quebrar / que se 

submete (“flexível”, in Dicionário Priberam 

da Língua Portuguesa, 2008-2013). 

 

A distinção é feita através da definição de 

“habitação adaptável como capaz de diferentes 

usos sociais e habitação flexível como capaz de 

diferentes disposições físicas”  (Caetano, 2013). 

 

Segundo Khoolhaas, OMA, (1995), “(…) a 

flexibilidade não é a antecipação exaustiva de 

todas as modificações possíveis. A maioria das 

alterações são imprevisíveis (...). A flexibilidade é a 

criação de uma capacidade de ampla margem 

que permita diferentes e mesmo opostas 

interpretações e usos”. A flexibilidade não precisa 

de antever exaustivamente todas as opções 

possíveis; através das diferentes compreensões e 

interpretações de usos, esta obtém-se através do 

potencial da versatilidade adaptável. Ao longo do 

tempo, os núcleos familiares (processo dinâmico 

do habitar) conseguem ajustar a organização dos 

espaços, deixando-os livres e voláteis para futuras 

adaptações, vinculando habitação e utilizador. 

 

Os processos de projeção de habitações 

adaptáveis devem ser pensados como um sistema 

estrutural flexível de modo a que estas sejam 

ajustáveis e adequadas às mudanças ao longo do 

tempo (Oliveira, 2015).  

 

A abordagem mais eficiente a estas mudanças 

será, possivelmente, conseguida através de 

processos incrementais.  

 

 Incremental,  adjetivo de dois 

géneros, (incremento + -al) / relativo a 

incremento. / que aumenta gradualmente, 

por etapas regulares. (“incremental”, in 

Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, 2008-2013). 

 

Em termos arquitetónicos, construção incremental 

resulta de desenvolvimento que permite viabilizar 

economicamente a sua implementação, ligada à 

capacidade e necessidades financeiras  (Neves & 

Amado, 2014). 

 

O conceito de habitação incremental é 

essencialmente trabalhado e desenvolvido em 

contextos de habitação a custos reduzidos, 

partindo da ideia de que a habitação deve evoluir 

de acordo com a dinâmica dos seus habitantes, a 

quem não deve ser negada a identidade, 

evidenciada em soluções resultantes da 

uniformização em série (Chora, 2015) e de uma 

visão estática do processo. 

 

Nesta perspetiva do processo, a casa é adquirida 

apenas com as características mais básicas – 

terreno e um núcleo básico de habitação - e é 

atualizada posteriormente, a um ritmo baseado 

nas capacidades de financiamento das famílias, o 

que implica esperar até fase final para obter a casa 

completamente acabada. Avelino Oliveira defende
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que “a tendência mecanicista (...) é substituída 

pelo conceito de espaço inclusivo” (Green & Rojas, 

2008). 

 

Quando fornecidos estes núcleos básicos de 

habitação, que passam pelas instalações e 

infraestruturação básica, a estratégia de 

autoconstrução das habitações torna-se bastante 

importante na resolução, segundo Sofia Ornelas 

Neves (2013), do défice habitacional e uma 

estratégia importante na superação da pobreza 

das comunidades empobrecidas.  

 

Os modelos de habitação incremental adaptáveis 

a processos de autoconstrução permitem que o 

seu utilizador se identifique com a mesma, pois foi 

parte integrante da sua construção, e transfere um 

grau de autonomia no seu processo evolutivo (Jr., 

1993). Quando já existe cidade informal, (como é 

o caso dos países em desenvolvimento e, neste 

caso, Timor-Leste) o “impulso para construir a 

própria casa já existe; o necessário é direcionar 

este impulso para a construção integrada num 

plano global, melhorando as condições de 

habitabilidade e a qualidade arquitectónica” 

(Chora, 2015). A consciência que for possível 

adquirir da possibilidade de melhoria, bem como 

da participação nessa mesma melhoria pode ser 

determinante na apropriação de eventuais 

conhecimentos que resultam numa atitude ativa 

na construção integrada num todo. 
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1  |  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A  Á R E A  D E  I N T E R V E N Ç Ã O  
 

Neste capítulo é feito um enquadramento geral da 

área de intervenção, apoiado numa metodologia 

teórica e simultaneamente empírica. 

Primeiramente é realizada uma análise às 

características geográficas, históricas, físicas e 

sociais da área de intervenção do projeto. Para um 

melhor entendimento, a metodologia introduz 

participação pública da comunidade no processo, 

de forma a recolher dados sólidos da população. 

 

 

1.1 | LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

O território objeto de estudo é a cidade de Pante 

Macassar, na Região Administrativa de Oé-Cusse 

Ambeno (Anexo 1), na costa norte de Timor-Leste, 

no sudoeste Asiático (figura 5). A quase 300 

quilómetros da capital do país, Díli, Pante 

Macassar é a capital do município de Oé-Cusse, 

um pequeno enclave isolado que ocupa uma área 

de cerca de 800 km2, rodeada por território 

indonésio, com exceção a norte, com uma 

extensão de costa de cerca de 50km2, 

contornada pelo mar de Savu (figura 6) e envolta 

em recifes de coral (figura 7). 

 

A hierarquização do sistema político e 

administrativo de Timor-Leste tem como base a  

 

 

família que, quando agregadas ao longo do  

território constituem vilas, vulgarmente chamadas 

de “Knuas”. Aos grupos de ajuntamento de vilas 

dá-se o nome de Suco (Guedes, 2015) e existem 

em Timor-Leste 442 no total  (GEOTPU, 2015) 

distribuídos por 12 distritos e pelo enclave de Oé-

Cusse Ambeno, que é considerada uma região  

administrativa (Região Administrativa Especial de 

Oé-Cusse Ambeno) (Censos 2010).  

 

A nível administrativo, o território e o parque 

edificado são organizados em subdistritos e 

Sucos, que por sua vez são compostos por 

diversas aldeias, verificando-se a existência de 

equipamentos públicos em todos os Sucos. 

 

Segundo os Resultados Preliminares do Censo 

Nacional da População e Habitação de Timor-

Leste 2015 (Censos 2015, GTL), até a data, 

Timor-Leste tem uma população de cerca de 

1.167.242 habitantes. Apresenta um crescimento 

populacional de 1,81% por ano, uma estrutura 

etária caracterizada por 66% da população com 

idade inferior a 20 anos, e uma agricultura 

essencialmente de subsistência,  bem como uma  

economia informal dominantes. (Guedes, 2015). 

 

Na análise da população em Timor-Leste, devem 

considerar-se inúmeros fatores que variam desde 

 Figura 5 | Aproximação  ao local de intervenção – Pante Macassar 
Fonte: Alunos 2016 
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a idade, diferentes empregos e níveis de 

educação, situação atual das famílias e atividades 

diárias, exercendo cada um deles uma influência 

significativa no quotidiano dos habitantes de Oé-

Cusse. 

 

A população de Oé-Cusse, que conta com 72 230 

habitantes é na sua maioria jovem, situada na faixa 

etária dos 18 anos (18,8 anos, de acordo com 

Censos 2010), o que implica que a “população 

jovem em idade de trabalhar tem importantes 

posições de assistência para a sociedade”  

(GEOTPU, 2015). 

 

Pante Macassar é o subdistrito que detém uma 

menor percentagem de população idosa, o que 

pode ser atribuído ao facto de ser a capital, o que 

atrai jovens que procuram melhores condições de 

vida. Verifica-se, como na generalidade dos países 

menos desenvolvidos, uma tendência para 

maiores taxas de natalidade, bem como de 

mortalidade.   

 

Esta parcela do território observa ameaças e 

carências diversas ao nível ambiental e 

socioeconómico. A sua localização torna esta faixa 

de território uma zona vulnerável, exposta aos 

efeitos das alterações climáticas, que afetam o seu 

normal funcionamento enquanto elemento de

  

 

suporte às atividades humanas. O impacto 

territorial das alterações climáticas é um processo 

que acompanha o desenvolvimento do território e 

se assume parte ativa na relação entre os 

diferentes elementos que compõem, caracterizam 

e condicionam o seu uso. Estes elementos, 

quando alterados, têm repercussões de 

magnitude significativa tornando visível a 

fragilidade do território, dada a sua incapacidade 

de resiliência perante fenómenos não totalmente 

previsíveis e determináveis.  

 

Apesar de a região incluir uma área urbana (Pante 

Macassar), a maioria do território é primariamente 

rural. 

 

À parte de se tratar de um enclave, o que isola 

geograficamente o território, as características 

biofísicas (estudadas mais à frente) e os conflitos 

do passado (invasão Indonésia) dificultaram o 

desenvolvimento de Oé-Cusse (Amado et.al, 

2016). Pante Macassar foi a primeira parcela de 

território a ser ocupada pela Indonésia, em 1975, 

ocupação que durou 27 anos e que dificultou o 

desenvolvimento da região, resultando em fortes 

características rurais da cidade e numa 

estagnação socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F igura 6 | Praia em Pante Macassar 
Fonte: Aluna, 2017 

F igura 7 | Recifes de coral 
Fonte: Aluna, 2017 
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1.2 | ANÁLISE AMBIENTAL 

 

TOPOGRAFIA E MORFOLOGIA 
 

Para a interpretação de um território torna-se 

essencial o estudo do seu relevo. O declive é uma 

das variáveis fundamentais para o estudo sobre a 

sua morfologia, constituindo o principal elemento 

restritivo aos sistemas humanos e aos processos 

físicos (GEOTPU, 2015 ). 

 

Dos estudos realizados nesta região,  (GEOTPU, 

2015) conclui-se que a topografia da Região 

Administrativa de Oé-Cusse Ambeno é 

caracterizada pela sua morfologia pouco uniforme, 

tratando-se de uma região particularmente 

montanhosa e de áreas irregulares - 68% são 

abruptamente inclinadas e apenas 22% são de 

baixa inclinação (figuras 8 e 9). A área de 

intervenção situa-se numa zona plana e baixa, 

rodeada pela predominância de superfícies 

montanhosas, que se suavizam até à linha 

costeira. 

 

A inclinação da região tem uma correlação direta 

com os processos de erosão, o uso do solo e a 

ocupação humana, uma vez que podem ser vistos 

como uma barreira na comunicação entre 

diferentes áreas desta região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, as áreas de baixa inclinação, como o 

caso em estudo, são as mais indicadas para o 

desenvolvimento, em geral. Por apresentarem boa 

acessibilidade, são indicadas para o 

desenvolvimento de áreas rurais, proporcionando 

desenvolvimento das atividades humanas em 

torno da agricultura. Geologicamente, Pante 

Macassar é caracterizada principalmente por uma 

baixa qualidade da argila, grande preocupação 

para a construção de edifícios e estradas, por 

tornar esta parcela de território suscetível de 

deslizamentos de terras. 

 

CLIMA  
 

O clima de Timor-Leste é, com bastante influência 

marinha, essencialmente caracterizado por ser 

tropical quente e húmido, com intensa radiação 

solar e condições de temperatura e humidade que 

se assemelham às regiões equatoriais (Guedes, 

2015). 

 

A partir dos estudos realizados nesta região  

(GEOTPU, 2015) as monções definem-se em duas 

estações:

Figura 8 | Ortofotomapa da região de Pante Macassar 
Fonte: Bing Maps, 2016 

F igura 9 | Pante Macassar 
Fonte: Panoramio, 2012 
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 a época chuvosa e quente - entre 

novembro e março, caracterizada por chuvas e 

tempestades abundantes – que é a monção 

Noroeste ; 

 

 a estação seca - de junho a setembro, 

com pouca precipitação, altura em que 

predominam os ventos quase secos como 

resultado da passagem pelo centro montanhoso 

da ilha – monção Sueste (figura 10) 

 

Relativamente à temperatura (figura 11), em Pante 

Macassar, com poucas variações ao longo do 

ano, pode ser descrita como seca, quente e 

chuvosa, sendo novembro o mês mais quente 

(média de 27,7 ° C) e agosto o mês mais frio (25,0 

° C). 

 

SISTEMA HÍDRICO 
 

Pante Macassar, devido à sua localização 

geográfica, é rica em recursos hídricos (ainda que 

com um clima que sofre de muitos e longos 

períodos de seca). A maioria das linhas de água 

tem o seu início nas zonas mais íngremes e 

montanhosas, e são de largura relativamente

 

 

 

 

 estreita (Anexo 2), grande condicionante aquando 

das épocas de chuva, levando a graves 

inundações/cheias. Durante a maior parte do ano, 

estas linhas de água encontram-se secas; porém, 

na época húmida, tornam-se um poderoso agente 

erosivo para a área de intervenção (costeira), 

criando também zonas de sedimentação.  

 

RISCOS NATURAIS  
 

As alterações climáticas têm constituído um 

problema com severos impactos como cheias e 

inundações (figuras 12 e 13) ou a subida da 

temperatura que seca as linhas de água (figura 14) 

e altera os períodos normais das estações.  

 

Pela sua localização, a zona de intervenção 

configura uma faixa de território que se encontra 

numa zona vulnerável exposta aos efeitos das 

alterações climáticas (figuras 15, 16 e 17) que lhe 

podem afetar o normal funcionamento enquanto 

elemento de suporte às atividades humanas.  

 

O nível médio das águas em Timor-Leste, e mais 

concretamente na zona em estudo, tem 

aumentado 9mm (0,009m) a cada ano desde 

1993.  

 

 

 

 

 

 

 F igura 11 | Temperaturas médias mensais em Oé-Cusse 
Fonte: GEOTPU, 2015 

F igura 10  | Precipitação mensal em Oé-Cusse 
Fonte: GEOTPU, 2015 
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1.3 | SISTEMA TERRITORIAL  

ENQUADRAMENTO  

(USO DE TERRAS / LEGAL) 
 

 

Pante Macassar é uma cidade caracterizada 

essencialmente pela informalidade, falta de 

infraestruturas (Anexo 3) e baixo rendimento 

familiar, de onde ressalta a pobreza e desnutrição, 

constrangimentos dos modelos de 

desenvolvimento (Amado et. al 2017). 

 

A regulação, posse e utilização da terra resume-se 

a um processo informal devido ao insuficiente 

enquadramento legal, que resultou num processo 

de gestão de terra fragmentado. 

 

A ausência de uma estrutura clara da posse da 

terra apresenta um conjunto de desafios baseados 

nos seguintes aspetos: a existência de terrenos 

agrícolas sob práticas consuetudinárias; terrenos 

urbanos ausentes de uma clara definição 

cadastral; terrenos públicos com potencial para 

serem explorados por investimento público e 

privado, nomeadamente para o desenvolvimento 

do setor turístico (PDE, 2011). 

 

A conjuntura económica aliada à dimensão dos 

problemas e aos fatores sociais e culturais de que 

emergem, exige que a transformação do Informal 

em Formal possa ocorrer de forma gradual, 

inclusiva, justa, e num modelo adequado à 

realidade do contexto social, económico e 

ambiental.  

 

Nos países em desenvolvimento, os investimentos 

no desenvolvimento são maioritariamente focados 

nas áreas urbanas porque são estas as áreas   
F igura 14 | Rio seco em Pante Macassar 
Fonte: Alunos, novembro 2016 

F igura 13 | Zona de lagoas 
Fonte: Alunos, novembro 2016 

F igura 12 | Inundações em Pante Macassar 
Fonte: Colin Trainor 
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condutoras das transformações económicas e 

sociais (Amado et.al., 2017) 

  

Na cidade de Pante Macassar, a gestão de terras 

é, maioritariamente, da responsabilidade da 

Secretaria Regional de Ordenamento do Território 

e Cadastro e caracteriza-se por um processo 

parcialmente “informal” (a Secretaria tem 

conhecimento e controlo das transformações no 

território mas sem suporte legal).  
 

A dificuldade em formalizar uma legislação relativa 

à posse da terra encontra-se não só subjacente 

ao facto de Timor-Leste ser um país recente, mas 

também às próprias características sociais e 

culturais da população, por sua vez mais 

expressivas em contexto rural. O padrão familiar 

rural timorense, nomeadamente no Distrito de Oé-

Cusse, comporta lotes habitacionais com diversos 

núcleos familiares o que, para efeitos legais, 

corresponde a um conceito de propriedade 

comunitária (Amado et.al, 2017). 
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Figura 15 | Riscos Naturais em Pante Macassar – Sistema de 
Mobilidade 
Fonte: Alunos, novembro 2016 

F igura 16 | Riscos Naturais em Pante Macassar, Sistema 
Biofísico 
Fonte: Alunos, novembro 2016 

F igura 17 | Riscos Naturais em Pante Macassar – Edificado 
Fonte: Alunos, novembro 2016 
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1.4 | DESLOCAÇÃO AO LOCAL DE 

INTERVENÇÃO 

 

Após a recolha dos dados que permitiram a 

caracterização global do território de Oé-Cusse, 

torna-se particularmente importante para a 

garantia de eficácia na estratégia a adotar para o 

projeto, e a complementaridade da análise 

realizada anteriormente, o processamento de 

dados empíricos, de forma a ajustar a proposta ao 

contexto real. A deslocação realizada à área de 

intervenção (outubro, 2016) possibilitou a 

observação da realidade local e o contacto com 

os seus habitantes, para uma melhor 

compreensão global do território e das suas 

características. Estes dados foram adquiridos 

recorrendo a questionários realizados à 

comunidade, através de um processo de 

participação pública e trabalhos de levantamento 

de campo. A metodologia foi essencial para a 

compreensão do território de forma a garantir a 

eficácia da estratégia adotada para o projeto e 

permitiu uma maior envolvência com a 

comunidade. 

 

A recolha de informação dos questionários 

realizados à comunidade considera os seguintes 

aspectos: 1. Organização Familiar, 2. Atividades 

Diárias e 3. Fontes de Rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | ORGANIZAÇÃO FAMILIAR 
 

Das famílias inquiridas no processo, foi possível 

concluir que o número de membros que as 

constitui diverge entre, no mínimo 2 elementos até 

um máximo de 13 elementos. No total de pessoas 

questionadas (303 no total), 31% têm menos que 

15 anos de idade, e 14% têm idades acima dos 

65 anos. Na sua maioria, o chefe de família afirma 

que a habitação foi construída pelo próprio. 

 

De acordo com as respostas obtidas, as refeições 

são partilhadas em família, no exterior ou no 

interior na cozinha ou num local exterior com 

sombreamento (figura 18 ). 

 

As habitações encontram-se sujeitas, durante a 

estação chuvosa, a inundações fortes e 

vazamento de águas pluviais; durante a estação 

seca, secas, escassez de alimentos e água, 

temperaturas e humidade muito altas. Essas 

constantes variações climáticas acabam por 

deteriorar os materiais (locais ou importados), 

implicando a sua substituição num futuro não 

muito distante, enfraquecendo eventualmente as 

infraestruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F igura 18 | Cozinha e espaço de refeições 
Fonte: GEOTPU, 2015 

F igura 19 | Espaço exterior da habitação 
Fonte: Alunos, 2016 



 20  

O acesso a água potável e a alimentação é 

escasso nos períodos de seca, devido à falta de 

sistemas de canalização e de redes de 

saneamento originando problemas de saúde à 

comunidade.  

 

É a parte exterior da habitação aquela que a 

família mais ocupa e onde desenvolve atividades 

sociais e culturais (figura 19). 

 

2 | ATIVIDADES DIÁRIAS 
 

Em Pante Macassar, no que diz respeito às 

atividades diárias da população, pode concluir-se 

pelos resultados dos questionários que a 

comunidade se reúne habitualmente pelo menos 

uma vez por mês, seja na igreja (figura 20) ou na 

sede de suco (figura 21). 

 

Relativamente ao tempo livre dos residentes, é 

passado maioritariamente na habitação, em 

família. Aos fins-de-semana, é frequente as 

famílias deslocarem-se à praia para passear, e os 

jovens para nadar.  

 

As crianças iniciam o seu percurso escolar aos 6 

anos, tendo aulas de manhã cinco dias por 

semana. As restantes horas do dia são passadas 

em casa com a família, ou na rua com os amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3| FONTES DE RENDIMENTO 
 

Pela análise dos questionários, constatamos que 

as fontes de rendimento familiar mais comuns se 

encontram entre a educação (20%), o comércio 

(11%) (figura 22), os serviços (7%), a saúde (7%) e 

o artesanato (7%) e um total de 17% da 

população trabalha na área da agricultura (figura 

23), pesca, construção e administração pública. 

Os restantes 31% encontram-se desempregados. 

É muito comum, nas comunidades com 

rendimentos mais baixos, apenas um elemento da 

família manter um trabalho regular, com fonte de 

rendimento fixa, e ser este a sustentar o restante 

agregado familiar. 

 

Os aglomerados urbanos em Oé-Cusse 

apresentam uma tipologia linear que se 

desenvolve ao longo das infraestruturas viárias, 

com uma densidade habitacional muito reduzida e 

volumetrias que se regem por cérceas que não 

verificam mais que dois pisos. Na região de Pante 

Macassar, é possível observar uma estrutura 

regular, com os principais serviços urbanos e 

infraestruturas públicas mais definidas, 

testemunhos da ocupação indonésia, 

maioritariamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 F igura 20 | Igreja 
Fonte: Alunos, 2016 

F igura 21 | Sede de suco 
Fonte: Alunos, 2016 
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Os aglomerados existentes surgem dispersos no 

território e apresentam a característica comum de 

permanecerem adaptados às áreas de arrozais, 

exploração agrícola, confeção de têxteis, produtos 

artesanais, atividades e trocas comerciais.  
  

Os aglomerados edificados, embora se 

desenvolvam linearmente nas áreas contundentes 

com as infraestruturas viárias, não detêm qualquer 

infraestrutura de saneamento público em termos 

de rede de esgotos. No que diz respeito ao 

abastecimento de água, apenas a capital da 

região administrativa é coberta por rede pública.  

 

A tendência evolutiva dos aglomerados segue uma 

trajetória linear, adjacente aos eixos viários e com 

um perfil de crescimento moderado. As novas 

construções localizam-se no seguimento do 

aglomerado existente ou colmatando áreas 

intercalares a habitações pré-existentes. No caso 

de novos equipamentos e projetos estratégicos, 

estes localizam-se em áreas expectantes com 

capacidade de acolher projetos de grande 

dimensão, destacando-se a importância atribuída 

à garantia do nível de serviço a que estes se 

destinam.  
  

Os casos de densificação da rede urbana 

existente surgem nas zonas centrais de Pante

Macassar, ou no decorrer da implementação de 

projetos estratégicos de grandes dimensões.  
 

MODELO DE HABITAR  
 

“Ao contrário do parque habitacional superlotado e 

insalubre das cidades, a habitação precária em 

assentamentos rurais é marcada por sistemas de 

construção de baixa qualidade e inseguros, 

materiais precários e projetos ineficientes, ou seja, 

a casa funciona apenas como um abrigo simples” 

(Amado et al., 2017). 

 

O edificado afeto à habitação no Distrito de Oé-

Cusse apresenta diferenças decorrentes 

principalmente da localização geográfica e de 

condicionantes ao nível da mobilidade. Estes 

fatores são evidenciados na tomada de decisões 

relativas à habitação, tanto formais como 

construtivas, para além de serem determinantes 

em termos socioeconómicos. Esta constatação é 

feita aquando da comparação entre a cidade de 

Pante Macassar face ao restante território, 

relativamente à escolha dos materiais de 

construção utilizados e no formalismo das próprias 

habitações.  
  

Em termos gerais, o parque habitacional de Oé-

Cusse é caracterizado pela arquitetura vernacular

Figura 22 | Mercado de Baoknana 
Fonte: Aluna, 2017 

F igura 23 | Agricultora | Arrozais 
Fonte: Alunos, 2016 
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(figura 24), embora se observem alguns 

apontamentos de construção contemporânea 

(figura 25), nomeadamente na cidade de Pante 

Macassar, devido aos fatores acima referidos 

(GEOTPU, 2015).  

 

Os modelos de habitação característicos e 

predominantes da região são essencialmente 

caracterizados, como referido anteriormente, por 

um conjunto de edificações nucleares autónomas 

entre si (figura 26): (1) quartos/sala de estar – 

normalmente construídos em blocos de cimento 

ou pela junção de materiais como canas e palha; 

(2) espaço de confeção de alimentos – onde está 

colocado o local para a fogueira, com uma 

cobertura geralmente em palha; (3) espaço de 

armazenamento de produtos – também construída 

com uso da palha; (4) fossa/instalação sanitária – 

construída por blocos de cimento ou uma parede 

simples de palha, sem cobertura. Este tipo de lote 

residencial tem uma área média de 2500m2 (não 

considerando área agrícola) (GEOTPU, 2015).  

 
Em termos de disposição funcional, este conjunto 

de edificações unifamiliares, de um piso, encontra-

se organizado em redor de uma fonte de 

abastecimento de água (poço ou torneira), que 

funciona como ponto central do lote. Na zona 

central, desenvolvem-se todas as tarefas 

domésticas, sociais e culturais e, em alguns 

casos, económicas (e.g., oficinas de trabalho de 

tecelagem, cestaria, carpintaria, entre outros). Na 

maioria dos exemplos observados, o lote 

habitacional contém igualmente uma área 

destinada à prática agrícola no fundo do lote e/ou 

um curral para animais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F igura 24 | Habitação vernacular 
Fonte: Aluna, 2016 

F igura 26 | Esquema de um lote tipo 
Fonte: GEOTPU, 2015 

F igura 25 | Habitação contemporânea 
Fonte: GEOTPU, 2015 
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2 .  |  H A B I T A Ç Ã O  P A R A  P A N T E - M A C A S S A R  
 

“Nos países em desenvolvimento, as 

características sociais e culturais existentes e as 

fortes relações das vivências que lhes são 

associadas, bem como os aspetos relativos à 

fragilidade da economia local, são factores 

determinantes na construção de qualquer tipo de 

intervenção.” (Amado et. al, 2017) Reconhece-se 

que a construção habitacional pode ser uma 

alavanca determinante para o desenvolvimento da 

região estudada, pelo que se pretende a sua 

conceção adaptada ao contexto real e à 

especificidade do local.  

 

 

2.1 | PROGRAMA  

 

O programa desenvolvido para a proposta de 

habitação para a cidade de Pante Macassar 

insere-se, como anteriormente referido, em duas 

fases de projeto: numa primeira, o 

desenvolvimento de uma proposta de reabilitação 

e requalificação da frente marítima da área de 

estudo; na segunda, uma proposta de habitação 

para uma nova zona residencial, que pressupõe 

uma solução incremental e adaptável, com uma 

tipologia de dois quartos ( T2 ) cuja configuração é 

expansível até quatro quartos ( T4 ), onde as áreas 

de construção não devem ultrapassar os 60m2 e 

os 80m2, respetivamente. 

 

A proposta de habitação enquadra-se assim numa 

zona residencial inserida na proposta desenvolvida 

ao longo do primeiro semestre. 

 

No projeto, é necessária a implementação de uma 

Parede Técnica desenvolvida pelo GEOTPU, que 

serve como infraestrutura base da habitação 

permitindo o fornecimento de águas e respetivo 

saneamento, gás e eletricidade. Pelas suas 

características e funções, a parede integra o 

núcleo de águas da habitação, composto pela 

instalação sanitária e cozinha, estando implantada 

no meio das mesmas. A parede tem numa das 

suas laterais o quadro elétrico, e no lado oposto 

estão inseridos os contadores, pelo que é 

necessário o fácil acesso aos mesmos, feito pelo 

exterior da habitação, sem ser necessária a 

entrada na mesma para registo de valores. 

  

Os materiais escolhidos e utilizados, tecnologias e 

sistemas construtivos devem considerar um 

processo de autoconstrução a ser aplicado na 

região caso de estudo. 

  

A formalização da proposta projetual é pensada 

com um projeto desenvolvido do conceito à sua 

construção, que permite responder ao programa 

conciliado com as raízes culturais do lugar, 

contribuindo para o seu desenvolvimento.  

  

A habitação projetada está assente numa 

proposta de baixo-custo, adequada e com 

poucos impactos ambientais, assegurando a 

habitação sustentável, que considera os seguintes 

aspectos: 1. Qualidade e conforto, que assegura 

que a saúde dos residentes não é comprometida 

e que as suas necessidades são asseguradas e 

tidas em consideração; 2.Desempenho eficiente; 

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

utilizadores, e que a habitação é aceite, 

respeitando os valores sociais e culturais dos 

mesmos; 4.Dimensão adequada à população com 

vista a ser aplicável a qualquer contexto, 

considerando os aspetos económicos, sociais e 

ambientais e permitir transformações futuras; 

5.Uso flexível: a habitação permite alteração nos 

usos e funções das divisões, bem como a sua 

expansão; 6.Acessibilidade: assegurando a sua 

durabilidade e design assente em princípios 

bioclimáticos.  
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2.2 | CASOS DE ESTUDO 

 

SAFE(R) HOUSE 
 

Em 2005, surgem no Sri Lanka, na sequência do 

desastre do tsunami no Oceano Índico, em 

dezembro de 2014, políticas por parte do 

Ministério Público, visando realojar a população 

em edificações afastadas do litoral. Proíbem-se as 

construções de edificações a menos de 100 

metros (no sudoeste) e 200 metros (no nordeste) 

do mar. Em resultado dessas medidas, são 

realojadas 800 000 habitações. (Sinclair, 2006) 

 

A investigação do desenvolvimento de estratégias 

tecnológicas que garantam maior segurança futura 

a custos mínimos, por parte da Harvard Graduate 

School of Design, em parceria com o MIT 

SENSEable City Laboratory, emerge como 

resposta às consequências que as políticas 

implementadas têm a nível social, cultural, 

ambiental e económico. Trata-se de um esforço  

coletivo com o intuito de melhorar a recuperação 

socioeconómica das comunidades afetadas pelos 

desastres naturais. O objetivo da investigação é o 

de “desenvolver um projeto que minimize as 

perdas durante um tsunami e faça a reconstrução 

pós-desastre menos difícil. É a otimização dentro 

das restrições” (Chen, Ho, Jallad, Lam, Lee, & 

Zhou, 2005) 

 

A Safe(R) House (figura 27) é concebida de forma 

a ser capaz de resistir a futuras ameaças como 

tsunamis e inundações. A habitação é inspirada na 

arquitetura tradicional do Sri Lanka, recorrendo a 

tecnologias e materiais construtivos tradicionais e 

locais. O projeto, com a sua forma inspirada numa 

habitação tradicional, é constituído por um núcleo  

central assente numa plataforma elevada do solo, 

que se divide em quatro estruturas de betão, 

núcleos, em forma de C. Esta formalização 

fornece maior resistência ao conjunto, permitindo 

simultaneamente a passagem da água. 

 

Os núcleos estruturais assentam num sistema 

modular, que permite uma variação dos mesmos 

segundo a função pretendida, e possibilita a 

expansão da habitação, através da introdução de 

novos compartimentos, proporcionando-lhe uma 

grande flexibilidade (figura 28). Sobre estes é 

colocada uma “pele”, composta por partições de 

bambu, que podem posteriormente ser 

transformados ou mudados, segundo a escolha 

de cada utilizador, (Sinclair, 2006) promovendo a 

reutilização de elementos.   

 

Esta habitação assenta essencialmente nas 

seguintes premissas: 

- Flexibilidade | dos núcleos através da variação da 

configuração dos mesmos; 

- Porosidade | com a criação de quatro suportes 

lineares independentes, elevando a plataforma, e 

conferindo grande resistência face a tsunamis e 

cheias; 

-  Melhoramento | as divisórias entre os núcleos 

são inicialmente fornecidas em bambu, mas 

podem ser alteradas para materiais à escolha dos 

seus utilizadores, que  sejam de melhor qualidade 

e confiram melhor resistência; 

-  Expansibilidade | através da utilização do 

sistema modular, é permitida a expansão da  

habitação pela construção de novas unidades 

para acomodar diferentes espaços domésticos; 

-  Economia |  A superfície total das paredes e do 

telhado é aproximadamente a mesma que a da 

casa existente; utilização de técnicas construtivas
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 simples e materiais locais; 

- Conforto | a estrutura porosa promove 

ventilações naturais e sombreamento solar, 

melhorando o conforto interno. 

 

O projeto desenvolvido consiste numa habitação 

com cerca de 38m2,de baixos custos, T1 ou T2, 

com uma cozinha, uma instalação sanitária, 

despensa e um espaço de estar, que pode variar 

na sua formalização em planta, e ser adaptável às 

necessidades do núcleo familiar que o habita. 

 

Este caso de estudo torna evidencia a sua 

pertinência por projetar a habitação com recurso a 

materiais locais, e não esquecer o desenho e a 

organização funcionais das habitações tradicionais 

da região, permitindo uma melhor aceitação por 

parte dos seus futuros utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDA ACEH, INDONÉSIA - UPLINK 
 

Em 2004, a região de Banda Aceh é afetada por 

um tsunami que devasta praticamente toda a área 

costeira (uma faixa de destruição de cerca de 5km 

de largura) e deixa cerca de 500 000 pessoas sem 

habitação (figura 29). O Governo propõe novas 

políticas de ordenamento do território que 

determinam a proibição de construção a menos 

de 2,5 km da costa e obrigam a população a 

deslocar-se para as zonas interiores da região. 

Neste contexto, a Organização Não 

Governamental Uplink (Urban Poor Linkage) realiza 

uma iniciativa para a habitação através de uma 

nova abordagem, baseada num modelo de 

habitação adaptativa a desastres naturais 

relacionados com o aumento do nível das águas 

do mar, recorrendo a materiais locais e ao 

envolvimento da comunidade. 

 

O principal objetivo do projeto é a reconstrução da 

vida comunitária de Banda Aceh (figura 30) após o 

devastador tsunami, o que inclui não somente a 

reconstrução de casas e infraestruturas, mas 

também a renovação económica, o reforço das 

relações sociais e coesão cultural e a regeneração 

ambiental da região. Assim, a Uplink constrói 450 

abrigos em cinco meses, como resposta inicial e 

rápida às necessidades urgentes da população.  

 

Devido à vulnerabilidade desta área face a 

desastres naturais, a primeira premissa passa pelo 

desenvolvimento de uma habitação adequada à 

possível ameaça dos mesmos, nomeadamente 

inundações e terramotos. Esta operação assenta 

Figura 27 | Safe(R) House - render 
Fonte: Sinclair, 2006 

F igura 28 | Safe(R) House – flexibilidade de organização 
Fonte: Sinclair, 2006 
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no envolvimento da comunidade, num processo 

participativo, através de questionários, como  

forma de identificação e descrição dos habitantes 

de cada zona a fim de alcançar a solução mais 

eficaz. Simultaneamente, é realizado um cadastro 

dos terrenos e propriedades, de forma a evitar 

disputas futuras, e dar início a um planeamento e 

ordenamento territorial. Da participação da 

população no processo emanou o desenho do 

layout da habitação, baseado nas suas atividades 

sociais e económicas.  

 

No trabalho da Uplink com a comunidade, a 

equipa técnica projeta diferentes propostas de 

habitação base, oferecendo diversidade de 

escolha à população. As habitações projetadas, 

menores que as tradicionais e a baixos custos, 

têm uma área de 36m2,e apresentam a 

possibilidade de ampliação, de forma incremental, 

dependendo do rendimento dos núcleos 

familiares. 

 

Através da articulação de critérios de segurança, 

sociais, económicos e culturais, a solução final 

apresenta uma habitação construída sobre 

estacas, permitindo atingir dois objetivos: o 

primeiro, por ser construída em estacas, assegura 

proteção contra inundações e terramotos; o 

segundo, por deixar espaço ao nível do solo, 

permite o armazenamento de produtos, 

complementando a atividade económica da 

família. Ao adotar essa solução, o processo de 

aceitação evidencia-se por responder às 

necessidades da população, em termos de 

adequação. 

 

Outra vantagem deste projeto relaciona-se com o 

processo de construção: após o tsunami, a 

grande demanda de recursos/materiais como a 

madeira, tijolos, betão e aço, torna-os muito caros 

e escassos, constituindo a adoção de materiais 

locais e os métodos de construção uma alternativa 

eficaz. Na escolha destes, também o tempo de 

construção, que deve ser rápido, devido aos 500 

000 sem abrigo de Banda Aceh, constitui uma 

mais valia. Assim, os critérios de emergência e 

construção a baixo custo foram adicionados ao 

modelo de habitação projetada. 

 

Como alternativa ao tijolo cerâmico comum, que 

tem um lento processo de amadurecimento e 

consome muita energia em sua produção, a 

Uplink decide usar blocos de terra comprimidos 

(CEB). A população foi orientada para construir as 

suas próprias habitações, mas também para 

monitorizar o processo numa estratégia a longo 

prazo. Este projeto foi considerado pelo UN-

HABITAT um dos mais rápidos e com os 

resultados mais satisfatórios em termos de 

reabastecimento, aplicando vários princípios 

adaptativos ao contexto social, económico e 

territorial, com base nas prioridades e 

necessidades locais. 

 

A inovação deste projeto consiste na sua 

abordagem holística orientada para a população, 

integrada na reconstrução após desastres 

naturais, assegurando a recuperação social, 

económica e cultural, bem como a proteção e 

preparação futuras. Os membros da comunidade,  

envolvidos em todos os aspetos do projeto, 

permite um fortalecimento da confiança, 

habilidades e conhecimentos dos membros da 

mesma. 
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A destruição da vida comunitária causada pelo 

tsunami acentuou muitas desigualdades sociais 

que existiam. O trabalho realizado pela Uplink 

serve assim para reforçar laços dentro das 

comunidades. 

 

Da análise deste projeto ressalta o papel relevante 

da intervenção das comunidades quando se 

desenvolve arquitetura em locais em crise. 

Conclui-se que a reconstrução participativa da 

habitação é capaz de fornecer habitações de 

qualidade dentro de um prazo razoável, confiando 

na capacidade de resiliência das populações, 

tendo por base a projeção de habitações que vão 

ao encontro dos seus interesses e das suas 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA MONROY  
 

O terceiro caso de estudo refere-se ao conceito 

de habitação incremental no Chile, onde os 

critérios sociais e económicos se destacam na sua 

projeção, pela sua relevância.  

 

O conceito tem origem nas favelas precárias no 

país, em que as soluções de habitação social 

promovidas pelo governo são incapazes de 

resolver o acesso à habitação, mesmo de baixo 

custo, mas que as comunidades não conseguem 

sustentar, resultando num  crescimento dos 

assentamentos informais. 

 

O Ministério da Habitação, através do programa 

Habitação Social Dinâmica Sem Dívida, projeta o 

realojamento de cerca de 100 famílias, que 

ocupam ilegalmente uma parcela de terreno na 

cidade, no mesmo local. Devido aos custos 

elevados dos terrenos, os rendimentos finais 

destinados à construção das habitações ficam 

exponencialmente reduzidos.  

 

A Quinta Monroy (figura 31), o conjunto residencial 

projetado por Alejandro Aravena, em 2004, tem 

que considerar não somente o projeto de 

habitações de baixo custo, como tem que 

possibilitar futuras expansões e flexibilidade das 

mesmas, por parte dos seus utilizadores, sem 

comprometer a salubridade da própria habitação. 

O projeto não inclui espaços para serviços e 

equipamentos, pois, segundo Aravena e Jacobelli 

(2012), a urbanização projetada, localizada junto 

ao centro da cidade, no terreno inicialmente 

ocupado de forma ilegal, já se encontra provido de 

Figura 29 | Banda Aceh após tsunami de 2004 
Fonte: WEBGRAFIA 1 

F igura 30 | Banda Aceh 
Fonte: WEBGRAFIA 1 
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todos os serviços necessários ao quotidiano dos 

seus residentes.  

 

Aquando do projeto da zona residencial, o 

arquiteto deparou-se com o problema das áreas 

de implantação: o uso do solo para apenas uma 

habitação por lote não é suficiente para alojar a 

totalidade das famílias. Desta problemática 

resultou um projeto de habitações em banda 

,ocupando uma área de construção idêntica à 

área do lote disponibilizado (Aravena & Jacobelli, 

2012). Simultaneamente, são realizados 

questionários e encontros com a comunidade, 

apelando à sua participação na proposta de 

projeto para as habitações, e visando ir ao 

encontro das necessidades dos agregados 

familiares. Devido às áreas de implantação 

utilizadas, chega-se assim à conclusão de que a 

melhor solução é a habitação de dois pisos, ou 

seja, construção vertical. 

 

Segundo o arquiteto, devido ao financiamento 

possível para cada habitação, esta deve fazer 

parte de um processo evolutivo, incremental, de 

acordo com a capacidade financeira do agregado 

familiar e das suas necessidades. "No processo 

de construção incremental, a casa é adquirida 

com apenas as características mais básicas e é 

atualizada posteriormente, a um ritmo baseado 

nas capacidades de financiamento das famílias (...) 

o que implica esperar até a etapa final para obter 

uma casa completamente acabada " (Aravena & 

Jacobelli, 2012) . O processo de habitação 

incremental é então constituído por três fases:  

atribuição de uma parcela disponível; construção 

do núcleo principal da habitação; expansão 

incremental da habitação. 

 

A primeira fase refere-se à atribuição de uma 

parcela com acesso às principais infraestruturas 

(água potável, energia e esgoto).  

 

A segunda fase refere-se ao núcleo habitacional 

que considera os critérios de adaptabilidade ao 

clima local, a fim de proporcionar um abrigo 

adequado. Esta operação é conseguida através 

da implementação de materiais locais e 

adequados à sua finalidade. Os materiais 

escolhidos são os blocos de cimento e tijolos 

cerâmicos, pelo seu baixo custo e a sua 

durabilidade. Constrói-se uma “metade de 

habitação com boas condições”, oferecida à 

família de forma incompleta, mas com condições 

de habitabilidade, para posterior expansão, num 

perímetro já definido. (Wainer, Setembro 2016).  

 

 A terceira fase é suportada por uma equipa 

técnica que fornece vários modelos de expansão 

para o agregado familiar escolher, de acordo com 

as suas necessidades. Nesta fase, dependendo 

do modelo, a casa é construída através de um 

processo de auto-construção assistida ou por 

uma equipa técnica. Os principais critérios nesses 

modelos de expansão foram as necessidades 

verificadas, bem como a dinâmica e os hábitos 

domésticos, a fim de fornecer uma resposta 

adequada.  

 

Para que a habitação desenhada fosse uma 

solução viável para a população, a equipa técnica 

estudou a composição e o comportamento das 

habitações típicas chilenas: a casa chilena é 

composta principalmente por um núcleo familiar 

principal, a que se adicionam outros pequenos 

núcleos. O modelo de expansão considera não 

apenas a expansão de um núcleo de habitação, 
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mas também a agregação de outros núcleos de 

habitação, criando uma solução integrada (figura 

32). A habitação construída fornece, logo à 

partida, um conjunto de infraestruturas e 

compartimentos necessários ao quotidiano das 

famílias como instalação sanitária, cozinha e 

escadas de acesso ao piso superior. As ditas 

áreas privadas e zonas comuns surgem do 

planeamento dos seus utilizadores, à medida que 

necessitam de expandir a habitação. (Aravena & 

Jacobelli, 2012). A família começa com a base e 

ganha motivação para sua continuidade através 

de soluções para as necessidades habitacionais 

da comunidade, de acordo com uma base 

sustentável e a economia local. Concluiu-se que 

dar aos residentes a possibilidade de adaptar as 

suas "casas" às suas verdadeiras necessidades e 

estilo de vida, permite proteger a habitação e 

adaptar o seu funcionamento às necessidades 

reais, bem como, simultaneamente,  permitir que 

elas criem um forte sentimento de pertença e 

identidade, resultante da apropriação do processo 

(Aravena, 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 | Quinta Monroy após construção 
Fonte: WEBGRAFIA 2 

F igura 32 | Quinta Monroy após autoconstrução 
Fonte: WEBGRAFIA 2 
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2.3 | PROPOSTA: PROJETO DE HABITAÇÃO PARA PANTE MACASSAR 

 

ZONA RESIDENCIAL – CONJUNTO URBANO 
 

A proposta de projeto urbano para a cidade de 

Pante Macassar, desenvolvida ao longo do 

primeiro semestre propõe a transformação da 

frente de mar da cidade, através da formalização 

de novas condições de modernidade urbanística 

que permita melhorar a imagem urbana e produzir 

a revitalização e o desenvolvimento transversal 

neste território. 

 

A intervenção pressupõe uma leitura de integração 

onde a estrutura linear do território reflita “a” e “na” 

proposta do conjunto da faixa marítima e 

estabeleça uma relação coerente com a 

pontuação de três intervenções requeridas, com 

cada um desses espaços correspondentes a três 

praças previstas pelo exercício, projetadas com 

objetivo e finalidade diferenciados. Os espaços 

propostos, pela sua localização e relação com o 

tecido urbano existente, requerem três diferentes 

abordagens de suporte ao conceito de conceção: 

Requalificar, Consolidar e Conceber.  

 

Pela sua localização, é necessário ter em conta o 

facto de a linha costeira estar numa zona 

vulnerável, exposta aos efeitos das alterações 

climáticas, que origina fenómenos como a 

variação das temperaturas médias anuais e dos 

regimes de precipitação que podem contribuir 

para a subida do nível médio das águas do mar, e 

que resultam numa ameaça às áreas urbanas da 

frente mar. A proposta surge assim como uma 

proposta integrada e com capacidade resiliente 

face às ameaças referidas. 

 

Através de uma reflexão crítica ao programa 

apresentado, opta-se pela criação de um único 

percurso pedonal, capaz de unir os diferentes 

espaços, criando diferentes dinâmicas entre os 

mesmos e ligando simultaneamente os pontos 

extremos da cidade: porto e aeroporto, tornando 

os mesmos “portas” de entrada e saída para 

Pante Macassar. 

 

O projeto de requalificação da orla marítima 

pretende originar, a médio e longo prazo, uma 

metamorfose deste território, quer de ordem física, 

quer funcional. A materialização do novo espaço 

público multifuncional, tal como é proposta, é 

conseguida através de diversos percursos 

pedonais seguros e orgânicos, áreas verdes, 

parques infantis, áreas de comércio e restauração 

e infraestruturas de apoio aos diferentes usos e 

atividades da cidade, concretizando, uma ideia de 

evolução à frente edificada.  

 

A solução assenta num desígnio: mais do que 

garantir o embelezamento da frente marítima da 

cidade e a melhoria das suas condições de 

utilização, este projeto constitui uma importante 

alavanca de dinamização urbana, sendo capaz de 

contribuir para a afirmação da frente de mar, em 

toda a sua extensão, e do núcleo central da 

cidade como centro económico e social pujante, 

policêntrico e multifuncional assente, contudo, na 

identidade do lugar. 
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Daqui resultou uma visão de futuro:  

 MULTIPLI.CIDADE – VIVER [N]A FRENTE 

MARÍTIMA (Anexo 4) 

 

O conceito da proposta de intervenção surge 

através do reconhecimento e compreensão da 

realidade local e do princípio de conexão do 

território em causa com o pressuposto de 

adequação dos fatores de coesão urbana e de 

vivências de espaço. !Trata-se de uma reflexão 

sobre a área urbana de Pante Macassar, como 

pedido no exercício do projeto, numa perspetiva 

de sistema que reforce e promova a qualificação 

das ligações entre a cidade e os espaços de 

fronteira, garantindo assim o seu inter-

relacionamento. Sendo a conexão do território a 

premissa da proposta, esta é conseguida através 

da vontade de ligação entre terra e mar, ao longo 

da linha base da proposta (linha costeira), 

potenciando a vivência dos espaços e a 

dinamização da ocupação do território, criando 

uma conexão, permitindo ser lida e considerada 

como um todo, através da ligação de todas as 

suas partes.   

 

Através  da análise do território e do estudo da 

população local, foi percetível a inadequabilidade e 

insuficiência de espaços de sombreamento ao 

longo da linha costeira. Uma vez que os espaços 

de reunião da população, devido à incidência solar 

e altas temperaturas da região, são 

essencialmente escolhidos pelo seu 

sombreamento, a proposta terá como objetivo a 

integração de vegetação na linha diretora do 

projeto. Apesar de se tratar de uma intervenção 

localizada, a sua integração e articulação no 

contexto existente requer uma leitura global do 

território, o entendimento das relações humanas 

existentes, do sentir social, ambiental e económico 

da Cidade de Pante Macassar, refletindo-se na 

elaboração do plano urbanístico, resultante de 

uma leitura de integração da estrutura linear do 

território,  que respeita o lugar e a sua natureza, 

majorando a sua beleza e vivência plena, bem 

como a sua vitalidade, disseminando-se para a 

sua envolvente. 

A pontuação de diferentes espaços ao longo da 

linha basilar da proposta permite a multiplicidade 

de sensações e percepções, encaminhando a 

terra para o mar, pousando nele a cidade e as 

pessoas, eliminando a rutura com os cenários 

paisagísticos do presente. 

 

Neste projeto, é definido um sistema de espaço 

público que tem na sua caracterização a criação 

de pontos de encontro, linhas de mobilidade e 

áreas de atividade que se reflitam num sistema de 

interações no espaço com o objetivo de melhorar 

a vida que emerge da dinâmica da cidade. 

Enquadrada nesta proposta, encontra-se a nova 

zona residencial (figura 33), que surge como 

resposta à necessidade de realojamento da 

população que habita as zonas críticas, alvo de 

cheias e inundações que decorrem dos 

fenómenos das alterações climáticas. Apesar de 

propostas três áreas para a implantação da nova 

zona residencial, após o desenvolvimento do 

conjunto urbano e de uma reflexão crítica ao 

programa apresentado, opta-se por incluir o 

projeto na proposta de conjunto urbano 

anteriormente estabelecido. Assim, é possível 

interligar ambos os projetos (primeiro e segundo 

semestre), desenvolvendo uma continuidade no 

desenho da proposta e contemplando o objetivo 

comum de desenvolvimento de uma estrutura 

linear e contínua para a cidade. 
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Figura 33 | Planta de enquadramento da nova zona residencial 
Fonte: Aluna, 2017 
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CONCEITO – HABITAÇÃO 
 

O conceito para a proposta de habitação decorre 

da tentativa de resposta às questões formuladas 

ao longo do desenvolvimento da temática 

projetual, referidas anteriormente e que se 

elencam: 

“Quais os fatores e condicionantes que 

determinam a escolha e seleção de uma 

habitação para Pante Macassar? 

Quais os parâmetros para se ir  ao 

encontro da habitação desejada? 

Qual o t ipo de habitação que queremos? 

Qual o método a usar para a sua 

construção?” 

O estudo das tipologias habitacionais e dos 

modos de habitar da área de intervenção que 

permitiu a compreensão da realidade das famílias 

e a especificidade do local é a base do conceito 

para a proposta de habitação. 

 

A habitação é repensada, como espaço de viver 

mas também como uma oportunidade de 

aumento da qualidade de vida social e económica 

que reflete o projeto, através da identificação dos 

modelos habitacionais da região em estudo, 

relativamente à sua adequação aos contextos 

económicos, sociais e ambientais - as 

características do estilo de vida local e os 

problemas que dela decorrem, e que dão resposta 

à primeira pergunta. 

 

A segunda questão “quais os parâmetros para se 

ir ao encontro da habitação desejada?” é 

respondida a partir da compreensão do lugar e 

das famílias que nele residem, emergindo da 

mesma vontade de adequação da proposta ao 

contexto e um conjunto de critérios a ter em 

consideração aquando do desenho da habitação. 

As tabelas 1,2 e 3 (Amado et. al, 2017) mostram a 

lista de critérios, parâmetros e resultados 

considerados para o melhor entendimento do 

desenvolvimento da proposta.  

 

O conceito para a proposta é assim o reflexo do 

estudo das tipologias habitacionais e dos modos 

de habitar da área de intervenção, que se concluiu 

ser formalizada através de diferentes núcleos 

habitacionais inseridos num lote comum (figura 34) 

que, na sua maioria, segundo Amado et. al (2017), 

serve simultaneamente como abrigo e como fonte 

de rendimento. O desenho do lote apoiado neste 

padrão é assim capaz de conciliar as raízes 

culturais e sociais dos seus futuros utilizadores, 

garantindo uma estratégia passiva e que promova 

a sua sustentabilidade. 

 

Respondendo à última questão colocada, “qual o 

método a usar para a sua construção?”, conclui-

se que para uma melhor adaptabilidade e 

versatilidade, reflexo do projeto, a habitação é 

construída através do uso de uma estrutura 

modular, que permite a manipulação por parte dos 

seus utilizadores, por um processo de 

autoconstrução assistida, através da criação de 

diferentes vãos, dinâmicas e espaços, de forma a 

criar a aceitação por parte dos mesmos. É nesta 

fase que se reconhece a importância de toda a 

investigação realizada anteriormente, pois permite 

a compreensão profunda dos modos de habitar 

social e culturalmente. Através desta abordagem, 

é possível a implementação de um processo 

contínuo, pois está capacitado para assegurar a 

segurança, qualidade e capacidade de adaptação 

e adequação às necessidades dos seus novos 

utilizadores (Amado et al., 2017) 
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Tabela 1 – Estrutura para habitação adaptável: Social 
Critér io  Parâmetro(s) Resultado 
Diversidade de tipologia habitacional Dimensão e dinâmica doméstica; critérios 

internacionais de superlotação 
Acessibilidade; adequação nas necessidades 
domésticas 

Flexibilidade habitacional (expansão) Dimensão e dinâmica doméstica; critérios 
internacionais de superlotação Adequação nas necessidades domésticas 

Otimização do layout da habitação Aspetos culturais domésticos; atividades 
económicas domésticas 

Adequação no estilo de vida e na cultura dos 
agregados familiares; desenvolvimento individual 
e coletivo 

Processo de autoconstrução 
assistida 

Habilidades e capacidade do agregado familiar / 
comunidade 

Fácil processo de apropriação; inclusão social; 
identidade; Melhoria de habilidades; 
Desenvolvimento individual e coletivo 

Aplicação de materiais 
produzidos/extraídos localmente Custo, qualidade e performance Fácil processo de apropriação; inclusão social; 

identidade coletiva 

Habitação multifuncional Estilo de vida Adequação ao estilo de vida e cultura 
domésticos 

 
Tabela 2 – Estrutura para habitação adaptável: Económico  
Critér io Parâmetro(s) Resultado 
Áreas mínimas Requisitos de áreas mínimas (standards 

internacionais)  
Custos menores de construção; Acessibilidade  

Otimização do layout habitacional Soluções passivas de ventilação, arrefecimento e 
iluminação natural 

Menores custos de consumo energético 

Flexibilidade habitacional (expansão) Dimensão e dinâmica doméstica Acessibilidade; adequação aos critérios 
financeiros do agregado  

Centralização das áreas/  
infraestruturas de serviço 

Infraestrutura nuclear  Custos reduzidos de construção e manutenção 

Aplicação de materiais 
produzidos/extraídos localmente 

Custo, qualidade e performance Custos de construção reduzidos (mão-de-obra e 
transportação) 

Construção auto-assistida  Habilidades e capacidade do agregado familiar / 
comunidade 

Sem custos relacionados com mão-de-obra 
qualificada; acessibilidade 

Habitação multifuncional Rendimentos  Saúde; Desenvolvimento coletivo e individual 
 

Tabela 3 – Estrutura para habitação adaptável: Ambiental 
Critér io Parâmetro(s) Resultado 

Construção em estacas Localização; características do solo Adequação às condições ambientais locais e aos 
riscos naturais 

Otimização do layout habitacional Soluções passivas de ventilação, arrefecimento e 
iluminação natural 

Consumos energéticos reduzidos; Conforto 
térmico 

Aplicação de materiais 
produzidos/extraídos localmente Custo, qualidade e performance Consumo energéticos reduzidos; Conforto 

térmico 
Centralização das 
áreas/infraestruturas de serviço Infraestrutura base  Gestão de recursos (materiais reduzidos) 

 

F igura 34 | Esquema conceptual do conceito da proposta 
Fonte: Aluna, 2017 
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ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL  
 

O programa base da habitação é uma tipologia T2 

(dois quartos), constituído por dois núcleos 

habitacionais: núcleo social e núcleo privado, 

assentes numa plataforma comum e interligados 

por uma zona de alpendre privado (figura 35).  O 

primeiro núcleo é constituído por uma instalação 

sanitária, uma cozinha, e um espaço social, e o 

segundo por dois quartos e que é passível de ser 

expandido. A plataforma distribui-se ao 

comprimento do lote para conferir à habitação a 

dicotomia frente-trás, social-privado. 

 

O núcleo social encontra-se na parte frontal do 

lote e é constituído por uma instalação sanitária de 

4,80m2, uma cozinha de 5,51m2 e um espaço 

social de 23,32m2. Os primeiros dois espaços são 

contíguos, separados pela incorporação da 

parede técnica, base do núcleo de águas da casa. 

O terceiro espaço deste núcleo é desenvolvido 

como um espaço social para apropriação do 

agregado familiar de forma livre e espontânea, 

com a possibilidade de alteração e adaptação, 

recorrendo ao uso dos módulos de parede 

propostos. 

 

Na parte de trás da plataforma, encontra-se o 

núcleo privado, constituído pelos dois quartos 

com uma área de 10,30m2 cada um, do programa 

base, e é acessível através da passagem do 

núcleo social pela zona de alpendre privado – 

situado na zona central da plataforma – ou através 

das escadas de acesso laterais.  

 

Ambos os núcleos habitacionais estão assentes 

numa plataforma que se encontra a 1.10m do solo 

(Anexo 5), e são ladeados por um alpendre, que 

conflui num espaço comum do programa e que 

une espaço social e espaço privado no centro da 

plataforma). Esta solução pretende uma melhor 

adaptação às condicionantes da região: alterações 

climáticas e as cheias que daí advêm, permitindo a 

elevação da habitação. 

 

Analisando a planta da habitação (figura 35) é 

possível observar que a acessibilidade à mesma é 

possível através de duas escadas de acesso: uma 

na parte frontal da plataforma – acesso principal – 

que direciona o seu utilizador para a parte social 

da habitação, e a segunda na lateral da 

plataforma, adjacente ao espaço livre para cultivo, 

que lhe confere uma conotação mais privada, e 

que permite a passagem para a comum e, daí, à 

zona privada. 

 

As paredes que ladeiam a habitação não se 

encontram no limite da plataforma de modo a 

permitir um espaço intermédio que ameniza as 

diferentes cotas, e garantir uma fácil circulação na 

mesma (Anexo 6). 

 

A formalização da proposta de habitação, no que 

diz respeito às suas dimensões gerais, 

comprimento, largura e altura, são resultado da 

necessidade de incorporação da parede técnica 

na construção. As dimensões do protótipo pré-

definidas, 2,20 metros de comprimento, 0,60 

metros de largura, e condicionam ao mesmo 

tempo que auxiliam na decisão de medidas a 

utilizar. Através da realização de diferentes testes e 

modelos para a habitação, conclui-se que a 

metade do comprimento da parede técnica a 

incluir no projeto, 1,10metros, é a mais apropriada 

para a elaboração e formalização da proposta de 

habitação. A composição das áreas dos 
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compartimentos fica assim regulada através do 

desenvolvimento de zonas confortáveis à sua 

utilização e, permite a criação de vãos com 

dimensões aceitáveis. É também a partir do 

estudo das dimensões da parede que nascem os 

módulos de vãos e paredes. Estes módulos 

surgem como resposta ao programa e emanam 

do desejo de criar diferentes tipologias e 

dinâmicas habitacionais, recorrendo a um 

elemento comum e singular. assentes numa 

mesma ideia, e com dimensões em comum: 2,20 

metros de altura e 1,10 metros de largura. 

 

A proposta de organização funcional da habitação 

surge do desejo de manter a funcionalidade 

característica e observável das habitações da 

cidade de Pante Macassar, na qual a colocação 

ou alteração da colocação dos módulos permite a 

possibilidade de conversão dos espaços pré-

programados de acordo com a vontade e 

necessidade dos seus utilizadores. É possível 

observar que, desta forma, são mantidos os 

diferentes núcleos habitacionais tradicionais, mas 

estes são transformados através da sua 

formalização regrada e organizada.  

 

Para forma final da habitação é proposta ainda a 

possibilidade de expansão da tipologia de base de 

dois quartos (T2), para uma tipologia de três (T3) 

ou ainda quatro quartos (T4), de forma a ser 

possível de adaptar o modelo da habitação à 

evolução da família que nela reside que, segundo 

Coelho e Cabrita (2009), se trata de um processo 

que está diretamente conectado com o processo 

incremental. A capacidade de ampliação da 

habitação permite assim a contínua evolução e 

melhoramento da mesma, através da flexibilidade 

da proposta mas com limites definidos, para o 

desenvolvimento da habitação acontecer de forma 

organizada e planeada (Neves & Amado, 2014). 

 

A expansão da habitação é conseguida através da 

extensão da plataforma da habitação em 

3,1metros, que permite a incrementação dos 

quartos, com as dimensões iguais às dos já 

construídos (10,3 metros2), mantendo uma área 

de circulação adjacente aos mesmos (Anexo 7 e 

Anexo 8). Esta formalização permite manter os 

dois núcleos habitacionais distintos da proposta: 

núcleo social e núcleo privado. 

 

O lote proposto, com 450m2
, encontra-se dividido 

em diferentes zonas, tal como os lotes observados 

na cidade de Pante Macassar: zona habitacional e 

zona livre para produção agrícola ou criação de 

gado. A primeira encontra-se encostada a um dos 

lados do lote, ligeiramente afastada do seu limite, 

de forma a gerar circulação mais livre e possibilitar 

um espaço para estacionamento futuro de 

veículos. O lado oposto a este encontra-se livre 

para uso dos seus utilizadores, assim como a 

parte traseira do lote. 

 

Esta proposta de habitação descrita dá resposta 

ao enunciado do projeto proposto, tratando-se de 

uma habitação modular e incremental, adequada 

ao seu contexto real e adaptável a um processo 

de autoconstrução assistida, explicado de seguida 

(Anexo 9).   
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F igura 35 | Planta de piso 
Fonte: Aluna, 2017 
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PROCESSO DE AUTOCONSTRUÇÃO 
ASSISTIDA 
 

MATERIAIS 
 

O projeto de habitação proposto integra materiais 

de construção tradicionais, de produção local e 

vernaculares, de forma a evitar a importação dos 

mesmos e o aumento dos custos que lhes estão 

associados, bem como conseguir uma maior 

aceitação por parte dos seus utilizadores, por se 

tratar de materiais já conhecidos. 

 

Do estudo realizado anteriormente acerca dos 

materiais utilizados em construção na cidade de 

Pante Macassar, e estabelecendo um diálogo com 

as técnicas atuais de construção, destaca-se 

essencialmente a madeira Teca. Este material 

existe na região em grande abundância, pelo que 

não é necessária a sua importação, e a população 

encontra-se já familiarizada com as suas formas 

de emprego e trabalhabilidade. Esta madeira 

possui uma fraca inércia térmica, pelo que 

constitui uma mais-valia no desempenho 

energético da habitação.  

  

Para a junção dos diversos elementos construtivos 

em madeira recorre-se ao uso de parafusos, 

pregos e outros elementos. Devido às diferentes 

ameaças a que a região se encontra sujeita, como 

a elevada probabilidade de presença de água 

devido às cheias e inundações decorrentes da 

época das chuvas, estes elementos são em aço 

galvanizado, procurando evitar a corrosão dos 

mesmos, fenómeno que afeta diretamente a 

durabilidade dos materiais. 

  

Para o revestimento dos módulos de parede são 

fornecidos diferentes tipos de materiais, consoante  

 

 

 

 

a opção do utilizador, e as suas posses: pano 

tradicional timorense (Thais), folha de palmeira ou 

réguas de madeira Teca. 
 

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 

 

Perante o desafio de uma habitação de 

construção auto assistida, de onde decorre a 

necessidade de simplificação de método, é 

fundamental que seja evitado o uso de maquinaria 

pesada e de mão de obra especializada, 

recorrendo-se apenas a mão de obra local. 

 

O projeto é concebido de forma a ser produzido in 

situ pelos seus futuros utilizadores, e passível de 

ser alterado e adaptado futuramente, com recurso 

a técnicas por eles conhecidas. 

  

Pretendendo facilitar a construção, dividida em 

diferentes etapas, o projeto é acompanhado por 

um manual com esquemas ilustrativos das 

diferentes fases do processo de auto construção, 

que se iniciam na implantação da habitação, como 

descrito em seguida. 
 

IMPLANTAÇÃO 

 

Como referido anteriormente, a região em estudo 

sofre ameaças climáticas, que se evidenciam 

previsíveis no futuro, e tem períodos sazonais de 

cheias e inundações, pelo que a habitação se 

encontra assente numa plataforma elevada do 

solo. Para a implantação desta, é necessária uma 
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avaliação do solo, que permite perceber a 

necessidade de nivelamento do terreno, se este se 

encontrar com um diferenciamento de cotas muito 

grande. 

 

As fases para a implantação da habitação no 

terreno são as seguintes: 

 1. Marcação das linhas delimitadoras do 

lote – consultar desenho D3-Planta de 

Implantação; 

 2. Marcação do local exato das estacas; 

 3. Preparação do terreno de implantação 

das estacas: escavação do solo existente para 

aplicação do enrocamento, que funciona como 

camada resistente do solo. 

 4. Preparação da área de enrocamento 

exterior ao perímetro da plataforma, para evitar a 

acumulação de águas no solo. 

 

FUNDAÇÃO  

 

Após a demarcação do lote, da implantação da 

habitação e da preparação do terreno, inicia-se o 

processo de construção das fundações que 

permitem a elevação da plataforma que recebe a 

habitação, recorrendo ao uso de estacas em 

madeira Teca. 

 

As estacas são colocadas sob o enrocamento e, 

posteriormente, é depositada na escavação uma 

camada de betão ligeiro, que confere maior 

resistência ao solo, atenuando o movimento de 

terras (desenho D24 – pormenor P9). Algumas 

destas estacas são, simultaneamente, elementos 

estruturais da construção; recebem a estrutura de 

suporte do pavimento e posteriormente a estrutura 

de suporte da cobertura (desenho D6), devido ao 

comprimento que lhes é atribuído – 4,20m. É 

possível observar e compreender através do 

desenho D26- Diagrama de Estacas, a colocação 

dos diferentes tipos de estacas. Sob as estacas é 

ainda colocada a parede técnica e são feitas as 

instalações de ligação às redes de água, esgotos, 

gás e eletricidade, caso existam. 

 

PAVIMENTO 

 

Após a construção das fundações e da colocação 

das estacas, procede-se à colocação da estrutura 

do pavimento – plataforma. Para suporte desta 

estrutura é necessário o recurso a “golas” de 

madeira: tacos de madeira quadrangulares 

(desenho D4 e D5) que servem simultaneamente 

para suporte e união das estacas e suporte do 

pavimento através do uso de parafusos de aço 

galvanizado e cantoneiras metálicas (desenhos 

D27 a D30). Como a plataforma se encontra em 

consola, recorre-se a tirantes de madeira unidos 

às estacas do perímetro da construção – desenho 

D22 – pormenor P3).  

O pavimento da plataforma assenta assim numa 

estrutura de malha reticulada de vigas de madeira 

Teca (desenhos D4 e D5) que lhe conferem 

resistência e suporte para a colocação dos 

módulos de parede. 

  

 Para diferenciação dos diferentes tipos de 

espaços recorre-se a diferentes sentidos de 

colocação das réguas de madeira que conformam 

o pavimento da plataforma (desenho D6). As 

réguas, de 0,10m de largura, encontram-se 

espaçadas com 0,08m, para a conferir maior 

permeabilidade ao pavimento em caso de chuvas. 

Às zonas de águas da habitação (I.S. e Cozinha), 

é-lhes dado um tratamento impermeabilizante 

(desenhos D38 e D43). Recomenda-se que a 
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colocação do pavimento seja feito de forma 

contínua, com início numa ponta do retângulo, 

terminando na ponta oposta e, após esta fase, 

sejam elevadas as escadas (desenho D48) que 

irão permitir a colocação dos módulos sobre a 

estrutura. 

 

MÓDULOS 	

 

Finalizada a construção da estrutura da plataforma 

e o respetivo pavimento, procede-se à construção 

das paredes e vãos, recorrendo aos módulos.  

 

O módulo parede (desenho D31) atende à 

necessidade de construção, na habitação, de 

paredes que permitam a compartimentação das 

diferentes áreas. É constituído por dois elementos: 

estrutura/moldura e revestimento. A primeira é 

construída com recurso a barrotes de madeira 

Teca, de secção rectangular de 0,20x0,05m 

ligados entre si por cavilhas de madeira de 

dimensão 60x8mm. O revestimento é feito através 

de uma placa de madeira unida à estrutura por 

cavilhas metálicas, desempenhando 

simultaneamente efeitos estruturais. Colocado em 

ambos os lados do elemento estrutural, este 

revestimento é composto, numa das faces, por 

réguas de madeira, ligadas à estrutura por cavilhas 

de madeira, enquanto que a face oposta é 

constituída por placas de Gesso Cartonado 

Hidrófugo brancas, unidas entre si e à estrutura de 

madeira por pregos de forro de aço galvanizado 

(Anexo 10). 

 

Os módulos de vãos surgem como resposta à 

necessidade de existirem zonas de entrada e 

saída da habitação que podem simultaneamente 

servir zonas de entrada de luz e ventilação natural. 

Recorrendo ao conceito de criação de diferentes 

tipologias, dinâmicas e diversidades habitacionais, 

são criados diferentes de módulos de vãos, 

constituídos todos por uma mesma estrutura que 

emoldura o revestimento a receber (desenhos D32 

a D36). Estes módulos são compostos por dois 

elementos: estrutura/moldura com elemento 

pivotante e revestimento. A moldura é constituída 

por barrotes de madeira TECA de secção 

rectangular de ligados entre si por cavilhas de 

madeira.  

 

O elemento pivotante, colocado à face da moldura 

pode ser composto por: 

 - uma placa de madeira (Anexo 11) ligada 

à estrutura também por cavilhas, servindo estes 

elementos de ligação à estrutura e em simultâneo 

de pivots do vão, podendo fechar ou abrir 

(desenho D32).  

 - uma sub-moldura de barrotes de 

madeira de secção quadrangular de 0,05x0,05m 

que é posteriormente forrada a tecido (desenho 

D33) ou com entrançado de folha de palmeira 

(desenho D34). Esta sub-moldura do vão é ligada 

através de cavilhas que servem de elementos de 

ligação à estrutura e de pivots, permitindo a 

abertura do vão (Anexo 12 e Anexo 13). 

 - um dos elementos pivotantes, colocado 

à face da moldura é constituído por uma sub-

moldura de barrotes de madeira de secção 

quadrangular de 0,05x0,05m. Esta sub-moldura 

do vão é ligada através de cavilhas de que servem 

simultaneamente como elementos de ligação à 

estrutura e como pivots que permitem a abertura 

do vão. À moldura estão ligados através de 

segundas cavilhas metálicas (pivotantes) lâminas 

de madeira que permitem uma abertura parcial do 

vão quando o mesmo se encontra fechado (Anexo 
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14). O segundo elemento pivotante é constituído 

por barrotes de madeira de secção quadrangular 

de 0,05x0,05m que suportam uma rede 

mosquiteira para o interior da habitação (desenhos 

D35 e D36). 

 

O uso destes módulos permite responder à 

temática do programa que se baseia na 

construção modular da habitação, e possibilita a 

diferenciação e a personalização das habitações a 

construir, segundo a vontade dos seus 

utilizadores. 
 

COBERTURA 	

 

Com as paredes da habitação definidas, inicia-se 

a construção da estrutura da cobertura. Ambas as 

coberturas dos núcleos habitacionais são 

compostas por duas águas, assentes numa malha 

estrutural em madeira, e com uma inclinação que 

permite o escoamento das águas provenientes da 

maior pluviosidade. A sua construção inicia-se 

com a colocação de vigas assentes na estrutura 

portante do edifício: pilares/estaca e as paredes 

conseguidas através do posicionamento dos 

módulos – desenho D22, pormenor P1.  

 

A estrutura da cobertura assenta nesta primeira 

estrutura principal, e é constituída por diferentes 

elementos em madeira Teca: perna, escoras, 

pendural e linhas. Estes elementos são unidos 

entre si através de entalhes e do uso de chapas e 

parafusos metálicos, com o auxílio dos desenhos 

de pormenores e detalhes construtivos, - 

desenhos D23, e da forma de encaixe dos 

mesmos – desenho D25. 

Conseguidas várias estruturas necessárias à 

construção da cobertura, estas são colocadas nos 

respetivos locais, apoiadas nas vigas da 

construção principal, e unidas através do recurso 

a cantoneiras metálicas de aço galvanizado. Sobre 

estas, colocam-se as madres de madeira Teca, 

recorrendo a cantoneiras de abas iguais, que 

recebem os painéis sandwich tipo Jular (com a 

face superior composta por aglomerado hidrófugo, 

a face inferior composta por casquinha e 

isolamento interior em poliestireno extrudido), de 

dimensões 2,5x0,60x0,066 metros, unidos por 

grampos metálicos.  

 

A malha estrutural construída permite a ventilação 

cruzada nos núcleos habitacionais, 

proporcionando a circulação de fluxo de ar através 

das aberturas de ambos os lados.  

O avanço das coberturas em relação às paredes 

da habitação permite a criação de sombra em 

todos os lados da casa, de forma a proteger a 

habitação da incidência de raios solares (Anexo 

15). Na zona de alpendre privado, no centro dos 

dois núcleos habitacionais é também proposta a 

construção de uma pérgula, que cria uma zona de 

sombra intermédia para uso diferenciado, de 

acordo com a escolha de ocupação do agregado 

familiar. 

Com a colocação dos elementos de 

sombreamento, a área social resultante da criação 

e a clara separação entre o núcleo social e o 

núcleo privado permitem a criação de espaços de 

estar – e de refeição, por exemplo – exteriores, 

mas protegidos e sombreados. 

 

Consultando o documento referente ao mapa de 

quantidades, entregue juntamente com os 

desenhos técnicos da proposta de projeto de 

execução é possível o entendimento reduzido do  

material necessário à construção da habitação. 
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Face ao processo construtivo descrito, evidencia-

se-nos a sua facilidade (figura 36). Torna-se 

possível afirmar que constitui, de forma clara, uma 

possibilidade de resposta ao enunciado proposto 

(Anexo 16 e Anexo 17, no que respeita à 

necessidade de autoconstrução. Tal significa que 

o desenvolvimento de um processo construtivo 

simples, que apele ao saber e saber fazer da 

população de Pante Macassar, permite a sua 

apropriação plena, que pode resultar na respetiva 

reprodução: a construção da habitação enquanto 

reflexo das necessidades e conhecimentos do 

núcleo familiar a quem se destina, inserida na 

realidade local como parte integrante e integrada 

(Anexo 18 e Anexo 19). 

F igura 36 | Esquema de construção da habitação 
Fonte: Aluna, 2017 
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3  |  C O N C L U S Ã O  
 

 

Com a realização deste relatório, desenvolvido no 

âmbito da unidade curricular de Projeto Final em 

Arquitetura II, é possível refletir sobre o processo 

de projeto trabalhado no decorrer do ano letivo de 

2016/17, que está na origem da proposta final, 

com maior relevância relativamente ao segundo 

semestre, com a apresentação de um modelo de 

habitação. O presente relatório fundamenta 

detalhadamente as opções tomadas na 

elaboração da proposta de projeto desenvolvida, 

assentes em dados teóricos e empíricos. 

 

O desenvolvimento da proposta inicia-se com a 

pesquisa e investigação sobre o tema e a 

interpretação crítica da informação recolhida, que 

permitem a compreensão e contextualização da 

área de intervenção visada.  

 

Vinculada à análise do lugar e como complemento 

ao estudo desenvolvido, surge uma análise “in 

situ”,  através da interação com o território e a 

população local, determinantes nas decisões 

relativamente à proposta projetual. A arquitetura 

observada na cidade de Pante Macassar, aliada 

aos modos de habitar locais, revela-se 

fundamental para o processo de desenvolvimento 

da habitação que, pela aceitação por parte dos 

seus futuros utilizadores, pretende servir de 

alavanca para o desenvolvimento da comunidade. 

Aliada à investigação para a proposta, é 

incorporada, como pesquisa fundamental para o 

desenvolvimento do projeto, a análise e descrição 

de três casos de estudo, essenciais para o  

entendimento e compreensão da temática do  
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enunciado, e para aprofundamento dos 

conhecimentos que permitiram a confrontação 

com os conteúdos adquiridos e constituíram 

auxílio na tomada de algumas das decisões no 

decorrer do processo conceptual. 

 

O primeiro caso de estudo descrito, o projeto da 

Safe(R) House, desenvolvido em Banda Aceh, 

mostram-se relevantes no que diz respeito à 

temática da habitação com implantação em países 

em desenvolvimento, bem como no que respeita à 

importância do desenvolvimento de propostas que 

remetem a organização funcional e o desenho das 

habitações projetadas para as habitações 

tradicionais.  

 

Da análise da Safe(R) House, ressalta também a 

conceptualização de uma proposta de habitação 

dividida por núcleos habitacionais, importante no 

desenvolvimento do desenho da solução 

apresentada, aquando da tomada de decisão da 

separação da habitação por núcleos funcionais. 

Este caso de estudo evidencia ainda a 

possibilidade de expansão da habitação por parte 

dos seus futuros utilizadores, sem o recurso a 

mão de obra especializada.  

Também o terceiro, e último caso de estudo, o 

projeto da Quinta Monroy, desenvolvido pelo 

arquiteto Alejandro Aravena e o seu atelier, 

Elemental, é referência na temática da arquitetura 

incremental por parte dos seus utilizadores, 

apresentando uma proposta previamente 

delimitada e definida, de forma a evitar a 

insalubridade da futura habitação. 

 

Todos os projetos investigados destacam ainda o 

papel relevante da intervenção das comunidades 

aquando do desenvolvimento das propostas, 

integrando-as na tomada de decisões, auxiliando 

na projeção de habitações que vão ao encontro 

dos seus interesses e das suas necessidades, 

aumentando a probabilidade de aceitação por 

parte dos mesmos. 

 

Após a análise dos casos de estudo considerados 

pertinentes para o auxílio na resposta ao 

enunciado proposto pelo exercício, bem como da 

recolha e compreensão dos dados necessários 

para a análise e entendimento do local de 

intervenção, inicia-se o desenvolvimento da 

conceção de um projeto urbano para 

requalificação e reabilitação da orla marítima da 

cidade de Pante Macassar, em Timor-Leste, que 

incorpora a nova zona residencial que compõe a 

área de implantação da proposta de habitação 

descrita neste relatório. 

 

A nova zona residencial consiste numa crítica ao 

programa apresentado pelos docentes, por se 

tratar de uma implantação numa zona que não 

consta nas opções expostas previamente. A 

opção de criação de uma zona habitacional nova 

surge da vontade de criar uma proposta coerente, 

que se reflete num projeto urbano lógico linear, 

dando continuidade ao conceito desenvolvido 

para a proposta de primeiro semestre. Torna-se 

possível uma ampliação da cidade de Pante 

Macassar para uma zona que reúne os serviços e 

as infraestruturas necessárias ao quotidiano dos 

moradores que delas usufruem, com o objetivo de 

criar uma alavanca na dinamização urbana da 

região, assente na identidade do lugar.  

 

O conceito para a habitação proposta, descrito 

previamente, surge como resposta ao programa 

formulado e apresentado pelos docentes, com o 
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desenvolvimento de um projeto de habitação 

modular e incremental, adaptável ao contexto real 

em que se insere e passível de ser construído 

através de um processo de autoconstrução 

assistida. A habitação é assim conseguida sem 

necessidade de recurso a mão de obra 

especializada, podendo ser construída por parte 

dos seus utilizadores e expandida aquando 

necessário, adaptável às necessidades do 

agregado familiar que a ocupa. 

 

O desenvolvimento de módulos para a proposta 

permite, através da sua colocação ou da melhoria 

na escolha de materiais a utilizar, não somente a 

possibilidade de diferentes combinações mas, 

também, a adequação da habitação aos gostos e 

possibilidades de cada família e indivíduo, 

permitindo a diferenciação.  

 

A habitação é pensada e projetada com vista à 

resiliência perante as ameaças das alterações 

climáticas a que a região está sujeita, bem como à 

forte pluviosidade sentida na época das chuvas: 

encontra-se sobrelevada do solo, assente numa 

plataforma, facilitando a passagem da água e 

conferindo-lhe porosidade. 

 

A divisão da habitação em diferentes núcleos 

habitacionais pretende assemelhar-se à 

arquitetura observada na região e aos modos de 

habitar da comunidade. Com vista à projeção de 

uma habitação com baixo custo associado, 

recorrem-se ainda a materiais locais e conhecidos 

por parte dos seus utilizadores, que serão  

simultaneamente construtores.  

As opções tomadas aquando da projeção da 

habitação apresentada neste documento 

pretendem ir ao encontro de uma estratégia 

essencialmente sustentável, adequada à realidade 

do contexto em que está inserida. 

 

Concluindo, a solução que se apresenta, e que dá 

resposta ao programa do exercício proposto, 

garante os requisitos de qualidade e conforto 

ambiental, respondendo às necessidades sociais, 

culturais e económicas, possibilitando um uso 

flexível da proposta com vista à melhoria da 

qualidade de vida e ao desenvolvimento da cidade 

de Pante Macassar, Oé-Cusse-Ambeno, em 

Timor-Leste. 
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 ANEXO 1 | Mapa ilustrativo da divisão administrativa da região de Oé-Cusse pelos sucos 
Fonte: Alunos, 2016 
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ANEXO 2 | Mapa ilustrativo do sistema hidráulico de Pante Macassar 
Fonte: Alunos, 2016 
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ANEXO 3 | Mapa ilustrativo do edificado e infraestruturas de Pante Macassar 
Fonte: Alunos, 2016 
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ANEXO 4 | Planta da proposta de projeto de requalificação da frente marítima  
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 5  | Habitação – cortes LL’, JJ’ e HH’ 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 6  | Habitação – cortes AA’, BB’ e DD’ 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 7  | Planta de expansão  T3 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 8  | Planta de expansão  T4 
Fonte: Aluna, 2017 
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 ANEXO 9  | Renderização da habitação construída 
Fonte: Aluna, 2017 
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MÓDULO PAREDE TIPO A E TIPO BD31 ESCALA 1:20

P R O J E T O  D E  E X E C U Ç Ã O
JUNHO.2017

M O D U L A R

I N C R E M E N T A L

INST ITUTO SUPER IOR TÉCNICO

ARQUITETURA PROJETO FINAL II

LEGENDA

NOTA: Medidas apresentadas em metros

CORTE ALÇADO MP.A

PLANTA MP.A

ALÇADO MP.B

PLANTA MP.B

Módulo constituído por dois elementos:
estrutura/moldura e revestimento
A moldura é constituída por barrotes de
madeira TECA de secção rectangular de
200x50mm ligados entre si por cavilhas de
madeira de dimensão 60x8mm.
O revestimento é feito através de uma placa
de madeira unida à estrutura através de
cavilhas metálicas, desempenhando
simultaneamente  efeitos estruturais.

O MÓDULO PAREDE subdivide-se em dois
tipos de módulos: MP.A e MP.B devido à
variação das suas dimensões:
módulo tipo A _900mm
módulo tipo B_1100mm

O revestimento, colocado em ambos os lados
do elemento estrutural, é constituído, numa das
faces por réguas de madeira, de dimensão
1100x100x25mm, ligadas à estrutura por
cavilhas de madeira, 325x5mm, enquanto na
face oposta é composto por duas placas de
Gesso Cartonado Hidrófugo brancas de
dimensões 1100x1100x125mm, unidas enrte si
e à estrutura de madeira por pregos de forro
(38mm) de aço galvanizado.
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NOTA: Medidas apresentadas em metros

CORTE ALÇADO MP.A

PLANTA MP.A

ALÇADO MP.B

PLANTA MP.B

Módulo constituído por dois elementos:
estrutura/moldura e revestimento
A moldura é constituída por barrotes de
madeira TECA de secção rectangular de
200x50mm ligados entre si por cavilhas de
madeira de dimensão 60x8mm.
O revestimento é feito através de uma placa
de madeira unida à estrutura através de
cavilhas metálicas, desempenhando
simultaneamente  efeitos estruturais.

O MÓDULO PAREDE subdivide-se em dois
tipos de módulos: MP.A e MP.B devido à
variação das suas dimensões:
módulo tipo A _900mm
módulo tipo B_1100mm

O revestimento, colocado em ambos os lados
do elemento estrutural, é constituído, numa das
faces por réguas de madeira, de dimensão
1100x100x25mm, ligadas à estrutura por
cavilhas de madeira, 325x5mm, enquanto na
face oposta é composto por duas placas de
Gesso Cartonado Hidrófugo brancas de
dimensões 1100x1100x125mm, unidas enrte si
e à estrutura de madeira por pregos de forro
(38mm) de aço galvanizado.

ANEXO 10  | Módulo Parede 
Fonte: Aluna, 2017 
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CORTE ALÇADO M1.A

PLANTA M1.A
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PLANTA M1.B

Módulo constituído dois elementos:
estrutura/moldura e elemento pivotante.
A moldura é constituída por barrotes de
madeira TECA de secção rectangular de
200x50mm ligados entre si por cavilhas de
madeira de dimensão 60x8mm.
O elemento pivotante, colocado à face da
moldura é constituído por uma placa de
madeira ligada à estrutura por cavilhas de
80x10mm. Estes elementos servem de ligação à
estrutura e em simultâneo como pivots.

O MÓDULO VÃO 1 subdivide-se em dois
tipos de módulos: M1.A e M1.B devido à
variação das suas dimensões:
módulo tipo A _900mm
módulo tipo B_1100mm

PLANTA M1.A_45º

ANEXO 11  | Módulo Porta 
Fonte: Aluna, 2017 
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Módulo constituído por dois elementos:
estrutura/moldura e elemento pivotante.
A moldura é constituída por barrotes de
madeira TECA de secção rectangular de
200x50mm ligados entre si por cavilhas de
madeira de dimensão 60x8mm.
O elemento pivotante, colocado à face da
moldura é constituído por uma sub-moldura de
barrotes de madeira de secção quadrangular
de 50x50mm que é posteriormente forrada a
tecido. Esta sub-moldura do vão é ligada
através de cavilhas de 80x10m que servem
simultaneamente como elementos de ligação à
estrutura e como pivots permitindo a abertura
do vão.

A moldura do vão é revestida com pano
através de parafusos para que possa ser
mudado o revestimento caso necessário.

O MÓDULO VÃO 2 subdivide-se em dois
tipos de módulos: M2.A e M2.B devido à
variação das suas dimensões:
módulo tipo A _900mm
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PLANTA M2.B

PLANTA M2.A_45º
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Módulo constituído por dois elementos:
estrutura/moldura e elemento pivotante.
A moldura é constituída por barrotes de
madeira TECA de secção rectangular de
200x50mm ligados entre si por cavilhas de
madeira de dimensão 60x8mm.
O elemento pivotante, colocado à face da
moldura é constituído por uma sub-moldura de
barrotes de madeira de secção quadrangular
de 50x50mm que é posteriormente forrada a
tecido. Esta sub-moldura do vão é ligada
através de cavilhas de 80x10m que servem
simultaneamente como elementos de ligação à
estrutura e como pivots permitindo a abertura
do vão.

A moldura do vão é revestida com pano
através de parafusos para que possa ser
mudado o revestimento caso necessário.

O MÓDULO VÃO 2 subdivide-se em dois
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ANEXO 12  | Módulo Vão - tecido 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 13  | Módulo Vão – tfolha de palmeira entrançada 
Fonte: Aluna, 2017 



 66 

 

  

ANEXO 14  | Módulo Vão –lâminas de madeira pivotantes 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 15  | Planta de Cobertura 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 16  | Fotografias da maquete da habitação desenvolvida 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 17  | Fotografias da maquete da habitação desenvolvida 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 18  | Habitação desenvolvida – renderização 
Fonte: Aluna, 2017 
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ANEXO 19  | Habitação desenvolvida – renderização 
Fonte: Aluna, 2017 



 

 
 




