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RESUMO ALARGADO 
 
O presente relatório consiste no trabalho desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Final 

de Arquitetura 2, inserido no último ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior 
Técnico. O objetivo consiste em fazer uma reflexão sobre o trabalho de projeto desenvolvido ao longo 

do ano letivo e justificar as decisões de projeto tomadas e as respetivas conclusões. 

O local do projeto é em Pante Macassar, a capital da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse 

Ambeno, em Timor-Leste. A proposta está inserida num território de clima tropical onde a maior parte 

da população vive em zonas rurais e a sua principal fonte de rendimento advém da atividade agrícola e 
comércio local.  

 
No âmbito da proposta do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento do Território) e face às necessidades 

da população, foi necessário definir um plano para a construção de nova habitação na cidade. As 
premissas definidas pelo plano consistem em resolver a falta de infraestruturas para o suporte da 

habitação e melhorar as condições de habitabilidade da comunidade. 

Atualmente existem lotes com edifícios habitacionais que apresentam carências de habitabilidade, 

nomeadamente problemas de salubridade que não correspondem às condições adequadas para 

proporcionar uma boa qualidade de vida e bem-estar das famílias. 
 
O novo modelo habitacional pretende ser um modelo sustentável adequado ao clima tropical da região, 
e economicamente viável para a população. A proposta pretende incentivar o crescimento dos vetores 

desenvolvimento urbano, social e económico de Pante Macassar. 

A modalidade de autoconstrução dirigida permite utilizar a mão-de-obra dos proprietários do lote e a 

utilização de tecnologias e materiais locais. Este método permite assegurar a ponte entre o arquiteto e a 
comunidade e reduzir os gastos económicos das famílias.  

 

Quantos indivíduos constituem o agregado familiar? 
Como se definem os seus modos de habitar? 

Qual é a organização espacial definida no interior do lote? 
Quais são os espaços que constituem as funções sociais e coletivas? Que tipo de espaço é 

para o uso privado? 
 

O processo incremental permite a cada habitação uma identidade singular, cada família transforma o 
espaço consoante o uso e as suas necessidades quotidianas. Na região de Oé-cusse, a intenção de 

implementar este conceito como método de construção consiste em responder aos problemas atuais na 
habitação existente. Em 2015, segundo o relatório de caraterização da Geotrpu.Lab foi demonstrado que 

existiam muitas famílias que viviam em condições precárias, sem acesso a infraestruturas de suporte à 
habitação: saneamento, abastecimento de água e energia elétrica.  
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Os casos de estudo apresentados abordam temáticas relevantes a ter em consideração na elaboração 

da proposta. O primeiro caso de estudo, a Quinta Monroy no Chile consiste em estabelecer uma estratégia 
viável em proporcionar as comodidades básicas e melhores condições de habitabilidade à população de 

classe mais pobre. Assim minimizar os custos em todo o processo, desde a compra do terreno até à 
construção da habitação. 

 
No caso de estudo 2 e 3 os arquitetos tiveram em consideração dois fatores importantes: o clima tropical 

e o modelo de habitar da comunidade. Marika Alderton House é um exemplo, onde o arquiteto reinterpreta 
o modelo de habitar coletivo na produção do espaço e ao mesmo tempo garante a sustentabilidade da 

construção tendo em consideração o clima. 

O terceiro caso de estudo faz uma abordagem sobre o processo participativo e integração da comunidade 
(os proprietários) na construção das suas casas através do acompanhamento técnico dos arquitetos e a 

utilização de materiais locais para a redução dos custos de produção e transporte 
 

É prioritário implementar soluções no desenho arquitetónico, que promovam a melhoria da qualidade de 
vida e conforto das famílias que tem poder económico baixo. As soluções arquitetónicas importadas da 

Europa foram adotadas pela comunidade local, mas os materiais e tecnologias de construção não são 

adequados ao clima tropical de Oé-Cusse.  
Como consequência, o período de vida destes edifícios é de 5 a 10 anos, porque os materiais degradam-

se e não há mão-de-obra especializada para fazer a manutenção desses edifícios. De modo que é 
necessário inverter esta prática e olhar para estratégias alternativas que sejam adequadas ao local e á 

população que a vive.  
 
Programa 

 
No âmbito dos objetivos definidos no primeiro semestre, procedeu-se à segunda fase do projeto que 
consiste na intervenção à escala urbana de Pante Macassar. Atualmente a cidade apresenta vários 

problemas no aglomerado edificado, isto porque existe uma descontextualização dos edifícios no 

contexto urbano da cidade, e também há uma carência de edifícios habitacionais para a população.  
 

As premissas do programa são: 
 

1. Desenhar uma Habitação Unifamiliar com 2 quartos (T2) com a possibilidade de transformar numa 
habitação com 4 quartos (T4) através da expansão horizontal ou vertical do volume. 

 
2. Considerar a implementação de uma Parede Técnica, núcleo infraestrutural da habitação como 

parede divisória entre a cozinha e a casa-de-banho. 

 
3. A área construída da casa não pode exceder as seguintes áreas: T2 = 60 m2 e T4 = 80 m2 
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4. Os materiais e tecnologias de construção escolhidos devem ter em consideração o processo de 

autoconstrução, e posteriormente permitir a transformação futura (expansão horizontal ou vertical) 
de acordo com as necessidades dos habitantes.  

 

Dinâmicas Sociais do Lote e da Casa: Modelo de Habitar 

 
A organização espacial dos lotes habitacionais é constituída pelo padrão lote-quintal. Os lotes são 
compostos por edificações singulares afetas aos indivíduos que compõem o agregado familiar. Este 

padrão é comum em toda a região de Oé-Cusse, mais evidente no contexto rural do que no urbano.  

Em Pante Macassar existem lotes familiares em que os edifícios singulares estão dispersos pelo lote e 
organizam-se em torno de uma área central onde está implantado o poço de água ou torneira 

(elemento para o abastecimento de água). 

 
Cada núcleo familiar tem o seu espaço individual, os quartos e a sala de estar (espaço reservado para 

dormir), enquanto o espaço coletivo está reservado para as funções e atividades sociais do agregado 

familiar, por exemplo: as refeições, tarefas domésticas, trabalho artesanal local, reuniões familiares... 

fundamentalmente caracteriza-se como um espaço de convívio. 

 

Conceito de Projecto 

O conceito de projeto surge na reinterpretação do modelo habitacional vernacular da região e na 

preservação dos modos de habitar coletivos da população. Através da pesquisa realizada sobre as 
condições atuais de habitabilidade e as dinâmicas sociais das famílias, foi fundamental preservar os laços 

entre indivíduos enquanto identidade coletiva.  
 

O modo de ocupação reflete o modo de habitar das famílias e é um fator determinante na configuração 
espacial do lote e na construção da habitação: A casa pertence ao indivíduo, o lote pertence ao coletivo. 

O lote é o espaço que reúne vários acontecimentos e atividades que condicionam o quotidiano das 
famílias. As famílias vivem, trabalham, produzem e convivem dentro dos limites do lote 

 
5.2 MATERIALIZAÇÃO DA IDEIA 
 
A proposta foi pensada nas duas escalas: urbana e arquitetónica, porque é importante desenvolver as 

duas escalas em simultâneo para garantir um resultado unitário e funcional entre a proposta com os 

elementos urbanos pré-existentes. 
Após a análise do lugar e as condicionantes socioculturais que definem o modelo de habitar das famílias 

em Pante Macassar, foi desenvolvido um modelo habitacional evolutivo seguindo os guias de design para 
uma arquitetura sustentável. 
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A CIDADE  

Habitação e Infraestruturas de Suporte  
 
Repensar Pante Macassar consiste na estratégia de implementar novos usos e equipamentos públicos, 

de modo a promover o crescimento e desenvolvimento dos vetores económicos, socioculturais e 

ambientais da cidade. O plano de urbanização pretende ligar a nova proposta de habitação com a malha 
urbana. 

 

O LOTE  

Organização Espacial 

 
Cada lote tem uma dimensão de 1300 m2 e é constituído por quatro habitações unifamiliares de 60 m2, 

implantadas à volta da área central do lote, onde se encontra o elemento de abastecimento de água (poço 
ou torneira). As quatro habitações dispõem de uma área para cultivo agrícola (hortas urbanas) destinada 

a cada núcleo familiar.  
Existem apenas duas entradas no lote que dão acesso às casas e ao pátio interior central. A entrada para 

o pátio faz-se através da passagem por um espaço exterior coberto caracterizado por uma plataforma de 

madeira elevada sobre o terreno. A plataforma é um espaço de transição entre a rua e a área de convívio 
coletivo do agregado familiar.  

 

A CASA  

O Desenho Arquitetónico 

 
A habitação depende das premissas sociais, económicas, ambientais e tecnológicas que podem variar 
consoante a envolvente. Estes vetores de desenvolvimento vão influenciar diretamente o layout, a 

organização, dimensões, materiais e funções da casa. “Housing is the primary place and the first element 

to boost community development.” (UN Habitat, Housing & slums upgrading 2016) 
Para assegurar “Adequate Housing” deve-se considerar a alta qualidade da construção (High building 

quality), o conforto e a eficiência do espaço (Confort and efficient performance), integração social (Social 

integration), dimensões adequadas (Adequate dimensions), Flexibilidade no Uso e económico (Flexible 

Use and Affordability).  
 

Para abordar este exercício foram levantadas as seguintes questões para a definição da estratégia e 

consequente proposta. 
 

1. Será este modelo considerado adequado às condições territoriais e bioclimáticas do 
lugar?   

2. Será uma solução capaz de atender às necessidades das famílias sem os privar das 
relações interpessoais e coletivas?  
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3. Corresponde às expectativas do cliente enquanto solução eficaz para o aumento da 

qualidade de vida da população?  
 

A partir da análise foi demostrado que existem três condicionantes do clima que influenciam o lugar:  as 
inundações, a radiação solar e a direção dos ventos. O edificado habitacional também é afetado pelas 

consequentes inundações, devido às condições construtivas inadequadas e à precariedade dos materiais.  
A gestão e prevenção das inundações é um problema à escala urbana e o local de implantação está 

sujeito a este risco devido à sua localização entre duas linhas de água. Tendo em consideração esta 

situação, foi proposto elevar a casa do solo e pô-lo sobre estacas de modo a minimizar os danos 
provocados pelas cheias rápidas.  

 
No desenho do novo modelo habitacional foram integrados espaços exteriores cobertos de modo a 

proporcionar um ambiente fresco. A implementação de vegetação arbórea altaneira na envolvente permite 
a circulação do ar nos lotes e evita a radiação solar direta sobre a habitação.  

Outra solução adotada foi a utilização de uma cobertura de duas águas saliente, que cobre todo o 

perímetro da habitação. Este sistema permite redirecionar a água das chuvas para um canal de drenagem 
instalado na rua, de modo a evitar o excesso de água no interior do lote. 

 
A maioria da população vive atualmente em condições precárias e sem as comodidades básicas nas suas 

habitações, tais como: o abastecimento de água e energia elétrica e saneamento. As tipologias 
habitacionais existentes não são adequadas ao território e ao clima, estando vulneráveis ao risco das 

inundações.  
 

Antes de entrar na escala arquitetónica, foi delineada uma estratégia para integrar o novo plano de 

urbanização na cidade de Pante Macassar. A requalificação dos equipamentos existentes foi considerada 
importante para incentivar o apoio às atividades comunitárias no espaço público. 

A proposta consiste na reinterpretação do modelo habitacional vernacular da região de Oé-Cusse, uma 
solução moderna e sustentável no seu desenho arquitetónico, que permite manter as relações 

interpessoais entre o indivíduo e o coletivo no interior do lote.  
Cada lote tem a capacidade de integrar quatro habitações unifamiliares para alojar quatro famílias. A casa 

é o espaço reservado às atividades privadas do núcleo familiar, enquanto o lote é o espaço comum e de 

convívio reservado às atividades coletivas do agregado familiar. Em resumo, as famílias vivem, trabalham, 
produzem e convivem a partir do lote. 

 
A casa pertence ao indivíduo, o lote pertence ao coletivo. 

 

Devido às problemáticas atuais em Pante Macassar, as expetativas do cliente consistem na elaboração 

de um modelo habitacional que proporcione uma melhor qualidade de vida e bem-estar à população com 
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poder económico mais baixo. O programa estabelecido foi o ponto de partida para a elaboração do 

projeto de habitação unifamiliar com um custo reduzido, utilizando mão-de-obra e materiais locais.  
 

Este modelo reúne as condições estipuladas pelo cliente e apesar de algumas limitações do programa, a 
nova habitação proporciona a harmonia espacial entre o coletivo e o privado. É neste contexto que o 

projeto surge como modelo de transformação e melhoria da qualidade de vida da população.  
Um modelo adequado para a sua implementação na zona rural do rio Tono, mas improvável ser aplicado 

na malha urbana de Pante Macassar. 
 

Apesar da satisfação nos resultados obtidos, o modelo habitacional importado do Ocidente prevalece 

como exemplo preferencial para o cliente. Em Pante Macassar, esta solução não é adequada porque não 
existe conhecimentos técnicos para reproduzir a tipologia ocidental e derivado ao clima, a utilização dos 

materiais importados (betão) tem a tendência de degradar-se rapidamente.  
 

A falta de conhecimentos técnicos para a aplicação correta e a inexistente manutenção dos edifícios 
resulta num fracasso total relativamente aos objetivos do cliente, em querer melhorar as condições de 

habitabilidade da população.  

De modo que para intervir na envolvente urbana e aplicar soluções sustentáveis adequadas ao lugar, é 
necessário mudar a mentalidade da população no que toca à qualidade das soluções importadas do 

Ocidente. 
 

O método mais eficaz para provocar essa mudança consiste em aplicar um modelo com as comodidades 
semelhantes à tipologia habitacional ocidental, no entanto adotar soluções sustentáveis que promovam a 

simplicidade e durabilidade da construção no contexto tropical que se insere.  
 

 

 
 
 


