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GEOTPU.Lab: Grupo de Estudos de Ordenamento do 

Território e Planeamento Urbano. 

PDOT: Planeamento Diretor do Ordenamento do Território 

Incremental: ato ou efeito de desenvolver, que visa aumentar 

gradualmente algo (por etapas regulares). 

Autoconstrução Dirigida: Método de construção de 

habitação com recurso a mão-de-obra dos proprietários do 

lote, acompanhados pela assistência de uma equipa técnica 

especializada (arquitetos e engenheiros civis). 

Parede Técnica: módulo individual autoportante de 

infraestruturas com o objetivo de suporte à habitação: acessos 

viários, saneamento, água e energia elétrica. 
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O presente relatório consiste no trabalho desenvolvido no âmbito da 

unidade curricular de Projeto Final de Arquitetura 2, inserido no 

último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto 

Superior Técnico. O projeto consiste na conceção de um modelo 

de habitação evolutiva unifamiliar através do processo de 

autoconstrução dirigida para a cidade de Pante Macassar, em 

Timor-Leste. 

O trabalho desenvolvido está inserido no contexto de intervenção 

real no território, para Pante Macassar, na região Administrativa 

Especial de Oé-Cusse Ambeno. Há a intenção de apresentar ao 

cliente uma solução viável e exequível de modo a assegurar o 

aumento da qualidade de vida da população no panorama urbano, 

económico e social.  

No seguimento do estudo de investigação do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial na Região Administrativa Especial de Oé-

Cusse Ambeno (nomeadamente designado por PDOT) realizado 

em 2015 pela GEOTPU.Lab, foram definidos objetivos estratégicos 

para a possibilidade de intervenção futura na malha urbana de 

Pante Macassar.  

Os objetivos do PDOT englobam a elaboração de uma proposta 

para a construção de habitação unifamiliar com a finalidade de 

responder às condições precárias de salubridade da população e 

providenciar um modelo habitacional que visa assegurar a 

viabilidade das construções no contexto tropical. 

Palavras-chave: Habitação Modular; Incremental; Autoconstrução 

dirigida; Sustentabilidade; 
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This report consists in the work developed within the scope of the Final 

Architecture Project in the last semester of the master´s degree in 

Architecture of the Instituto Superior Técnico of Universidade de 

Lisboa. The project consists in designing housing for the city of Pante 

Macassar, East Timor, using a methodology through the process of 

self-directed construction.  

The work developed is part of real intervention in the territory, for the 

city of Pante Macassar, in the Special Administrative Region of Oé-

Cusse Ambeno. It is intended to present to the client a feasible solution 

to ensure an improvement in the quality of life of the population in the 

urbanistic, economic and social panorama.  

Following the research study of the Master Plan of Territorial Planning 

in the special administrative region of Oé-Cusse Ambeno, carried out 

in 2015 by GEOTPU.Lab, strategic objectives were defined for future 

intervention in the urban network of Pante Macassar.  

One of the objectives of the PDOT consisted in the elaboration of 

incremental unifamiliar or plurifamiliar housing with the purpose of 

solving the current issue of the lack of salubrity conditions in the urban 

scale. The final aim is to implement a housing model that provides 

access to basic infrastructure and salubrity conditions	 ensuring the 

urban sustainability in the tropical context 

 Keywords: Incremental Housing; Self-construction; Sustainability; 
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Figura 1. Tipologia Habitacional Vernacular da Região Administrativa de Oé-Cusse Ambeno, Timor-Leste 
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“Housing is one of those basic social 
elements that determinate the quality of life 
and welfare of people and places.”

UN-HABITAT 
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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.  

É uma sociedade maioritariamente patriarcal, onde o homem é a entidade que trabalha fora de casa, 

nomeadamente no campo, enquanto a mulher trabalha em casa, na gestão das tarefas domésticas 

e nalguns casos, produzem peças de artesanato tradicional num espaço reservado do lote. 

Oé-Cusse é considerada uma região de grande potencial para investimento económico estrangeiro 

devido aos recursos naturais que dispõe. Devido ao desenvolvimento consequente das atividades 

socioeconómicas foi necessário intervir na cidade e definir uma estratégia para transformar Pante 

Macassar num território verde, económico e socialmente sustentável. 

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. 

Nas zonas rurais, as infraestruturas de apoio são inexistentes e nalgumas zonas da cidade de Pante 

Macassar é necessário implementar novas infraestruturas e melhorar as condições de espaço público 

para a fruição da paisagem natural e da cidade.  

1.1 OBJETIVOS 

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. 

Onde? 

O quê? 
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implantadas em zonas distintas da cidade e desenvolver as infraestruturas básicas de suporte ao lote 

e aos edifícios habitacionais, tais como: água, saneamento e eletricidade. 

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.  

1.2 METODOLOGIA 

O projeto foi definido em cinco fases: Programa, Análise, Conceito, Proposta e Projeto de Execução. 

Na fase inicial introduziu-se o tema do projeto e o programa com os seguintes parâmetros: modelo 

habitacional evolutivo para autoconstrução dirigida “...baseado na concentração dos traçados das 

redes, os quais definem células urbanas compostas por paredes técnicas.” (GEOTPU.Lab, 2015) 

Na fase seguinte foi realizada uma pesquisa sobre as condicionantes socioculturais e económicos dos 

agregados familiares que residem na cidade de Pante Macassar.  

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? 

Para responder a estas questões foi necessário fazer uma análise sobre o tipo de população que vive 

na cidade, e consequentemente estudar a configuração espacial do lote e o modelo de habitação 

existente. 

Na fase de Análise foi necessário escolher uma das quatro zonas da cidade definidas pelo PDOT para 

a construção de nova habitação. A partir do levantamento fotográfico disponibilizado e tendo em 

consideração as características biofísicas e territoriais do local, foi desenvolvido o conceito de projeto. 

Concluída a fase conceptual foi apresentada a proposta da Habitação tendo em conta o programa, a 

análise e referências de casos de estudo de suporte ao tema do projeto.  

Na última fase, foi desenvolvido o Projeto de Execução onde se elaborou em detalhe plantas, cortes e 

alçados com a definição dos materiais e sistemas construtivos a utilizar no novo modelo habitacional. 

Quais? 

Como? 
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1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

A estrutura do relatório está dividida em capítulos e subcapítulos, abordando os seguintes temas: 

1I INTRODUÇÃO  

• Introdução ao trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto Final II;

• Apresentação dos Objetivos, Metodologia e Estrutura do trabalho;

2I ESTADO DE ARTE 

• Habitação Unifamiliar evolutivo para autoconstrução aplicável a Timor e as premissas da

construção sustentável nos países de clima tropical;

• Casos de estudo utilizados como referências de estudo;

3I PROJECTO 

• Enquadramento Geral: situação existente em Pante Macassar;

• Apresentação da zona escolhida para a implantação da proposta;

• Introdução ao Programa;

4I ANÁLISE DO CONTEXTO DO LUGAR 

• Análise Biofísica abordando os seguintes temas: Topografia, Clima e Riscos Naturais;

• Análise Territorial sobre a População, Infraestruturas, condicionantes socioculturais e

Dinâmicas da Casa versus Dinâmicas do lote;

5I PROPOSTA 

• Conceito de Projeto;

• Materialização da proposta de Habitação Unifamiliar e Plurifamiliar;

6I COCLUSÃO 

• Considerações finais sobre o trabalho escrito;

BIBLIOGRAFIA 

• Lista de livros e artigos usados para apoio da pesquisa sobre os conceitos e os temas

enunciados no relatório.

ANEXOS 

• Peças desenhadas e escritas da proposta de habitação unifamiliar;

• Fotografias da Maquete à escala 1:50;
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Figura 2. ELEMENTAL: sketches de Alejandro Aravena, elementalchile.cl 

E 
S 
T 
A 
D 
O 

D 
E 

A 
R 
T 
E 



- 6	-

No âmbito do projeto foi necessário fazer uma pesquisa sobre o desenvolvimento da habitação 

incremental em zonas urbanas em países onde a maioria da população não tem acesso a 

infraestruturas de apoio para habitação e sem condições de salubridade. Esta realidade é semelhante 

à situação existente Oé-Cusse, devido ao poder económico baixo das famílias. 

De acordo aos habitantes destas zonas, eles caracterizam-se por ser grupos de indivíduos com poucos 

recursos e baixos rendimentos económicos que não dispõem do poder de compra para Habitação 

própria. Assim, a solução adotada mais comum foi construir a sua própria habitação em vazios urbanos 

não regulados, sem qualquer planeamento urbano. 

Segundo Reinard Goethert, professor da Universidade do MIT, entre as décadas de 50 e 70 (devido á 

migração da população das zonas rurais para as metrópoles), houve um crescimento acelerado da 

população a viver nas cidades. A questão que se colocava nessa altura era como controlar o 

crescimento de zonas informais e adotar soluções para reduzir o impacte ambiental nas cidades.  

“...In 1970, the big issue was population growth and the concern that all the people moving to the 

cities by migration, the city must house them somewhere…”  

(Goethert, UN- HABITAT Worldwide, 2014) 

Assim, nos países em desenvolvimento pode-se observar exemplos de zonas urbanas com grande 

densidade populacional e habitação massiva de génese informal e ilegal. Estas construções pertencem 

a grupos de indivíduos designados por “invasores”1i que não têm habilitações técnicas e poder 

económico, no entanto a partir dos poucos recursos que possuem conseguem criar um modelo 

habitacional de classe média com 2 a 3 pisos. 

O exemplo mais estudado desta realidade são os bairros de lata (slums) na capital de Mumbai. Houve 

a iniciativa de alojar a população em edifícios em altura de modo a eliminar os assentamentos informais 

na cidade. 

Contudo esta medida tornou-se insustentável e a adaptação da população a este modelo urbano 

revelou-se um fracasso, devido há impossibilidade de manter as dinâmicas sociais e o estilo de vida 

que tinham. Os modos de subsistência das famílias mais pobres da cidade foram eliminados para 

solucionar o problema de excesso de população a viver nas metrópoles. 

1	Tradução da palavra Squatter´s utilizada pelo autor Reinard Goethert na Urban Lectures: Incremental Housing, 
UN-HABITAT WORLDWIDE 2014	
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Será esta a resposta para solucionar a falta de monitorização dos assentamentos informais 

nas cidades? Segregar estas comunidades em detrimento dos interesses políticos e sociais? 

Em Mumbai e na maior parte dos países asiáticos, ainda é frequente assistir a esta realidade. O 

excesso de população a viver nos assentamentos informais das cidades sem as condições mínimas de 

salubridade e habitação adequada. 
No entanto, as recentes gerações de arquitetos e urbanistas tem vindo a questionar, a desenvolver e 

a implementar soluções que possam inverter este problema, e adaptá-las às reais necessidades dos 

habitantes que vivem em assentamentos informais. 

Enquanto arquitetos e urbanistas, em conjunto com as instituições e organizações governamentais é 

fundamental arranjar uma estratégia para monitorizar e melhorar este processo, de modo a providenciar 

o local e os serviços de infraestruturas à comunidade.

“Site and services became the answer, they modelled on how people live and this became a proactive 

strategy. In other words, before people squat, before they settle we can layout aid development and let 

people build their houses with their energy. It´s a mimic of what people do, a policy of institutionalization 

of the dynamic informal housing process… as professionals we can do it better.”  

(Goethert, UN-Worldwide, 2014) 

O arquiteto Alejandro Aravena, do grupo ELEMENTAL trabalha sobre esta problemática e afirma a 

urgência em pensar a cidade devido ao fenómeno de crescimento acelerado da população a viver nas 

cidades. Atualmente vivem 3 biliões de habitantes nas principais metrópoles do mundo, um terço da 

população vive na linha da pobreza. Estima-se que em 2030 este número vá aumentar e como 

consequência o índice de densidade habitacional irá triplicar.2 As questões que se colocam são:  

Onde se vão alojar estas pessoas? Como se pode inverter este fenómeno? e responder às 

necessidades do desenvolvimento urbano e dos seus habitantes? 
“Given the magnitude of the housing shortage, we won’t solve this problem unless we add people’s 

own resources and building capacity to that of governments and market…On the other hand, it is a fact 

that available resources are not enough: (1) To face such scarcity of means, the market tends to do two 

things: Reduce and Displace; reduce the size of the houses. (2) threatening the quality of life of its 

inhabitants, and displace them to underserved peripheries where land costs nothing, segregating 

people from the opportunities that made them come to cities in the first place. In order to face scarcity, 

we propose a principle of Incrementality.”  

(Alejandro ARAVENA, 2016) 

2	Palestra TEDtalks 2014, Arquiteto Alejandro Aravena, priktzer 2016
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A fórmula para solucionar esta situação consiste em proporcionar o local e o design das infraestruturas 

da habitação inicial e deixar a construção da expansão ou agregação a cargo dos proprietários 

consoante os recursos que dispõem. 

2.1 HABITAÇÃO INCREMENTAL 

O conceito de Incremental Housing consiste num modelo habitacional com a capacidade de ser 

adaptado ao crescimento do agregado familiar. Este processo inclui três princípios: agregação, 

expansão (horizontal ou vertical) e divisão. É um modelo que visa assegurar a evolução progressiva da 

habitação, e é adaptável às transformações do espaço consoante as necessidades e estilo de vida dos 

moradores. 

Devido à sua adaptabilidade, vários arquitetos e urbanistas fizeram um upgrade do processo e 

utilizaram a habitação incremental como método de Habitat sustentável a implementar nos países em 

desenvolvimento. 

“According to Portas and Silva Dias in the study of “Incremental Housing”, the main quality of 

incremental housing is the capacity to build a system based on simple rules of design and execution, 

able to define the first phase of installation, promoting qualitative evolution of the home environment and 

other areas, essential to next inhabitant´s sociocultural evolution.”      

Sofia Ornelas Neves, 2014 

Figura 3. Urban Lectures: Incremental Housing, Reinard Goethert, UN-HABITAT 2014 

À medida que a habitação vai sendo construída progressivamente, os assentamentos informais 

acompanham esse crescimento. É importante assegurar a implementação da habitação à escala 

urbana e providenciar todas a infraestruturas de suporte (água, saneamento, gás e eletricidade) no 

plano de urbanização de modo a integrar o desenvolvimento da habitação. 
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Segundo o artigo científico: Incremental Housing as a method to the Sustainable Habitat (30th 

International Plea Conference, Sofia Ornelas 2014), a autora cita Portas e Silva Dias, a solução de 

habitação incremental integrada no plano urbano tem duas ações possíveis: a primeira consiste na 

relação entre o fator de funcionalidade e o comportamento social e económico da população; segundo 

estabelece a natureza visual que liga a imagem do bairro e sua relação morfológica com a cidade. 

3 Soluções de Implementação do Lote: 

Figura 4. Três exemplos de Implementação do lote, Urban lectures: Incremental Housing, Reinard Goethert, 
UN – Habitat 2014 

2.2 CASOS DE ESTUDO 

Os três casos de estudo apresentados foram utilizados como referências projetuais, foram 

implementadas algumas noções no pensamento e desenvolvimento da proposta do novo modelo 

habitacional. Cada caso de estudo apresenta uma temática distinta: (1) Habitação Incremental, (2) 

Soluções sustentáveis para Habitação e (3) Projeto de Habitação para o contexto tropical, 

nomeadamente no Pacífico. 
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2.2.1 INCREMENTAL HOUSES, Quinta Monroy em Iquique – Alejandro Aravena (Chile, 2003) 

A proposta consiste em construir um modelo habitacional padrão para a população com baixo poder 

económico. Utilizando o conceito de Habitação incremental, local e o núcleo de infraestruturas de 

suporte a habitação são proporcionados à população. Metade da casa é construída por profissionais 

habilitados em arquitetura e engenharia e a outra metade é construída à posteriori pelos proprietários.  

ANTES  DEPOIS 

Figura 5. Quinta Monroy, Alejandro Aravena ELEMENTAL, Iquique-Chile 2003. Antes e Depois da Intervenção 

feita pela comunidade 

O objetivo deste projeto consistiu em evitar o realojamento das famílias que viviam nesta zona há mais 

de trinta anos para a periferia, em Alto Hospício. O arquiteto e os seus colaboradores tinham que 

trabalhar dentro do programa chamado Vivenda Social Dinâmica sem Deuda. Este programa elaborado 

pelo Ministério de Habitação destinava-se à classe mais pobre da população, sem capacidade de 

endividamento. Cada família tinha direito a um subsídio para financiar a compra do terreno, os trabalhos 

de infraestrutura e o projeto de arquitetura.  

A questão que se colocava era: “Qual o melhor edifício, de 7500$, capaz de alojar 100 famílias e as 

suas respetivas ampliações?” (ELEMENTAL, 2003) 

Optou-se por projetar uma habitação de classe média, construindo somente metade da casa (40 m2), 

divisões que necessitam de conhecimento profissional e acompanhamento técnico: cozinha, casa-de-

banho, escadas e paredes divisórias. A outra metade, a expansão da habitação, era da 

responsabilidade dos proprietários, onde tinham que construir os restantes 40 m2 através dos recursos 

disponíveis que dispunham. 

Devido à aceitação por parte da comunidade, esta estratégia foi implementada pelo grupo ELEMENTAL 

em outras zonas do Chile, tendo como objetivo melhorar as condições de vida dos habitantes de classe 

pobre. 
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2.2.2 Casa para uma comunidade aborígene - Glenn Murcutt. (Eastern Arnhem Land,1993) 

Uma casa para a comunidade aborígene é um projecto realizado pelo arquitecto australiano Glenn 

Murcutt, que a desenhou para a sua cliente, a artista Marika Alderton. Este projecto foi concebido como 

um protótipo habitacional alternativo à casa de matriz tradicional aborígene (construção em tijolo e com 

pequenos vãos) existente na região. Uma reinterpretação moderna da habitação com soluções 

construtivas sustentáveis e adaptáveis ao clima.  

Neste caso de estudo são apresentadas soluções sustentáveis que melhoram a qualidade do espaço 

interior, por exemplo a ventilação natural e vertical, habitação elevada do solo, aberturas e vãos de 

pequenas dimensões e uma cobertura saliente. O arquiteto teve como base de projeto criar uma casa 

que fosse de encontro ao modelo de habitar do clan aborígene, e também o comportamento do clima 

daquela região. 

“It is an excellent example of a house designed with an understanding of both cultural relationships and 

orientation to suit hot humid and hot dry seasonal conditions.” (AIA – Australian Institute of Architects 

2010) 

Figura 6 e 7. Marika Alderton House, Glenn Murcutt, Australia 1993. Vista Exterior e Vista Interior (Espaço de 

estar e convívio). Imagens retiradas da edição163/164 El Croquis de Glen Murcutt- Plumas de Metal 
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2.2.3 Post-Tsunami Reconstruction Project em Kirinda – Shigeru Ban (Sri Lanka, 2005) 

O Projeto consistiu na reconstrução da vila de pescadores em Kirinda, situada na costa de Sumatra 

após o tsunami de 2004 que afetou a Indonésia. No total foram construídos quarenta e cinco edifícios 

habitacionais, onde o arquiteto teve em consideração dois fatores: o clima da região e os modos de 

habitar (estilo de vida) das famílias. 

“taking in consideration the climate and lifestyle of the region, Shigeru Ban created a roof court 

between the hall and sanitary units so that the inhabitants could have a meaor work in the shade.” 

(HARANO Yasunori, 2014) 

A segunda fase do Projeto consistiu na construção das habitações juntando a participação de técnicos 

especializados e dos proprietários, neste caso os habitantes da vila. Este processo foi considerado um 

sucesso, de tal modo que foi pedido ao arquiteto para desenhar um equipamento comunitário para a 

vila. 

Figura 8 e 9. Kirinda House, Shigeru Ban, Sri Lanka 2005. Espaço Exterior Coberto da Habitação e Vista 

Exterior. Imagens retiradas do livro VAN (Voluntary Architects Network) 2015 
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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.  

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.  
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Figura 10. Mapa de Localização 3D, Local de Intervenção para a proposta, Pante Macassar. Imagem adaptada 

do relatório de Jaime Gutierrez, 2017 
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3.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

A ilha de Timor está situada no Sudeste Asiático entre o Oceano Pacífico (a Este) e o Oceano Índico (a 

Oeste). A ilha está atualmente dividida em duas partes: República Democrática de Timor-Leste e 

Républica da Indonésia. O território de Timor-Leste está subdividido em quatro regiões, incluindo o 

enclave de Oé-Cusse Ambeno (que se encontra no meio do território indonésio, Timor Oeste), que está 

igualmente subdividida em quatro distritos: Passabe, Oesilo, Nitibe e Pante Macassar, sendo esta 

última considerada a capital de Oé-Cusse. 

A região dispõe de um sistema administrativo, financeiro, patrimonial autónomo e órgãos executivos 

próprios. A entidade responsável pela tutela e fiscalização da atividade administrativa dos órgãos 

executivos regionais é o Governo Central, nomeadamente o primeiro-ministro, que detém a autoridade 

máxima. 

“A resolução do Governo n.º 06/2013, de 13 de Fevereiro, nomeou o Dr. Mari Alkatiri como 

representante do Estado na questão da ZEESM para Oé-Cusse Ambeno para iniciar o diálogo e 

debates com Portugal e os restantes países da Comunidade da Língua Portuguesa (CPLP).”  

(GEOTPU.Lab, 2015) 

Pante Macassar é a capital por ser o único aglomerado urbano da região do enclave de Oé-Cusse. É 

na capital que estão localizadas as principais atividades industriais e económicas e as respetivas 

infraestruturas, tais como: o aeroporto, o porto comercial, equipamentos e a rede de infraestruturas de 

água, saneamento e eletricidade. 

Figura 11. Mapa de Localização da Ilha de Timor: Região Administrativa Especial de Oé-Cusse, Oceano Pacífico. 

Mapa adaptado GEOTPU.Lab (2017); 



- 16	-

Os subdistritos estão divididos entre dezoito Sucos na sua totalidade, que são constituídos por 

aglomerados edificados de pequena dimensão designado por vilas ou aldeias no interior do município. 

No subdistrito de Pante Macassar existem os sucos de Bobocase, Lalisuk, Lifau, Naimeco, Nipane, 

Taiboco, Cunha e Costa.  

No seguimento da proposta do Plano Diretor de Ordenamento Territorial na Região Administrativa 

Especial de Oé-Cusse Ambeno apresentado pelo gabinete de investigação GEOTPU.Lab em 2015, 

foram definidos objetivos estratégicos para a intervenção urbana de Pante Macassar.  

De modo a desenvolver condições para o planeamento de um território verde e sustentável. Com base 

nesses objetivos definiram-se zonas de oportunidade para implementar novos equipamentos no 

espaço público para o uso da população. 

Figura 12. Mapa de Localização do Enclave de Oé-Cusse, distrito de Pante Macassar. Mapa adaptado 

GEOTPU. Lab (2017); 
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3.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

No PDOT, o aglomerado urbano de Pante Macassar é o único espaço classificado como urbano na 

região de Oé-Cusse, sendo o resto do território considerado espaço rural.  

Considerando o regulamento do Plano Diretor de Ordenamento do Território do uso do solo em Pante 

Macassar, constatou-se que as funções a implantar no solo urbano consistem na implantação de 

equipamentos públicos: comércio e serviços, infraestruturas, indústria e logística, verde urbano e 

residencial urbano.  

Segundo a proposta do PDOT existe a necessidade de propor nova habitação, adequada ao contexto 

urbano de Pante Macassar para o desenvolvimento da região.  

No âmbito da proposta relativamente à Habitação foram definidos os objetivos de criar melhores 

condições de habitabilidade através da construção sustentável e gestão de recursos locais, e utilizar 

os recursos do sector público para a construção de infraestruturas básicas de suporte à habitação.   

Em resumo, o projecto está inserido no plano de requalificação urbana, cujos objetivos consistem não 

só na regeneração administrativa e espacial da cidade, como também na implementação de 

infraestruturas de saneamento em todo o tecido urbano como suporte à habitação. Consequentemente 

o projeto terá com especial atenção a estas considerações como ponto de partida para a elaboração

da proposta.

Figura 13. Mapa de Localização com as 4 zonas de intervenção possíveis (A, B, C e D) para a implantação da 

Nova Habitação, Pante Macassar. Imagem adaptada tirada do relatório de grupo de Jaime Gutierrez 
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3.3 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

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.

Figura 14. Esquema com as fases do processo de construção 
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Figura 15. Corte do terreno da cidade de Pante Mcassar. 
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4.1 ANÁLISE BIOFÍSICA 

4.1.1 TOPOGRAFIA 

A região de Oé-Cusse é constituída por uma paisagem natural maioritariamente montanhosa, 

encostas de declives acentuados e planícies costeiras. O rio Tono é conhecido como um 

grande rio que atravessa quase toda a região de Oé-cusse e desagua nas proximidades de Pante 

Macassar. As características topográficas do terreno influenciam o clima da região, nas montanhas 

existem índices de grande pluviosidade e ventos fortes, enquanto nas zonas planas o clima 

caracteriza-se como quente e seco, registando-se períodos curtos de chuva. 

“A cidade de Pante Macassar está localizada na parte costeira a norte da região, cercada por 

montanhas. É considerado o único núcleo urbano da região, desse modo estão em curso 

projetos com o objetivo de acelerar o crescimento da região “... como região económica 

competitiva, polo de desenvolvimento sub-regional e regional, e opção de destino para 

investimento, emprego e residência.” 
(GEOTPU.LAB 2017) 

Figura 16. Topografia e Morfologia do território de Oé-Cusse, Pante Macassar. Imagem retirada do relatório de 

Caracterização da GEOTPU.Lab, 2016 
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4.1.2 CLIMA 

Timor-Leste tem um clima tropical húmido com influência marítima e intensa radiação solar. Para a 

construção da habitação é preciso ter em consideração os fatores bioclimáticos que condicionam e 

afetam o conforto e o bem-estar dos residentes. Temos que ter em consideração quatro fatores 

essenciais: a Temperatura Anual, a Precipitação e Humidade, a radiação solar e a direção do vento. 

• Temperatura

O clima em Pante Macassar é seco e chuvoso com variações mínimas de temperatura ao longo do 

ano, sendo Novembro considerado o mês mais quente, enquanto o mês de Fevereiro é considerado o 

mês mais frio durante o ano. A temperatura média anual durante a maior parte do ano é de 26,2 graus. 

• Radiação Solar

Na região de Oé-Cusse, os meses registados com maior radiação solar são Agosto, Setembro e 

Outubro. Através da análise feita sobre a irradiação do sol no solo, foi demonstrado que em Pante 

Macassar (na parte plana do território situado a Norte da região) há maior radiação solar que nas 

montanhas.  

• Precipitação

A distribuição da precipitação ao longo do ano é irregular, o período das chuvas manifesta-se entre os 

meses de Novembro e Março. Segundo o relatório de caracterização a distribuição é condicionada 

pela orografia (GEOTPU.Lab 2015). 

• Direção do Vento

Durante a estação seca, os ventos vindos do Sul chegam ao território já secos, enquanto na estação 

das chuvas, os ventos marítimos de noroeste atingem o território. Devido a este fenómeno a costa 

Norte da região, onde está situado geograficamente Pante Macassar é mais árida do que a meridional. 

Figura 17. Diagrama de Frequência do vento. Imagem retirada do relatório de Caracterização da GEOTPU.Lab 
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4.1.3 RISCOS NATURAIS 

As catástrofes naturais mais comuns em Oé-Cusse são as inundações, fenómeno causado pelas 

chuvas intensas e também pelo terreno, nomeadamente depressões presentes. A grande precipitação 

na zona de Pante Macassar, provoca cheias rápidas nas linhas de água e, por consequência as ribeiras 

inundam as áreas adjacentes:  habitações, terrenos agrícolas e infraestruturas (estradas). 

O clima tropical da região e as características morfológicas do território são as duas condicionantes 

que afetam o cenário de riscos na zona B. As inundações e o deslizamento de terras são os dois 

fenómenos de riscos que podem afetar as futuras habitações propostas para o local. De forma a evitar 

ou reduzir a dimensão e o impacto desses riscos nas futuras habitações, foi necessário fazer primeiro 

uma análise através da recolha de informação sobre os cenários que ocorreram e possam a vir a 

ocorrer. 

Figura 18. Mapa de localização da zona de intervenção e representação do risco de inundações inerentes ao local. Imagem retirada 

da Geotpu.Lab 2017 

Imagens que demonstram as inundações que ocorrem na zona urbana consolidada de Pante Macassar devido à precipitação 

elevada, quando as chuvas torrenciais enchem as linhas de água.
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4.2 ANÁLISE TERRITORIAL 

4.2.1 POPULAÇÃO 

Através da informação recolhida pelo Censos de 2015, o número de total de habitantes que vivem em 

Oé-Cusse são 64 025. Observou-se qua a maior parte da população reside nas proximidades do rio 

Tono, devido aos terrenos férteis para a atividade agrícola e criação de animais.  

A população de Oé-Cusse é maioritariamente jovem, grande parte da população está inserida na 

categoria de população ativa. Em Pante Macassar, a faixa etária (15-65) representa 55% da população. 

Homens e Mulheres trabalham em diferentes sectores de atividade sendo a figura masculina 

considerada a principal fonte trabalhadora para o rendimento familiar.  

Tabela 1. Estrutura Etária da População no Subdistrito de Pante Macassar (GEOTPU.Lab 2015) 

Sub-distritos 0 – 14 anos 15 – 64 anos 65 e mais anos 

Pante Macassar 42 % 55% 4% 

A maioria dos agregados familiares dedica-se à atividade agrícola e ao comércio local. Na cidade de 

Pante Macassar esta realidade já é um pouco diferente, parte da população é qualificada e trabalha 

nos sectores de serviços públicos, como por exemplo: em escolas, hospital, aeroporto, entre outros. 

As crianças e jovens frequentam a escola até ao ensino secundário, poucos são aqueles que continuam 

o percurso académico, nomeadamente o ensino superior. O motivo para o abandono escolar consiste

no facto de muitos jovens optarem por começar a trabalhar para ajudar no sustento familiar.

As jovens acabam por ficar em casa a cuidar dos elementos mais novos e dos idosos da família. É

muito frequente acabarem por constituir a sua própria família e construírem a sua habitação no lote da

família do marido.

Tabela 2. Esquema com os dados da Faixa Etária da População de Pante Macassar 
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O Plano de Desenvolvimento estratégico de 2011 abrange 3 atividades essenciais: Agricultura, Turismo 

e Petróleo. A atividade económica predominante na região consiste no sector agrícola, sendo a 

principal fonte de rendimento do agregado familiar. Cada núcleo familiar cultiva alimentos para consumo 

próprio, e em zonas rurais, existe uma área reservada para a agricultura no interior dos lotes 

residenciais. 

Figura 19. Quadros com os índices de Ensino e Emprego em Pante Macassar, Projeto Final I 2017 

4.2.2 INFRAESTRUTURAS 

Em Oé-Cusse foi possível observar que os aglomerados urbanos estão construídos no 

desenvolvimento linear ao longo das linhas de água e infraestruturas viárias, onde se observou que a 

densidade habitacional é pontual e a volumetria é de pequena dimensão com cércea de 1 a 2 pisos 

(atualmente existem edifícios construídos com cércea de 3 pisos).  

A partir do trabalho de campo desenvolvido pelo gabinete de investigação GEOTPU, este tipo de 

estrutura de ocupação deve-se ao facto de que durante o período de ocupação da Indonésia na região, 

que era utilizada como medida de controlo do território. 

Em relação às infraestruturas básicas, nos últimos dois anos, houve uma evolução no desenvolvimento 

das infraestruturais como por exemplo: Abastecimento de Água, Saneamento, Eletricidade, Recolha 

de Resíduos e Rede de circulação rodoviária.  

Atualmente estão em curso obras públicas para a construção de novas infraestruturas para a melhoria 

do espaço urbano de Pante Macassar, nomeadamente a construção de estradas, sistema de 

drenagem de águas pluviais, reservatórios para o abastecimento de água e regeneração e 

requalificação do espaço público da cidade (passeios, acessos e estrutura verde). 
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Figura 20. Infraestruturas: Caracterização dos acessos de circulação e mobilidade no aglomerado urbano de 

Pante Macassar. Imagens retiradas do trabalho de Análise dos alunos de Projeto Final I 2017. 
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4.2.3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Segundo o relatório de caracterização do PDOT, na região de Oé-Cusse, o uso e posse do solo é 

marcado pela informalidade. A situação existente deve-se ao facto da precariedade dos edifícios 

habitacionais e a carência de infraestruturas básicas.  

O enquadramento legal relativamente à regulação, posse e uso de propriedade ainda é quase 

inexistente em Timor e consequentemente em Oé-Cusse, contudo observou-se que o uso do solo 

rural, nomeadamente o parcelamento agrícola é administrado pelos Sucos.  

Na cidade de Pante Macassar, a gestão dos terrenos é da responsabilidade da Secretaria Regional de 

Ordenamento do Território e Cadastro.  Alguns dos de direitos uso de propriedade que são aplicados 

em Timor-Leste tem como base o período efetivo de ocupação, modelo referente à população 

residente desde o período colonial português e do período de ocupação indonésia. 

Devido ao conceito de propriedade comunitária não existem procedimentos legais para controlar a 

gestão das parcelas agrícolas, desse modo constatou-se que muitos proprietários fazem um 

reparcelamento do terreno e vendem essas parcelas a outros indivíduos.  

4.2.4 CONDICIONANTES SOCIO-CULTURAIS 

Padrão Familiar de Oé-Cusse 

Os agregados familiares são constituídos normalmente por 3 a 4 núcleos familiares, com 2 a 13 

indivíduos por agregado. “A família constitui a base de toda a complexa estrutura social timorense.” 

(Ruy Cinatti; Arquitetura Timorense reedição 2016). O número de agregados familiares que vivem em 

Pante Macassar são 1580 e a maior parte dedica-se à agricultura e no comércio local (Censos 2015) 

A sociedade é maioritariamente patriarcal, o homem é a entidade que trabalha no campo, enquanto 

a mulher trabalha em casa, na gestão das tarefas domésticas e em alguns casos, produzem peças 

de artesanato tradicional num espaço reservado do lote. 

No interior de alguns lotes residenciais existem quiosques de pequena dimensão (4 m2), onde os 

residentes vendem alguns produtos básicos e também fazem workshops onde as famílias vendem 

os seus produtos artesanais: objetos feitos em carpintaria, cerâmica, tecelagem, entre outros. 

Tabela 3.  Uso dos lotes na região de Oé-Cusse 

Informação retirada do relatório de grupo de Projeto Final I, 2016 
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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. 

“(...) A vida passa-se em comunidade, e cada um depende do outro, ou seja, os indivíduos ou os 

grupos sempre viveram e vivem com a ajuda e a tolerância dos outros indivíduos. Deste modo, 

constroem-se as casas conjuntamente (...)”  Correia, 2013 

A família é um conceito que está enrizado na cultura timorense, e esse fator é determinante para as 

dinâmicas sociais das famílias na organização espacial do lote. A representação e a produção 

do espaço enquanto produto social, segundo Lefebvre, são conceitos que relacionam o acto de 

produzir o espaço segundo as práticas sociais que o constituem. O lote é um espaço de 

representação que está associado ao quotidiano das famílias e está igualmente integrado na esfera 

social. As duas imagens que se seguem são os exemplos de construção habitacional que existem 

actualmente em Timor

“O modelo predominante consiste num conjunto de habitações autónomas: (1) quartos / sala de 

estar, (2) espaço de confeção dos alimentos, (3) espaço de armazenamento dos produtos, (4) 

fossa / instalação sanitária. Este espaço encontra-se visivelmente definido por um cercado de 

estacas, espiques de palmeira e/ou folhas de palmeira e cujo o acesso pode ser constituído por 

uma abertura na vedação ou por uma parte da vedação rebaixada. Este tipo de lote tem uma área 

média de 2500 m2 (não considerando área agrícola.” GEOTPU. Lab; 2015, pág. 201 
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Figura 21. Modelo padrão do lote habitacional de Oé-Cusse, esquema adaptado das imagens do GEOTPU.Lab, 

2015	
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Figura 22. Proposta de Habitação Plurifamiliar para Pante Macassar. Fotografia da Maquete à escala 1.50 
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No capítulo anterior, foi apresentado o modelo atual do lote residencial em Oé-Cusse. O lote-padrão é 

constituído por edifícios habitacionais pontuais, dispersos entre si que estão implantados à volta do 

elemento central comum a todos os lotes, o poço de abastecimento de água (poço ou torneira). 

A configuração espacial do lote influencia o modelo habitacional e também as atividades intrínsecas às 

funções domésticas (espaço de convívio e estar, confeção das refeições familiares, hortas e instalações 

sanitárias), como também as atividades de suporte económico (ofícios e artesanato local).  

Tendo como base a pesquisa efetuada sobre as caraterísticas do modelo de ocupação humana, onde 

a situação atual demonstra uma carência de condições de salubridade nas habitações, o PDOT de Oé-

Cusse pressupõe uma estratégia de melhorar as condições de habitabilidade da população de modo 

a criar um cenário propício para desenvolvimento dos sectores económico e social da região. 

É neste contexto que a nova proposta do modelo de habitação surge, a transformação gradual e 

contínua do território de modo a promover uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos habitantes 

de Pante Macassar. 

5.1 CONCEITO 

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. 

• LUGAR
1) CARACTERIZAÇÃO E ENVOLVENTE

O local escolhido para a implantação do novo modelo habitacional está integrado nas áreas 

comtempladas pela estratégia do PDOT para a construção de nova habitação na malha urbana de 

Pante Macassar.  

Antes de propor qualquer tipo de construção na área de intervenção é necessário conhecer as 

características do lugar e a envolvente, de modo a integrar o novo modelo habitacional na malha urbana 

e garantir a viabilidade das futuras construções. 
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Dentro do plano foram selecionadas quatro zonas distintas da cidade, cada uma delas com 

características morfológicas particulares. A zona designada por B foi local escolhido devido a três 

características específicas:  

1) é um vazio urbano integrado numa envolvente de paisagem natural singular;

2) está próximo de equipamentos de grande potencial de desenvolvimento económico, cultural

e social: o mercado, a zona das lagoas e o aeroporto;

3) é um local com boa acessibilidade devido à proximidade das infraestruturas viárias principal e

secundária;

4) lugar com características topográficas favoráveis para a construção de nova edificação e

infraestruturas básicas de suporte à habitação;

Figura 23. Planta de Localização da Proposta, escala 1:100000 

A paisagem natural de Pante Macassar é particular devido à topografia e morfologia do terreno. A 

cidade está situada numa zona plana entre o mar e a montanha, uma paisagem natural que liga 

visualmente estes dois elementos no mesmo lugar. A complexidade da paisagem natural de Pante 

Macassar constitui uma beleza singular da região. 

A zona B está inserida numa área de declives suaves, classificado entre 2 a 5% de inclinação. O tipo 

de construção favorável para esta zona são a habitação, campos de cultivo e a construção de 

infraestruturas para a acessibilidade rodoviária. De modo que se pode afirmar que esta zona está bem 
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integrada no contexto urbano de Pante Macassar, no entanto está igualmente integrada na paisagem 

natural da região. 

2) PRÉ-EXISTÊNCIAS - EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

O edificado existente na envolvente da área de intervenção 2 são de tipologia habitacional com o 

modelo padrão lote-quintal e alguns equipamentos de carácter económico, social e religioso. A partir 

da informação fotográfica disponibilizada sobre o local, foi possível identificar alguns destes 

equipamentos: escola primária, igreja de Nossa Senhora e o mercado. 

A proximidade do local às infraestruturas viárias principal e secundária são uma condição favorável para 

a integração da nova habitação na malha urbana, garantindo assim a fácil acessibilidade entre a rua e 

a casa.  

Figura 24. Ortofotomapa com a área de implantação, designada por ZONA B também igualmente designada por 
zona 2

3) RISCOS NATURAIS

A área de intervenção está inserida numa zona do território onde há a possibilidade de risco de 

grandes inundações. O lugar é caracterizado morfologicamente por um terreno plano com linhas 

de água adjacentes ao local e grandes elevações de terreno.  

Essas elevações de terreno proporcionam um cenário de instabilidade das vertentes causadas 

pelas chuvas intensas. Os deslizamentos de terra são propícios nesta zona de modo que podem 

afetar as habitações que se encontram próximas desses declives. 
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Tal como se pode observar na figura anterior, o local de implantação para a proposta de habitação 

unifamiliar está situado numa zona onde o risco de inundações é grande. No caso de pior cenário, toda 

a zona pode vir a ser completamente inundada pondo em risco as habitações e as respetivas famílias. 

De modo a evitar este cenário ou pelo menos reduzir o seu impacte na envolvente, é fundamental 

propor uma estratégia de mitigação das linhas de água. É necessário reduzir a velocidade da água que 

provém das cheias rápidas nas linhas de água e propor uma ocupação do solo com ocupações 

permeáveis.  

Ao garantir que as edificações habitacionais sejam elevadas do solo e integrar a implantação de zonas 

verdes ou áreas de cultivo nos lotes, está-se a garantir a permeabilidade do solo face ao excesso de 

água provocado pelas chuvas intensas. 

Figura 25. Mapa Representativo das áreas inundáveis para um período de retorno de 100 anos 

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, através dos seguintes pontos:  

• Requalificar os edifícios existentes e estabelecer a ligação com o novo modelo de urbanização

(a escola e igreja de Nossa Senhora) para o uso dos habitantes;

• Reutilizar os acessos existentes e criar espaço público para estabelecer a ligação entre os

edifícios pré-existentes e a proposta;

• Implantação de novos equipamentos para o desenvolvimento e suporte de atividades culturais

e sociais da comunidade.

exemplo: centro comunitário

• Planificação de infraestruturas acompanhado de redes elétricas, água e saneamento – a

utilização da Parede Técnica;

• Renaturalização da área de implantação incorporando elementos de vegetação arbórea no

desenho das ruas criando corredores verdes de circulação;

• Infraestruturas de drenagem e escoamento de águas pluviais impedindo o acesso às linhas de

água;

Figura 26. Plano de Pormenor da Proposta com os equipamentos e acessos. 
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A Fig. 27 apresenta o desenho do plano de urbanização, a dimensão dos lotes, os acessos pedonais 

(horizontal) e as vias de acesso ao lote só para os residentes (vertical) e também a implantação de 

espaço público com equipamentos de suporte às atividades da comunidade. 

Os equipamentos enunciados são edifícios que já existem na zona, são a escola primária, a igreja de 

Nossa Senhora e o mercado. O novo equipamento que se propõe consiste num centro comunitário 

para o suporte às atividades da comunidade, por exemplo: reuniões, eventos para convívio, atividades 

para crianças, artesanato local desenvolvido pelas mulheres da comunidade, entre outras atividades 

que pretendem fomentar os laços entre indivíduos. 

No planeamento urbano das regiões tropicais, a orientação das ruas deve ser planeada de forma a 

aproveitar a direção das brisas do vento e evitar que a circulação do ar seja impedida pela arborização. 

Na proposta, o desenho das ruas é de traçado regular com espaços de circulação amplos (largura de 

6m) e a implantação de espécies arbóreas altaneiras (palmeira e mangueira) com o objetivo de facilitar 

a movimentação do ar em toda a área da nova urbanização. 

O projeto de loteamento integra a implantação de uma Parede Técnica no desenho da habitação, um 

módulo individual autoportante de infraestruturas com o objetivo de suporte à habitação:  acesso ao 

eixo viário, redes de abastecimento de água, saneamento e energia elétrica.  

A Parede Técnica está conectada com a rede pública, esta solução pretende resolver os problemas 

de higiene e salubridade que existem atualmente na maior parte nos lotes habitacionais em Pante 

Macassar e na região.  

Figura 27. Parede Técnica – Núcleo de Infraestruturas para a Habitação. 
Imagem disponibilizada pela GEOTPU. Lab (2017) 

Esta solução permite aos futuros proprietários o abastecimento de água, acesso à energia elétrica e 

saneamento no interior da habitação, sem terem que se deslocar para o exterior. Na cidade de Pante 

Macassar ainda existem algumas zonas que não dispõem de infraestruturas de suporte à habitação. 

Muitas famílias não dispõem das comodidades de uma casa-de-banho e cozinha com acesso direto à 

rede pública. No conteúdo do pograma, era fundamental ter em consideração na proposta a integração 

da Parede Técnica no projeto da habitação. 



- 36	-

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.  

Figura 28. Conceito da Proposta – Configuração do lote 
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A plataforma de madeira é o elemento de ligação arquitetónico e construtivo das habitações 

unifamiliares, transformando-as num volume unitário e plurifamiliar. É fundamentalmente um espaço 

comum a cada núcleo familiar, onde é possível fomentar os laços familiares e as atividades coletivas 

do agregado.Para além de ser um espaço de transição, é também um espaço de circulação, acesso 

à habitação, de convívio, reunião e também de trabalho, nomeadamente para as famílias que 

disponham de negócios de comércio e/ou artesanato local. 

A configuração do lote influencia a organização espacial dos espaços privados e coletivos, e atividades 

intrínsecas às funções domésticas. O desenho do lote foi pensado e desenvolvido de modo a preservar 

o modelo de habitar dos agregados familiares, e adaptar a casa às características do clima, do lugar e

da gente.  As estratégias a implementar para garantir a sustentabilidade do modelo habitacional no

contexto tropical consistem em:

a) Elevar a casa do solo;

b) Permitir a ventilação natural no interior;

c) Cobertura com isolamento;

d) Divisões interiores permeáveis;

e) Materiais de extração e produção local;

f) Implantação de vegetação arbórea na envolvente;

Os edifícios têm árvores altaneiras e hortas urbanas na sua envolvente, esta solução constitui uma das 

principais proteções da radiação solar direta providenciando sombra e uma temperatura mais fresca.  

A casa elevada do solo baseia-se em dois fatores: separar o espaço privado do espaço coletivo e 

proteção de eventuais Flash Floods3, por isso a elevação das habitações do solo é uma solução que 

garante minimizar o impacte das inundações nas zonas planas urbanas. 

Figura 29. Solução de elevar a casa do solo para evitar os estragos causados pelas inundações 

3	Enchentes nas linhas de água são inevitáveis,	
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Figura 30. Guias de design adequados para o clima tropical, imagem adaptada do trabalho de Design Ambiental

 

O clima é um dos fatores a considerar no desenho arquitetónico porque as habitações são alvo 

de sobreaquecimento no contexto tropical. Isto acontece devido à elevada humidade do ar 

que aumenta com a sensação térmica do calor e a consequência desse facto consiste no 

aumento do desconforto no interior da habitação.  

“A proteção à radiação solar conjugada com a promoção da ventilação natural são fundamentais no 

contexto de Timor-Leste.” 

(Arquitetura Sustentável em Timor-Leste, página 31) 
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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).  

Figura 30 e 31 Desenho Esquemático do Conceito e Processo de Construção

Os guias de design utilizados serviram de suporte para a elaboração de um modelo 

habitacional adequado à topografia do terreno e ao clima. A partir dos elementos que condicionam o 

local é possível garantir a segurança dos residentes e a viabilidade das habitações. Os pontos a 

considerar como guias do design da habitação para a situação existente são:  

• Localização geográfica;
• Ecossistema local e paisagem

natural;
• Radiação Solar;
• Ventos dominantes;
• Eficiência energética;
• Sistemas de construção;
• Materiais locais;
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• PROGRAMA

O programa pretende responder a alguns requisitos definidos pelo cliente, habitação unifamiliar com tipologia 

T2 (até 60 m2) com a possibilidade de expansão para um T4 (até 80 m2). O desenho 

arquitetónico tem que integrar uma Parede Técnica, um módulo individual autoportante de 

infraestruturas com o objetivo de suporte à habitação ligado à rede pública.  

A proposta consiste em duas habitações unifamiliares que estão ligadas entre si por um pátio coberto, 

transformando o modelo numa habitação plurifamiliar. Cada habitação integra um programa de sala de estar/

jantar, Instalação Sanitária, arrumos, dois quartos e uma varanda exterior coberta que estabelece o circuito de 

circulação no interior da casa. 

Figura 32.  Planta e Alçado da Habitação Unifamiliar à escala 1:100
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• ESPAÇO E FUNÇÃO

A habitação são dois volumes singulares unidos por uma plataforma exterior coberta, que transforma 
o conjunto numa habitação plurifamiliar. Cada núcleo familiar tem a sua própria habitação com todas 

as comodidades básicas: sala de estar, cozinha, casa-de-banho e quartos. No entanto o espaço 

unificador das duas habitações caracteriza-se como sendo um espaço social associado às atividades 

coletivas e ofícios do agregado familiar.Após a pesquisa sobre o atual modelo de habitar em Pante 

Macassar foi observado que as famílias dão principal importância ao convívio e às atividades 

coletivas. No desenho do projeto houve a intenção de preservar esse modelo de modo a não afetar 

as necessidades individuais dos elementos familiares.

ESPAÇO EXTERIOR 

A área central do lote é caraterizado pelo elemento de abastecimento de água (poço), é também um 

espaço reservado para a reunião e convívio dos elementos do agregado familiar. Nas extremidades 

do lote existem áreas reservadas para cultivo agrícola (hortas urbanas).  

A maioria dos lotes em Pante Macassar são formados por pequenas hortas informais, onde as 

famílias cultivam e produzem os seus próprios alimentos. No desenho do lote cada núcleo familiar 

tem direito à sua própria horta e pode comercializar os seus próprios alimentos. 

Figura 33. Planta do Modelo Habitacional Evolutivo (Expansão Horizontal)
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O Alpendre (varanda) e o espaço exterior coberto que liga as duas habitações unifamiliares são 

espaços com a função de incentivar as atividades coletivas e sociais do agregado familiar. Na 

arquitetura tradicional timorense é frequente construir o Had-oan (varanda), sendo considerado o 

espaço mais importante da casa para a vivência familiar. “Este é um dos espaços fundamentais na 

casa... é um espaço de reunião e lazer.” (Guedes, 2015) 

No seu desempenho funcional, as varandas e as circulações exteriores são estratégias eficazes, 

porque reduzem a concentração de pessoas no interior. Na proposta, o alpendre é um espaço exterior 

que se pode transformar num espaço interior e vice-versa, esta flexibilidade permite adaptar o espaço 

às várias fases do dia e também às condições climatéricas tropicais.  

ESPAÇO INTERIOR

O desenho concentra as infraestruturas e serviços no núcleo da casa (entre a sala e os quartos). 

A cozinha e a casa-de-banho são considerados o “espaço servidor” da casa, enquanto os quartos e 

a sala de estar são os espaços servidos. Os quartos e a sala de estar são caraterizados pela 

flexibilidade na transformação do espaço de acordo com as necessidades dos moradores. 

Desse modo a sala da habitação pode ser aberta ou fechada ao exterior, neste caso ao pátio exterior 

coberto consoante as atividades. Os quartos podem ser agregados à área atual da casa sem 

modificar o desenho da planta e as respetivas funções existentes.

Figura 34. Habitação T2 e T4 – Planta de Piso 
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Tabela 4. Organização Espacial da Habitação e as respetivas características (Designação e área) 

ESPAÇO DESIGNAÇÃO ÁREA 

E.1 Sala de estar 
Cozinha 

16 m2 
6 m2 

E.2 Instalação Sanitária 4m2 

E.3 Quartos 2x 9m2 

E.4 Varanda/ Circulação 24 m2 

• FORMA E ORIENTAÇÃO

A habitação dispõe de uma forma alongada porque potencia o desempenho da ventilação cruzada e 

protege o seu interior da radiação solar direta. Os vãos e as paredes exteriores da casa são 

protegidos pela cobertura saliente que cobre todo o perímetro da habitação, nomeadamente o 

alpendre que circunda toda a casa. Este espaço é exterior coberto que também serve como espaço 

de circulação e acesso aos quartos.  

“... a cobertura é o elemento principal da construção 
tradicional como elemento de proteção dos fatores 
climáticos: radiação solar e chuvas fortes, como 
também insetos e animais.” 

Arquitetura Sustentável em Timor-Leste, página 86

Figura 35. Desenho esquemático do sistema de ventilação natural. 
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Os compartimentos interiores (os quartos) dispõem de uma área de 9 m2 com vãos e aberturas 

de pequenas dimensões. No entanto a sala, cozinha e alpendre têm vãos maiores para iluminar o 

espaço com luz natural, de modo a permitir um desempenho eficiente na utilização do espaço. São 

espaços permeáveis que durante o dia encontram-se abertos ao exterior, mas durante a noite são 

cerrados por elementos de madeira (portadas de madeira). 

“A distribuição, dimensão e a forma dos vãos são elementos fundamentais para a realização de 

uma ventilação eficiente.”  Arquitetura em Timor-Leste, página 85 

Tabela 5. Elementos Arquitetónicos utilizados no desenho da Habitação e as suas características 

Habitação 
Unifamiliar 

TRANSITÓRIO SEMI 
PERMANENTE 

PERMANENTE 

FUNDAÇÕES 
X 

SOLO 
X 

ESTRUTURA 
X 

VEDAÇÃO 
X 

VÃOS 
X 

COBERTURA 
X 

PAREDES 
DIVISÓRIAS 

X 

• MATERIAS E SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO

Em Pante Macassar, a mão-de-obra é não especializada e carece de conhecimentos técnicos 

para construir a sua própria habitação. De modo que foi necessário implementar sistemas 

construtivos simples de aplicar e materiais de origem local para minimizar o custo da produção e 

transporte. 

Os materiais escolhidos para a habitação são fáceis de aplicar e estão disponíveis na região de 

Oé-Cusse. Esta situação permite aos proprietários construir a sua própria habitação durante um 

curto período de tempo.  “A arquitetura sustentável passa pela utilização dos recursos locais, 

incluindo materiais de mão e obra.” (Arquitetura Sustentável de Timor-Leste, 2015) 

FUNDAÇÕES: 

Devido à ocorrência de inundações periódicas na zona e sem o acompanhamento de um 

estudo geotécnico pode-se concluir que o nível freático é elevado. Por isso optou-se por uma 

solução de fundação de sapatas quadradas de 50cm com uma profundidade de 150cm. Os pilares 

estão embutidos nestas sapatas de cimento para assegurar a estabilidade estrutural do edifício. É 

importante destacar que as sapatas não são armadas e estão sobrepostas numa camada de terra 

compactada. 
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PAVIMENTO: 
1) Salas e quartos: O pavimento está elevado 60cm do solo para prevenir as inundações no interior da 

habitação e permitir a ventilação vertical da habitação. Ripado de madeira de 10x5x2,5cm. Para assegurar 

uma ventilação mais eficiente, as lâminas de madeira estão equidistantes 2 cm.  

2) Casa-de-banho e Cozinha: Ripado de madeira revestido com lâmina de grés para impermeabilização 

do pavimento. 

ESTRUTURA:  Vigas de madeira Teca de secção quadrangular 20x20. Pilares de Madeira Teca de secção 

quadrangular 20x20cm que posam diretamente sobre as fundações. 

PAREDES:  Painéis divisórios em madeira leves, amovíveis e de fácil construção e aplicação. 

PORTAS E JANELAS:  Elementos de madeira pré-fabricados de fácil aplicação. 

COBERTURA:  O material utilizado é o zinco devido à disponibilidade do material em Oé-Cusse e por ser fácil de 

aplicar e leve sobre a estrutura. 
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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?

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.  
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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 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.  
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