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RESUMO 

 

No âmbito do Projeto Final de Mestrado, aborda-se a problemática que emerge da falta de abrigo primário 

sempre que ocorre uma catástrofe que destrua aglomerados habitacionais, expressando-se a necessidade de 

intervenção, por parte do arquiteto, nestas questões que têm vindo a repetir-se muitas vezes em grandes 

proporções, e afetam profundamente o Homem. 

As questões que acabam por fundamentar este trabalho incidem sobre o papel do arquiteto na resolução 

dos problemas relacionados com a passagem da transição para a permanência (exigências essenciais de 

abrigo, segurança e saúde) de populações cujo território é, ou foi, afetado por situações de catástrofes e a 

importância de desenvolvimento de um plano urbano que faça a transição do abrigo temporário, para o 

acolhimento dos protótipos modulares e flexíveis sedimentando e criando uma comunidade. 

 Assume-se, assim, que a intervenção do arquiteto em alojamento, em situação de catástrofe, potencia 

condições de segurança e salubridade às populações. 

Assim, a fundamentação deste trabalho acaba por incidir numa investigação que propõe identificar locais, 

na Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes, com capacidade de acolher a criação de um, ou vários, 

campus com o objetivo de restabelecer uma comunidade. Este campus será construído com o intuito de ser 

temporário e providenciar o essencial para a sobrevivência num espaço de tempo moderado. 
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ABSTRACT 

 

Under the Final Draft of Master’s, deals with the problem that emerges from the primary homelessness 

whenever there is a catastrophe that destroys population dwellings, expressing the need for intervention on the 

part of the architect in these matters which have been repeated often in large larger portion and deeply affect the 

man. 

The issues that will substantiate this work focuses on the role of the architect in the resolution on problems 

related to the transition to the permanence (essential requirements of shelter, safety and health) of populations 

whose territory is, or has been, affected by disaster situations and the importance of developing an urban plan 

that makes the transition from temporary shelter, for the reception of modular and flexible prototypes sedimenting 

and creating a community. 

It is assumed that the intervention of the architect in accommodation in disaster situation power conditions 

of safety and wholesomeness of the populations. 

Thus, the rationale of this work turns out to relate to research that proposes to identify locations in Lisbon 

and possibly a wider area of the metropolitan area, with capacity to accommodate the creation of one, or several 

campus that will have the aim of re-establishing a community. This campus will be built to be a temporary and to 

provide the essential for survive within a moderate time. 
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Introdução 
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I.0 | INTRODUÇÃO 

A necessidade de compreender fatores que tem origem em tópicos como catástrofes naturais, qualidade 

de vida, sustentabilidade, flexibilidade (reconhecidos quando surge a necessidade de abrigar a população) é o 

objetivo deste Projeto Final de Mestrado. 

Ocorrências da falta de abrigo da população tem vindo a repetir-se cada vez mais, seja por motivos de 

catástrofes naturais, impactos sociais ou económicos. Assim a resolução desta problemática tem merecido a 

atenção por parte de diversos intervenientes e não termina na disponibilização imediata de tendas de campanha 

mas na criação de condições de habitualidade enquanto ocorre a reconstrução da cidade ou o local afetado. 

Assim, surge então uma fase de transição entre a ajuda imediata e a habitação permanente, a qual será o objeto 

de estudo deste trabalho. 

 

I.1 | MOTIVAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 

A motivação para a escolha deste tema partiu do interesse pessoal sobre a Arquitetura de Emergência e da 

necessidade académica de aprofundar o estudo sobre qual a função e como é que a arquitetura e o arquiteto 

podem contribuir em situações de catástrofes naturais. 

Em termos académicos, este projeto torna-se pertinente devido à necessidade de existir uma reflexão e 

uma investigação urgente para apresentar fundamentos e justificações que contribuam para o desenvolvimento 

desta área da arquitetura acrescentando novas definições, relações e conclusões. 

Sobre este tema há que considerar que “ (...) as intervenções podem relacionar-se diretamente com os 

fenómenos em si, ou acuarem a seguir de modo a minorar as suas consequências.” (Duarte, 2007) 

 

Pretende-se refletir sobre o papel do arquiteto na resolução dos problemas relacionados com a passagem 

da transição para a permanência (exigências essenciais de abrigo, segurança e saúde) de populações cujo 

território é, ou foi, afetado por situações de catástrofes e a importância de desenvolvimento de um plano urbano 

que faça a transição do abrigo temporário, para o acolhimento dos protótipos modulares e flexíveis 

sedimentando, e criando, uma comunidade. Assume-se, assim, que a intervenção do arquiteto em alojamento 

em situação de catástrofe potência condições de segurança e salubridade às populações. 

Por isso, importa estudar as várias soluções e exemplos de Arquitetura de Emergência utilizadas 

mundialmente e a sua inserção no território afetado. Dentro do leque de protótipos de resposta humanitária já 

criados para situações de emergência há que refletir sobre as abordagens projetais e a transitoriedade da 

vertente arquitetónica que é transportada sempre que existe a tentativa de responder a abalos que afetaram o 

meio ambiente e o deixaram em constante alteração.  
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I.2 | OBJECTIVOS 

O principal objetivo deste projeto passa por compreender a importância e o impacto da Arquitetura de 

Emergência no mundo mas principalmente em Portugal e mais especificamente em Lisboa. 

Pegando nos dados já obtidos da avaliação do perigos sísmico, a inventariação dos elementos expostos 

ao risco sísmico, à georreferenciação, valorização e à classificação e caracterização da vulnerabilidade sísmica 

destes elementos, através da tese “Riscos Sísmicos em Portugal Continental” (Sotto-Mayor, 2006), pretende-se 

criar preventivamente um campus de abrigo que dê resposta a estes valores garantindo e minimizando os efeitos 

colaterais de uma catástrofe natural em Lisboa. 

Assim, numa primeira fase recolheu-se todos os dados sobre a análise já efetuada sobre a desagregação 

do perigo sísmico. Procedeu-se á leitura e recolha de dados relativamente à classificação de vulnerabilidade 

sísmica do parque habitacional: principais tipos de construção que existiram e que praticam neste território. Em 

relação ao parque habitacional de Portugal e à vulnerabilidade sísmica, este foi indicado por o projeto “Mitigação 

do risco sísmico em Portugal” (Carvalho, 2001) com o apoio da Fundação de Ciência e Tecnologia. 

Para este levantamento é criado neste trabalho uma ficha de caracterização que incide sobre as 

características estruturais para alguns exemplos do parque habitacional de Lisboa. 

 

I.3 | METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A metodologia de abordagem neste projeto desenvolve-se de acordo com o processo de conhecimento 

que passa pelo levantamento de casos de estudo, com uma abordagem qualitativa, em que se irá mobilizar uma 

diversidade de técnicas de recolha e análise da informação para perceber o fenómeno estudado na sua 

totalidade e múltiplas dimensões.  

Os métodos utilizados serão essencialmente o levantamento e análise de informação assim como a 

comparação de estruturas, tradicionais ou tecnológicas, de alguns casos de estudo.  

Após a análise e interpretação destas matérias procedeu-se a um método de intervenção que terá como 

fundamento o estado do conhecimento mas principalmente, os dois casos de estudo situados noutros países. 

Através deste processo será possível detetar e filtrar estratégias de atuação colocadas em práticas em relação a 

situações em que é possível agir rápido e eficazmente. Assim poderemos desenvolver um plano que assente em 

experiências já verificadas podendo aproveitar as características positivas e não repetindo as negativas. 

Todo o enquadramento contextual é suportado pelas referências bibliográficas, pesquisa documental e 

testemunhos. Dentro da contextualização procede-se à análise territorial segundo informações municipais 

coletadas junto da Câmara Municipal de Lisboa e Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Posteriormente ao enquadramento contextual é traçado as necessidades de intervenção e desenvolvida a 

fase de resposta do plano de emergência em caso de catástrofe e modelo habitacional proposto. 
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Figura 2- Organograma da estrutura do documento 

I.4 | ORGANIZAÇÃO DO PROJECTO 

O presente documento é dividido por 6 capítulos, sendo que estes são compostos da seguinte forma: 

Capítulo I – Introdução, composta por um abordagem elementar que integra a descrição do tema, da 

motivação que levou à realizou do mesmo, dos objetivos de trabalho que se pretende desenvolver e organização 

do documento escrito. 

Capítulo II – Conceitos e interpretações, que aborda algumas interpretações acerca do tema por parte de 

várias entidades, esclarece a diferença entre arquitetura de emergência e emergente e faz a definição de alguns 

conceitos essenciais ao projeto. 

Capítulo III – Contextualização, que nos remete ao princípio de onde tudo começou, apresenta os 

acontecimentos mais significantes ao longo da história mundial, analisa o território onde nos propomos adequar 

uma solução e explora e analisa dois casos de estudo importantes para a elaboração da resposta. 

Capitulo IV – Plano/Estratégia, procede ao enquadramento do cenário elaborado para fundamentar e 

justificar o projeto. Apresenta o estudo e análise de implementação das estratégias de organização e execução 

do plano proposto para a AML-CL de modo faseado e eu conciliação com o PEERS já existente. 

Capítulo V – Proposta, pretende explicar a solução caracterizando e contextualizando-a. É nesta etapa 

que é apresentado as várias limitações e soluções e se vê cumprido os objetivos e metodologias referidas 

anteriormente, viabilizando as medidas estratégicas projetuais a nível arquitetónico e urbano. 

Capítulo VI – Conclusão, contem a análise conclusiva do projeto final, assim como, o cumprimento do 

que foi calculado. Faz ainda uma breve contextualização dos conteúdos e as reflexões finais obtidas através do 

mesmo. 
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CAPITULO II 

Conceitos e Interpretações 
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II.0 | CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES 

Sendo a habitação um espaço que providência abrigo ao ser humano protegendo-o da precipitação, 

vento, calor e frio mas também um espaço de refúgio contra perigos que possam vir do exterior. Em termos mais 

afetivo e pessoal pode ser considerada um lugar onde o homem encontra a sua privacidade ou um lugar próprio 

e individual onde encontra descanso. 

 

II.1 | CONCEITO DE HABITAÇÃO MÍNIMA 

O acrescento da palavra mínima veio gerar várias discussões e mudanças ao longo dos anos. Desde a 

definição da dimensão do espaço tendo em conta o mobiliário à parte mais psicológica afetada por o ambiente 

que nos rodeia. Assim para definir este conceito não basta olhar apenas para as exigências físicas decretadas 

pela lei mas também as exigências psicossomáticas para se habitar. 

Nuno Portas define o mínimo como “conjunto das condições das quais a habitação concorreria, com a 

probabilidade significa, para restringir o grau de desenvolvimento individual”. (Portas, 1969) 

Deste modo, podemos definir habitação mínima como um abrigo que proporciona qualidade habitacional 

em que as dimensões mínimas têm em conta as exigências físicas que permitem todas as atividades domésticas 

mas também que proporciona conforto, segurança, descanso, saúde a quem o habita não restringindo o 

desenvolvimento individual. 

 

II.2 | INTERPRETAÇÃO DE ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA/EMERGENTE 

Arquitetura emergente: tipo de arquitetura que está a emergir, a erguer-se de entre outras arquiteturas, ou 

seja, aborda principalmente a linguagem da arquitetónica. 

Arquitetura de emergência: arquitetura que resolve situações de emergência. Os critérios de intervenção 

neste tipo de arquitetura são os seguintes: rapidez-contingência, flexibilidade-integração, sustentabilidade, 

pragmatismo-reciclagem, participacionismo-técnicas construtivas locais, reciclagem-local, transitoriedade-

integridade. 

O desafio que é apresentado não é apenas construir algo quente e barato mas conjugar o que a indústria 

produz, as parametrizações dos materiais de construção com os seus preços de modo a manter o nível de 

isolamento e ao mesmo tempo a produção destes materiais no local ou preços de importação reduzidos. 

Assim projetar uma arquitetura de emergência é conseguir interligar todas estas áreas e atuar 

diretamente na questão de transitoriedade necessária para contornar ou vencer uma catástrofe. A resposta 

perante a catástrofe e a transitoriedade tem de ser otimizada o mais possível auxiliando-se na população para 

que a solução não seja para a população mas com a população. 
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II.3 | OUTROS CONCEITOS IMPORTANTES 

Normalmente, os sismos são encarados como catástrofes naturais inevitáveis. No entanto, essa 

perspetival seria diferente se considerássemos que na realidade são fenómenos naturais dos quais os efeitos 

adversos podem ser minimizados se houver um plano e gestão prévia do risco sísmico. Para prosseguir este 

trabalho torna-se essencial compreender alguns conceitos como por exemplo: 

Sismo: A CML define os sismos como “fenómenos geológicos recorrentes e praticamente imprevisíveis. 

Não é possível prever as datas em que ocorrerão novos sismos potencialmente destrutivos mas é possível 

estimar a probabilidade de uma dada zona ser atingida por sismos de determinadas características num 

determinado período de tempo.” (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, S/Data)  

A ANPC define como “fenómeno natural, resultante de uma vibração mais ou menos violenta da crosta 

terrestre. Apesar de não se poder impedir ou prever os seus efeitos podem ser minimizados com 

comportamentos adequados.” (ANPC, S/Data) 

Perigo: probabilidade de exceder determinado nível de severidade do fenómeno natural num 

determinado local e tempo. 

Elemento em risco: aquilo que é suscetível de ser afetado por o fenómeno natural num local específico. 

Exposição: valor que os elementos expostos possuem sendo traduzido através de um valor quantitativo 

da existência do mesmo. 

Vulnerabilidade: capacidade do elemento em resistir ao risco ou de absorver o fenómeno natural sendo 

caracterizado pela severidade do fenómeno. 

Ambiente: está dividido em duas partes. Pode ser interpretado por o sistema construtivo dos edifícios ou 

seja as estruturas individuais ou, incluir um sistema integrado de estruturas compostas como redes de água, 

energia, comunicações, transportes, etc. 

Perdas: cálculos feitos através dos efeitos económicos e sociais afetados por os níveis de ação sísmica. 

São caracterizados através de indicadores que podem ser o número de mortos, ferido ou desalojados, os danos 

dos edifícios, os custos de cessação de uma atividade económica ou de uma infraestrutura. 

Gestão de risco: “é o processo de tomar e implementar decisões que minimizem os efeitos adversos de 

perdas acidentais.” (Sotto-Mayor, 2006) EERI (Earthquake Engineering Research Institute) divide este processo 

em cinco fases: “ (i) avaliação de risco; (ii) a definição de estratégias exequíveis de gestão; (iii) a seleção da(s) 

melhor(es) estratégia(s); (iv) a implementação de um programa de gestão do risco e a (v) monitorização do 

mesmo.” (EERI, 2000) 
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CAPITULO III 

Contextualização 
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III.0 | ORIGEM 

A necessidade de abrigo por parte do homem já tem diversos séculos e sempre foi visível na arquitetura 

como criador do habitar humano. Os iglus encontrados em zonas de frio extremo, como Alasca ou Ártico, é um 

abrigo feito com neve endurecida e compactada. A Tipi é um exemplo de abrigo colonial, associado aos nativos 

americanos, coberto com peles de animais e madeira. O Yurt é uma habitação de estrutura portátil utilizada 

normalmente por nómadas da Ásia Central. Este tipo de habitação foram dos primeiros a serem construídos para 

abrigar o homem dos elementos naturais e continuam a existir até hoje. 

Ao longo da história existiram diversas catástrofes e de diferentes tipos que obrigaram o homem a 

procurar e desenvolver ferramentas de emergência para garantir o seu abrigo. Não diminuindo os atos do 

homem perante a natureza e as consequências que esses atos transportam, as catástrofes naturais devem-se 

sobretudo a uma dinâmica da própria terra e a uma maneira de se exprimir através de diversos tipos de 

acontecimentos. A nível social, as catástrofes costumam provocar uma sensação mais intensa em populações 

que antes da catástrofe já se demonstravam mais fragilizadas e vulneráveis económica e socialmente. Em 

extremo, a catástrofe afeta espaços institucionais, estruturais habitacionais, infraestruturas, etc., cabe ao 

arquiteto responder dentro da sua área com uma proposta de abrigo. 

Hoje em dia associamos a arquitetura de emergência a fenómenos catastróficos sejam eles naturais ou 

artificiais, a verdade é que sempre na história do homem houve quem associasse estes fenómenos a causas 

transcendentais. Apesar de não ser uma crença que atinge a população global, temos de incluir estes 

pensamentos consolidados a carácter religioso e que encontra diversas histórias sobre catástrofes como por 

exemplo o caso da Arca de Noé. Uma das primeiras histórias em que verificamos a necessidade de abrigo 

perante uma catástrofe ligada ao dilúvio, uma grande quantidade de água inesperada sobre a terra. 

“Faze para ti uma arca da madeira de Gofer: farás compartimentos na arca, e a betumarás, por dentro e 

por fora, com betume. E desta maneira a farás: De trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta 

côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás 

em cima; e a porta da arca porás ao seu lado; far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros.” (ALMEIDA, 

1969) 

Quando Noé é avisado sobre o dilúvio que viria a acontecer este recebe também indicações bastantes 

especificas para a construção de um abrigo - a arca. Esta é construída de forma muito minuciosa e é o primeiro 

projeto que vemos registado como pré-catástrofe. Mesmo ligada a cariz religioso não podemos desprezar esta 

Figura 4- Yurt na Mongólia Figura 2- Iglu Alasca Figura 3- Tipi em Oglala  
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história porque esta arca tornou-se um dos exemplos de habitação temporária de emergência contra catástrofes 

naturais. 

Já em grande escala as primeiras habitações pós-catástrofe fornecidas em massa foi no período da 

Segunda Guerra Mundial. Paralelamente a estas Alvar Aalto projetou dois tipos de abrigo de modo a 

proporcionar habitações provisórias compostas por quatro blocos que funcionavam ao redor de um sistema de 

aquecimento comum. Ao mesmo tempo em Inglaterra surgem também, através do Major Waller, projetos com 

soluções de emergência que apresentavam estruturas em abóbodas de betão. 

 

III.1 | EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA 

A arquitetura de emergência está em constante evolução e implica uma atualização acerca do tipo de 

estruturas, materiais e recursos que estão disponíveis para uma construção mais adequada, rápida e transitória.  

Para perceber o impacto das catástrofes é necessário entender os valores da escala de Ritcher e para 

isso recorremos a uma comparação com a bomba atómica. Assim, a ocorrência de um sismo com magnitude de 

4.0 Escala Ritcher (ER) é o equivalente a uma bomba atómica de Hiroxima e um sismo com magnitude de 5.0 

ER iria corresponder a mais de 30 destas bombas. 

De seguida será apresentado os maiores e mais significativos abalos sísmicos a nível mundial: 

 79 D.C., em Pompeia no Império Romano – em 19 horas o vulcão Vesúvio matou cerca 16.000 pessoas 

quando uma chuva de rochas e cinzas soterrou um balneário Romano.  

 1556, em Shaanxi, na China – abalo sísmico, de magnitude 8.0 ER, não foi o mais mortífero de sempre 

mas segundo relatos e testemunhos, este abalo, terá provocado cerca de 830.000 mortes. 

 1666, em Londres – uma das maiores catástrofes na história de Londres. Tudo começou com um 

incêndio que destruiu parte do distrito de Westminster, o Palácio de Whitehall, a periferia e alguns subúrbios. No 

total destruiu cerca de 13.200 casas, 87 igrejas e 44 edifícios. Os registos indicam aproximadamente 100.000 

desalojados e como as pessoas de classe baixa e média não eram registadas calculasse que tenham morrido 

milhares de pessoas. Na época, o rei D. Carlos ofereceu 500libras esterlinas de pão, tendas de campanha para 

os desalojados e foi permitido em Londres a construção de edifícios provisórios nos espaços abertos. Três dias 

depois as paróquias vizinhas começaram a abrigar os desalojados. Após a catástrofe, pouco a pouco, os 

desalojados foram realojados em casas que tinham sobrevivido aos abalos. 

Figura 5-79d.C., Pompeia Figura 6-1556,Shaanxi Figura 7-1666, Londres 
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 1755, em Lisboa – Terramoto, hoje avaliado com uma escala de magnitude entre os 8.5 e os 9.0 na ER. 

Este terramoto é o que os lisboetas mais recordam por ter tido um grande impacto. Foram criados grandes 

acampamentos nas zonas mais altas e abertas da cidade. Muitas pessoas perderam as suas casas e caíram em 

situações de falta de conforto e higiene. Os abrigos que foram feitos eram de madeira e de todos os materiais 

disponíveis de momento.  

 1780, no oceano atlântico – O furação de São Calisto provocou a morte de cerca de 27.000 pessoas 

através de ventos que chegaram ao Caribe e afundando navios ingleses e franceses que se encontravam no 

mar devido à guerra da independência dos Estados Unidos. 

 1883, na Indonésia – o monte Krakatoa entrou em erupção causando 4 explosões ouvidas a mais de 

4.800 quilómetros. 

 1923, em Kantõ, Tóquio – Sismo com magnitude de 7.9 a 8.3 na ER, que ocorreu na ilha japonesa de 

Honshu e que durou cerca de 4 a 10 minutos. Estimava-se que cerca de 105.385 pessoas morreram e outras 

37.000 desapareceram. Muitas das mortes foram causadas por os 88 incêndios que ocorreram após a catástrofe 

inicial. Após a catástrofe muitas pessoas construíram favelas provisórias de madeira nas ruínas incendiadas.  

 1931, na China – Uma inundação do rio amarelo provocou aproximadamente 4 milhões de mortes 

devido às cheias e às doenças que se seguiram.  

 1906, em São Francisco – Sismo com uma magnitude de aproximadamente 8.0 ER Ficou conhecido 

como o The Great San Francisco Earthquake por ter sido o maior que ocorreu nos EUA até hoje provocando 

milhares de mortes. Os primeiros abrigos criados foram feitos à base de mantas e panos velhos que não 

resistiram às condições naturais. Assim, o exército local decidiu destruir as tendas de campanhas e instalar os 

primeiros acampamentos permanentes que passaram a ocupar parques e reservas da cidade durante o período 

de recuperação. Substitui-se os abrigos de pano por abrigos de madeira e incutiu-se uma renda mensal de dois 

dólares.  

 

Figura 8-1755, Lisboa Figura 9-1780,Oceano Atlântico Figura 10-1883, Indonésia 

Figura 11-1923, Kantõ Figura 12-1931, China Figura 13-1960, São Francisco 
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 1960, Valdivia no Chile – é o recordista dos sismos registados com mais magnitude, tendo registado 

uma magnitude de 9.5 ER e matando cerca de 1655 pessoas. 

 1976, em Tangshan, na China – apesar do número oficial de mortes ocorridos neste sismo ser de 

250.000, estima-se que o valor real seria mais elevado aproximando-se dos 600.000. O enorme número de 

mortos que o caracteriza por ser um dos piores, a magnitude deste era de 7.5 ER valor inferior ao que se calcula 

que tenha sido o do grande terramoto de Lisboa. 

 2002, na República Russa – Avalanche que percorreu cerca de 32 quilómetros soterrando cerca de 125 

pessoas.  

 2004, em Sumatra – terramoto submarino com epicentro na costa da Sumatra que provocou a morte de 

aproximadamente 230.000 pessoas sobretudo vítimas da onda gigante. Nesta catástrofe cerda de 1.7 milhões 

de pessoa ficaram desalojadas e a onda afetou diversos territórios, dentro os quais estão: várias zonas do 

Oceano Índico, da Índia ao Bangladesh, Sri Lanka e Maldivas. Este sismo chegou à magnitude de 9.1 ER sendo 

o terceiro maior sismo registado nos últimos 100 anos. 

 2005, no Paquistão – abalo sísmico que matou cerca de 86.000 pessoas. 

Através destes exemplos podemos reparar que a devastação e as mortes nem sempre estão associadas 

à magnitude do sismo em questão. Nos últimos 100 anos apenas 3 sismos foram registados com magnitudes 

superiores a 9.0 ER. Um exemplo do que estamos a dizer é o sismo de 1952 em Kamchatka na Rússia que foi 

caracterizado por um sismo com magnitude de 9.1 ER e no entanto não houve registo de nenhuma vítima. 

Só nos primeiros 6 meses de 2010 o mundo foi afetado por desastres como o sismo do Haiti (222.570 

mortes), China (2290 mortes) e Chile (562 mortes), um deslizamento de terra na Uganda que provocou 388 

mortos, inundações na China (322 mortes) e Brasil (256mortes), o furacão Ágata na Guatemala (287 mortes), 

uma onda de calor (250 mortes) e duas ondas de frio, uma na Polónia provocando 212 mortos, outra em 

Bangladesh provocando 135 mortes e na Madeira as chuvas provocaram ainda 48 mortes. Em 2011 podemos 

observar as chuvas intensas no Rio de Janeiro com mais de 902 mortes e o sismo e tsunami de Sendai, com 

magnitude 9.0 ER provocou mais de 27.856 vítimas mortais. Já em 2013 o tufão Haiyan afetou várias cidades 

nas Filipinas provocando mais de 4011 mortes. 

Ao longo dos anos Portugal tem sido afetado por vários abalos sísmicos de magnitude moderada que 

muitas vezes resulta em danos importantes em várias cidades de norte a sul do país. Na sua maioria os abalos 

tiveram origem em zonas interplacas, em que a intensidade pode ser considerada elevada uma vez que Portugal 

está perto da fronteira entre a placa Africana e a placa Euro-Asiática. 

Figura 14-1960, Chile Figura 15-1976, China Figura 16-2004, Sumatra 
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Os sismos que se fazem sentir no território português estão essencialmente ligados a falhas geológicas já 

identificadas. Em Portugal existem três famílias principais: as ligações a São Vicente localizado na região do 

Oceano Atlântico do Banco de Gorringe, os açorianos e os do estuário do Tejo ligados ao Vale Inferior do Tejo. 

São três zonas diferentes com ocorrência de estragos diferentes mas que podem ser entre elas igualmente 

devastadoras. As falhas com origem nas intraplacas, em Portugal, são bastante moderadas o que não impede 

que possam ocorrer sismos mais consideráveis mas que só se irão sentir milhares de anos depois. Em Portugal 

Continental existem as seguintes falhas intraplacas: 

 Vale inferior do Tejo (VIT) – Sismo com epicentro em Benavente em 1909 e sismo de 1531. Suspeita-se 

que os sismos de 1858, 1531 e 1344 estão também associados a este vale. 

 Vale submarino do Sado – registando em 1858 um dos maiores sismos em zonas intraplacas a nível 

global 

 Falha de Loulé – sismo de 1722 e sismo de 1856 

 Falha de Portimão – sismo de 1719 

 Falha de Vilariça – falha atualmente bastante estável 

 Falha de Nazaré – Pombal  

 Falha de São Vicente – terramoto de 1755 

Em Portugal a que parece possuir uma atividade sísmica mais perigosa para a população e continente é 

a falha de São Vicente ligada ao Vale Inferior do Tejo. Além da catástrofe de 1755 estar associada a esta falha, 

a zona parece ter sido responsável por outros acontecimentos sísmicos menos intensos como o de 1969 e 

também por o tsunami de 1963. Dos vários sismos que atingiram Portugal e que ganharam importância 

marcando-nos com alguma história os mais relevantes foram os seguintes: 

 216 – Sismo que atingiu a Hispânia, na época da batalha de Canas 

 382 – Sismo que se seguiu à submersão de ilhas ao largo do Cabo de São Vicente 

 20 Janeiro 1531 – Terramoto de Lisboa que fez 30.000 mortos.  

Bernardo Rodrigues descreve o terramoto da seguinte forma: 

“Ouve neste reino de Portugal muito trabalho, por aver nele peste e terremotos, com tremer a terra e caírem 

casas e edeficios, onde morreo muita jente; e tal espanto e medo pôs que andávão as jentes espantadas e fora 

de si, que não ousávão a entrar, nem dormir em povoado, e saíão-se ao campo, onde dormião em choupanas e 

tendas que pera iso fazíão, e asaz foi isto mais em Lisboa e polo Tejo acima que em outra parte, e em especial 

em Vila Franca, Povos, Castanheira, Azambuja, até Santarém, e foi este terremoto a vinte de janeiro do ano de 

trinta um; e, como Noso Senhor é misericordioso, ouve por bem sosegar o tempo.” (Rodrigues, S/Data)  

 1 Novembro de 1755 – Terramoto seguido de um maremoto que abalou Portugal de uma ponta à outra 

fazendo-se sentir principalmente em Lisboa e no Algarve. Magnitude de 9.0 ER 

“Há fogo subterrâneo a engolir Lisboa” (Pedra & Cal - Conservação & Reabilitação, XIV) 
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É assim que descreve Voltaire, em Poème sur le desastre de Lisbonne, o terramoto que mais marcou a 

história de Lisboa. Cristina Campos refere, que nesse dia “Lisboa amanheceu mais quente que era costume para 

época.” (Pedra & Cal - Conservação & Reabilitação, XIV) 

Apesar do sismo ser um cenário não previsto na altura, a terra deu sinais que alguma coisa iria 

acontecer. Na véspera, houve um atraso no movimento das marés e o amanhecer foi mais quente que o 

habitual. Com uma duração de 8 minutos e uma magnitude de aproximadamente 8.5 ER, o sismo, fez chegar ao 

fim a vida de cerca de 10.000. Metade destas vidas terminaram durante o momento da catástrofe as restantes 

ao longo do mês por falta de condições e meios de sobrevivência. Grande parte dos sobreviventes não 

conseguiram sobreviver aos desmoronamentos causados no meio das ruas e às poeiras onde resultaram muitas 

mortes por sufocamento. 

Testemunhos relatam que a brutalidade da catástrofe foi tão grande que durante as duas horas que se 

seguiram ao sismo nunca se deixou de sentir a terra a tremer. Que na primeira semana registaram-se 

aproximadamente 28 réplicas e ao fim de um ano o número era 500. Não existe um registo certo da quantidade 

de vítimas mortais, mas as estimativas realizadas em vários estudos mencionam entre 30.000 a 80.000 mortes o 

que corresponde a pelo menos 1/6 da população da cidade. A estimativamente para o número de casas 

afetadas é de 10.000 o que corresponde a metade da cidade. Apenas 3.000 das 20.000 habitações 

contabilizadas ficaram em condições de ser habitadas. 

 1909 – Sismo de Benavente com origem no VIT, o qual provocou uma onda de emoções em todo o 

Continente português. No DN, a 18 de Dezembro, observamos numa publicação que este sismo “matou 60 

pessoas e destruiu praticamente todas as casas da povoação.” (Sismo foi só susto mas deixa aviso para risco de 

catástrofe, 2009)  Apesar de este acontecimento estar distante do pior sismo que poderia acontecer no território 

português, a destruição e o choque foram completamente inesperados. Este sismo veio recordar a população do 

terramoto que ocorreu em 1755 e que destruiu principalmente a capital portuguesa através dos primeiros abalos, 

seguido do fogo e ainda do terrível tsunami. 

 28 Fevereiro de 1969 – terramoto com epicentro no Banco de Gorringe e magnitude de 7.3 ER. Este 

terramoto causou um grande pânico na capital portuguesa mas felizmente não provocou grandes estragos 

servindo apenas de aviso por parte da natureza. 

 17 Dezembro de 2009 a 17 de Dezembro de 2009 – ocorreu um abalo sísmico ao largo do cabo de São 

Vicente com uma magnitude 6.0 ER que se fez sentir em Lagos. Apesar de ter sido moderado foi um dos avisos, 

que o planeta terra nos vem dando ao longo dos anos, de que um terramoto como o de 1755 pode repetir-se. 

Uma das coisas preocupantes é que se acontecesse há uns anos atrás a população saía à rua. Atualmente 

devido à evolução de várias áreas, a maioria dos lisboetas estão presos nas redes sociais o que demonstra a 

falta de sensibilidade para atos naturais deste género. Se este sismo tivesse ocorrido no Vale inferior do Tejo, o 

que é possível, os danos e a destruição teria sido muito maior como por exemplo o terramoto de 1909. Depois 

do abalo inicial, que congestionou o tráfego nas redes sociais, houve mais de 20 réplicas com intensidades 

inferiores. 
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Figura 17-Probalilidade de riscos sísmicos nos 
próximos 50 anos 

III.2 | ANÁLISE DO TERRITÓRIO 

Para uma análise territorial mais projetual torna-se essencial compreender alguns conceitos. Dificilmente 

encontraremos uma definição que resuma o conceito de emergência por abranger disciplinas muito alargadas 

que possuem as suas próprias visões.  

No entanto podemos afirmar que emergência é um acontecimento completamente inesperado 

apresentando uma gravidade excecional que exige uma ação ou reação imediata. Na física, a emergência é 

utilizada para descrever uma propriedade, lei ou fenómeno que ocorre em grande escala no tempo e no espaço. 

Para definir emergência a ANPC utiliza as seguintes palavras “um acontecimento inesperado que coloca 

a vida e/ou a propriedade em perigo e exige a resposta imediata através dos recursos e procedimentos de rotina 

da comunidade.” (ANPC, 2009) 

Com estas definições surgem também expressões como comportamento emergente ou situação 

emergente que é quando um conjunto de agentes reagem ou operam num ambiente criando comportamentos 

muito complexos na existência coletiva, não podendo ser previstos ou deduzidos. 

Tal como referimos anteriormente, sismos são “fenómenos geológicos recorrentes e praticamente 

imprevisíveis (...) ” (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, S/Data) ou “fenómeno natural, resultante de uma 

vibração mais ou menos violenta da crosta terrestre. Apesar de não se poder impedir ou prever os seus efeitos 

podem ser minimizados com comportamentos adequados” (ANPC, S/Data) e como nos define a EERI, gestão de 

risco é o “processo de tomar e implementar decisões que minimizem os efeitos adversos de perdas acidentais.” 

(EERI, 2000) 

Em contexto de catástrofe, estes conceitos produzem o seguinte ciclo: 

Prevenção  Preparação  Resposta  Recuperação 

Mesmo durante as catástrofes é possível verificar consequências que se espalham ao longo do território, 

do edificado e principalmente a nível da população. Apesar de, após a catástrofe, continuarem a existir 

pequenos abalos, imediatamente após o primeiro abalo já conseguimos identificar danos humanos e materiais. 

Sendo que o número de danos humanos são dimensionados por o número de mortes, feridos e desalojados e o 

número de danos materiais são dimensionados em função do valor da reconstrução que será necessária. 

Portugal está localizado num ambiente que apresenta 

atividade sísmica e neotectónica bastante significativa estando 

registado como um dos países de alerta vermelho para riscos 

sísmicos nos próximos 50 anos e uma das zonas de maior risco 

sísmico é a Área Metropolitana de Lisboa e concelhos limítrofes 

(AML-CL), as zonas mais a sul como o Alentejo, Algarve e outras 

zonas do país que possuem na sua história acontecimentos 

catastróficos especialmente em relação a sismos.  
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Os registos de atividades sísmicas que não se fazem sentir no dia-a-dia, os testemunhos daqueles que 

se sentem, as construções que não estão preparadas para sofrer ações sísmicas e a falta de conhecimento ou 

reconhecimento sobre a perigosidade sísmica desde a costa Algarvia até Lisboa e até mesmo do país, indicam 

que grande parte da população vive atualmente em situações de risco sísmico elevado. 

“Acresce que Portugal se situa numa região sísmica cujo padrão de ocorrências se caracteriza por uma 

frequência reduzida de acontecimentos com grande impacto”. (Sotto-Mayor, 2006) 

São três os fatores que contribuem para o risco sísmico de um local: a potencialidade de ocorrência de 

sismos, a exposição e a vulnerabilidade dos elementos do local face à ação sísmica. Em termos estatísticos, a 

nível mundial, está confirmado que as perdas materiais devido a atividades sísmicas sofreram um aumento ao 

longo do século XX. 

Lisboa, por se caracterizar como uma zona com frequência reduzida de acontecimentos cria uma 

perceção à população inadequada ao risco que sabem existir. No entanto, a comunidade técnica e científica 

assim como a comunidade arquitetónica é conhecedora dos riscos sísmicos existentes na cidade, dos possíveis 

danos que poderão ocorrer ao sermos afetados e na possibilidade de menorizar, caso se comecem já hoje a 

antecipar e criar medidas de prevenção para a redução de vulnerabilidade sísmica. 

Um estudo por parte do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência sobre um sismo com 

uma probabilidade de 50% com uma ocorrência bastante elevada nos próximos 50 anos produziria um prejuízo 

de cerca de 10 mil milhões de euros. Em relação às vidas que se iriam perder, se tal acontecesse, basta ter em 

conta que atualmente, só em Lisboa, existem mais de 1.000 edifícios em risco de desabamento imediato. Se 

hoje estes edifícios derrocassem sem qualquer tipo de interferência sísmica provocaria a morte de centenas ou 

milhares de pessoas. De vez enquanto, nos noticiários, vemos relatos da derrocada de alguns destes edifícios. 

Imaginar a derrocada dos mesmos perante a ação de um sismo é algo bastante real e plausível.  

Apesar do conhecimento acerca deste tema ter vindo a evoluir ao longo dos 

anos, parece que não tem sido o suficiente para resolver a ampliação do valor de 

vulnerabilidade no parque habitacional. Podemos verificar que isto acontece 

devido a escolhas erradas cometidas anteriormente como por exemplo, 

desenvolvimento do centro urbano na zona mais frágil e suscetíveis aos danos, no 

tipo de estrutura aplicado, na qualidade e eficiência do procedimento construtivo 

mas também por não se reforçar as estruturas mais debilitadas.  

É impossível calcular ou prever com exatidão quando é que uma catástrofe 

poderá ocorrer. No entanto, ao prevenir o acontecimento podemos tentar diminuir 

os danos causados na população ou no parque habitacional através de uma 

profunda análise do território. 

Estudos efetuados ao longo dos anos mostram que ao ocorrer um sismo 

semelhante ao de 1755, o cenário criado é notável e terrível. Estima-se que as 
Figura 18-Evolução da cidade 
de Lisboa 
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vidas humanas a perderem-se seria um número bastante elevado e os prejuízos no parque habitacional seria de 

cerca de 20% do PIB português. A falta de preparação da população para lidar com um acontecimento destes é 

preocupantes pois é uma das expostas aos elementos existentes de risco. Sendo uma zona com bastante 

concentração de população. 

A redução de vulnerabilidade não é por si só suficiente depois de um impacto como o de 1755, vai levar 

anos até se voltar a reconstruir e irá ter um custo bastante elevado. É por isso, necessário começar hoje a tornar 

sensível esta questão junto da população e das entidades superiores para diminuir a vulnerabilidade e maximizar 

com discernimento os recursos que forem possíveis mobilizar. 

A Dr.ª Maria Luísa Sousa escreve que “entre os desastres naturais, os sismos são aqueles que têm o 

potencial de causar os efeitos mais devastadores. Em Portugal, a concentração da população em zonas em que 

a atividade sísmica se caracteriza por uma frequência reduzida de acontecimentos de grande impacto, aliada à 

existência de construções vulneráveis aos fenómenos sísmicos, revelam a importância de não se subestimar a 

ameaça sísmica e de se adotarem medidas efetivas para a redução do risco sísmico.” (Pedra & Cal - 

Conservação & Reabilitação, XIV) 

A Legislação portuguesa (ver anexo 2), através de um conjunto de diplomas, possui algumas regras na 

área de risco sísmico, especialmente na AML e no Barlavento Algarvio. Apesar de ainda não abranger todas as 

áreas essenciais para a sobrevivência a longo prazo, já existe planos de emergência a nível nacional, municipal 

e regional que atuam nas primeiras 72 horas. 

No fim dos anos 90, através da análise do 

período de retorno e das cartas de intensidade sísmicas 

obtidas, surge em Lisboa um projeto que veio analisar 

os riscos e as vulnerabilidades sísmicas.  

Num nível tectónico, Portugal, possui várias 

zonas de sismicidade. O Instituto de Meteorologia 

apresenta uma cara de intensidades (imagem da 

esquerda) (IMPA, s/data) em que a AML está inserida 

numa área em que a intensidade sísmica apresentada 

é IX. Esta vulnerabilidade deve-se à falha existente no 

VIT e do Banco Gorringe. Se algo acontecesse 

veríamos a destruição ou colapso total de alvenarias, 

deslocações de estruturas de edifícios, roturas no solo 

e provavelmente o colapso de infraestruturas viárias. 

Através dos pequenos abalos registados diariamente e dos fortes que aconteceram no passado podemos 

afirmar que a AML tem bastante potencial para sofrer um evento sísmico. Para calcular o risco sísmico no 

território foi feito o levantamento e análise de vários fatores como é o exemplo da morfologia, hipsometria, falhas 

geológicas, declives, rede hidrográfica, efeitos de marés, etc. (ver anexo 2). 

Figura 19-Carta de Isossistas de Intensidades Máximas 
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A vulnerabilidade do território é o que causa maior risco de sismo pois perante um abalo a reação 

imediata será a libertação as tensões acumuladas podendo provocar deslizamento de terras, derrocamento de 

edifícios o que provocaria mais danos seja a nível urbano ou construtivo mas também humano. 

Lisboa, Santarém e Setúbal são áreas 

densamente povoadas, possuindo uma área 

superficial de 4881 km2 e cerca de 2 milhões e 900 

mil habitantes, o que as classifica como áreas de 

grande risco sísmico. Além do território ser extenso, 

a densidade populacional ser enorme, também 

possui fluxos bastante intensos e movimentos 

diários e noturnos (ver anexo2). 

Como podemos constatar no PEERS na 

AML-CL estas zonas são bastante vulneráveis 

também por motivos políticos, económicos e sociais 

do país. 

 

 

Apesar do Algarve ser a zona com mais risco de ser abalada por um tsunami, a região do estuário do 

Tejo também está sobre grande ameaça sendo dado mais relevância ao Tejo do que ao Algarve por concentrar 

maior população na região mais ameaçada.  

 

Analisando o território, descobrimos que 

apesar de não existir uma Carta de Risco Sísmico 

pormenorizada, a zona de Lisboa possui um 

mapeamento das zonas críticas. Este mapeamento, 

elaborado pela CML-LM, está incluído no Plano de 

Emergência para Risco Sísmico, publicado em 2003 

e realizado por os “serviços municipais, delegados e 

membros da comunidade científica que descrevem 

como devem atuar as várias entidades 

responsáveis.” (ANPC, S/data) 

 

Figura 20-Áreas críticas de Risco 

Figura 21-Mapeamento das Zonas Críticas 
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Na catástrofe que atingiu Lisboa em 1755, calcula-

se que a maioria das mortes registadas tenham sido 

provocadas pela onda gigante que chegou ao Rossio. De 

entre os vários relatos dos sobreviventes o que melhor 

descreve a situação é o seguinte: depois do “recuo das 

águas do rio Tejo, a ponto de serem visíveis restos de 

naufrágios no lodo do fundo. De repente, surgiu a onda, 

que se abateu sobre a multidão que procurara refugiar-se 

junto à água.” (Pedra & Cal - Conservação & 

Reabilitação, XIV) 

 Os cientistas calculam que esta mesma onda teria dez metros de altura e que teve repercussões em 

outros locais do país como pontos do Atlântico incluindo Algarve, Canárias, Açores e até Caraíbas. Os relatos 

referentes ao sismo ocorrido em 1531 são menores mas existe também em alguns a referência a uma onda que 

teria a capacidade de afundar navios no rio. Podemos dar como garantido que o terramoto de 1755 com 

magnitude de 8.5/9 ER é uma certeza científica que se vai repetir a qualquer momento. O Algarve, o Litoral 

Alentejano e a grande Lisboa serão também gravemente afetados pelo sismo. Como no Japão, as zonas 

costeiras e as margens do Tejo vão voltar a sofrer o impacto mortífero de uma onda gigante. 

O LNEC, em 2005, previu que o grande terramoto vai matar entre 17.000 e 27.000 pessoas mas a 

estimativa foi feita por imperfeição por não calcular que os edifícios não estão preparados estruturalmente para 

absorver os impactos tal como vem confirmar Mário Lopes, professor no Instituto Superior Técnico, numa 

entrevista feita pela TVI. Mário Lopes afirma que “o grande problema está na falta de resistência na maioria dos 

edifícios portugueses ao contrário do que aconteceu no Japão.” (Sismo vai matar dezenas de milhar em 

Portugal, 2011) João Appleton, ex-investigador-coordenados, afirma que a probabilidade de existirem risco em 

mais de 50% dos edifícios é bastante alta. 

Ema Coelho, numa entrevista ao DN, demonstra uma certa preocupação por parte da resistência 

habitacional perante abalos sísmicos principalmente com as edificações anteriores a 1960. Ao explicar ao DN a 

sua preocupação refere que “só em 1960 é que passou a haver regulamentação específica para as novas 

construções terem resistência aos sismos. Em 1980 essa regulamentação foi reforçada, determinando que os 

edifícios têm de cumprir os requisitos para resistir aos sismos”. (Sismo foi só susto mas deixa aviso para risco de 

catástrofe, 2009) Apesar disto, não existe a certeza de a regulamentação ser cumprida a 100% por parte dos 

construtores. Em obras de grandes dimensões crê que tudo seja cumprido por ser obras que acarretam grandes 

responsabilidades e diversos técnicos que irão verificar tudo. Já nas obras privadas e de pequenas dimensões 

essa verificação essencial não se tem feito. Afirma ainda que “as câmaras municipais têm técnicos e existem 

mecanismos para verificar se as construções, mesmo depois de concluídas, cumprem os requisitos de 

resistência sísmica. Mas não o fazem.” (Sismo foi só susto mas deixa aviso para risco de catástrofe, 2009). 

Diz que por parte do consumidor também não tem havido preocupação em saber se a casa que vai 

comprar tem resistência sísmica ou não o que significa que a população não se encontra sensibilizada para este 

Figura 22-Gravura do terramoto de 1755 
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tema que poderá afetar gravemente a cidade Lisboa e arredores. Salientou ainda que a regulamentação sísmica 

de edifícios em Lisboa é das mais atualizadas e evoluídas na Europa e que se for cumprida o risco dos edifícios 

colapsarem será muito menor. Na mesma entrevista, revelou ainda que “está a ser preparada nova legislação 

nesta matéria e as autoridades responsáveis deveriam aproveitar a oportunidade para regulamentar a 

obrigatoriedade de reforçar a resistência sísmica nas construções mais antigas, principalmente nas zonas mais 

vulneráveis, como Lisboa e Algarve.” (Sismo foi só susto mas deixa aviso para risco de catástrofe, 2009) 

A geofísica Maria Ana Viana- Baptista, do Sistema de Alerta da UNESCO para Tsunamis, afirma que 

“sem dúvida a costa sul do Algarve, toda a costa Oeste até mais ou menos á latitude de Lisboa, Cascais. Toda 

essa zona, sobretudo a zona da Fonte da Telha, toda a zona do Seixal, Trafaria, Paços de Arcos, Oeiras, todas 

essas zonas serão inundadas. Na baixa Lisboeta a zona frente ao Terreiro do Paço até Cacilhas, toda essa zona 

será inundada.” (Sismo foi só susto mas deixa aviso para risco de catástrofe, 2009) 

Na reportagem realizada pelo DN ao geólogo José Luís Zêzere, ao referir-se ao terramoto que ocorreu no 

século XVIII, afirma que “as condições que geraram aquele sismo estão lá. Pode acontecer amanhã ou daqui a 

500 anos.” (Sismo foi só susto mas deixa aviso para risco de catástrofe, 2009) 

Em Julho de 2010 a Assembleia da República, por unanimidade, recomendou ao governo a criação de 

um plano nacional que promovesse o reforço do controlo da qualidade dos edifícios novos e a obrigatoriedade 

da segurança estrutural antissísmica nos programas de reabilitação urbana. Do mesmo programa apenas foi 

criado um seguro que iria atuar perante os destroços pós-sismo.  

A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica reagiu com indagação dizendo que “a atuação do 

governo é insuficiente” e “eticamente condenável porque não se preocupa com a vida humana e contraria a 

resolução da Assembleia da República.” (Sismo vai matar dezenas de milhar em Portugal, 2011) 

Luís Guerreiro, professor de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico de Lisboa, afirma que um 

sismo de magnitude 6.0 ER que acontecesse perto do VIT as consequências serão idênticas às do sismo que 

atingiu a cidade italiana de Áquila, em Abril, que teve quase a mesma magnitude e uma destruição catastrófica. 

 

III.3 | CASOS DE ESTUDO 

  A arquitetura de emergência está em constante evolução e implica uma atualização acerca de tipos de 

estruturas, materiais e recursos que estão disponíveis para uma construção adequada, rápida e transitória. 

Deste modo, para chegar a uma solução que dê resposta às catástrofes e que seja sustentável é necessário 

estudar a procura de equilíbrio entre três fatores: Ambiental, Social e Económico.   

  Assim, a minimização dos impactos ambientais e a salvaguarda dos recursos naturais devem ser tido 

em conta através de métodos de construção adequados, substituição de energias convencionais e integração da 

construção no local. As implementações de soluções económicas e sustentáveis devem ser viáveis e deverá 

haver uma racionalização de recursos. 
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Para este tipo de construção economicamente responsável e sustentável existem princípios básicos que 

devem ser explorados, dos quais se destacam o aproveitamento das condições naturais do local, a utilização do 

terreno e a integração natural, a implantação e análise da envolvente, a redução do impacto da solução com o 

que o rodeia, o alcance da qualidade ambiental interna e externa, a adaptação e flexibilidade às necessidades 

do momento de acordo com a população a que se destina, a redução do consumo energético, o aquecimento e 

arrefecimento passivo, a redução e aproveitamento de águas e a redução, reutilização e reciclagem de resíduos. 

A introdução de novas tecnologias também é um aspeto muito importante para se alcançar um modelo 

sustentável. Assim, torna-se importante o estudo sobre a introdução de painéis solares, micro produção de 

energia elétrica e sistemas construtivos. 

De seguido irá ser apresentado dois casos de estudo que contribuíram para ter uma ideia mais geral do 

que é necessário e o impacto depois da sua construção. 

VILLA VERDE HOUSING, dos arquitetos chilenos do escritório ELEMENTAL, localizado na região de 

Maule no Chile e liderado por Alejandro Aravena que ganhou o “Prémio Holcrim – “Masterplan de reconstrução 

sustentável pós-tsunami” para Constitución.” (ARCHDAILY, s/data) 

Villa Verde Housing, projeto encomendado pela empresa florestal Arauco, em 2009, com o objetivo de 

desenvolver um projeto para apoiar os trabalhadores da empresa no processo de obter uma casa definitiva. O 

projeto foi a maneira de a empresa contribuir como uma espécie de subsídio em que as comissões da habitação 

seriam utilizadas no sistema de fundos públicos. É de referir que este projeto só foi possível devido ao 

financiamento imediato da empresa Arauco mas também porque se previa que a sua construção iria neutralizar 

os custos da pesquisa e do projeto. 

O plano traçado alcança um terreno de 85.000 m2 e um total de 9.000 unidades de habitação em 30 

cidades diferentes. Conta com a participação do engenheiro Patrício Bertholet e da empresa de construção 

Icafal. 

Neste projeto, os arquitetos, abordaram uma questão essencial que é a importância dos vazios que foram 

projetados permitirem o seu preenchimento de acordo com o crescimento e formação da família que habita. 

Deste modo, a construção das casas desenvolveu um sistema de construção de duas fases. A primeira fase que 

é a construção da primeira metade da casa e a segunda que seria a construção da segunda metade o que 

permitia que os habitantes pudessem investir nas suas próprias casas através do financiamento público 

atribuído. 

Figura 23-Agregação do Sistema habitacional Elemental 
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Nesta segunda fase de construção foi tido em conta a estética das habitações permitindo adquirir 

qualidade de vizinhança mas uma aparência individual final com influência dos proprietários. Todas as 

habitações seguem uma linha de construção inalterável que garante uma continuidade mas permite que cada 

habitação reflita a personalidade dos proprietários e que com a regularização do dia-a-dia e da situação 

económica se possa melhorar as condições e o aspeto da habitação. 

 Os arquitetos afirmam o seguinte: “pensamos mais uma vez em aplicar o princípio da construção 

incremental e priorização de componentes mais complexos, desta vez com padrões mais elevados tanto no 

cenário inicial quanto final.” (ARCHDAILY, s/data) 

Sendo esta uma técnica que os ELEMENTAL passaram a utilizar frequentemente, de acordo com o 

orçamento que lhes és atribuído, podem aplicar este sistema de construção seja a uma população mais 

carenciada ou uma população mais abastada. 

O projeto Villa Verde é um bom exemplo em que os arquitetos tentam demonstrar que todos os 

proprietários têm aspirações e objetivos que pretendem faseadamente alcançar e que para eles a melhor 

maneira de alcançar é proporcionar flexibilidade de espaços e expansão. 

HANK BOUGHT A BUS, da autoria de um jovem estudante de arquitetura, Hank Butitta, norte-americano, 

decidiu transformar um autocarro numa casa sobre rodas. A ideia surgiu como um impulso mas foi um sucesso 

acabando por ser o seu tema de projeto final de mestrado. Hank afirma que durante a sua estadia na faculdade 

viu-se cansado de edifícios que nunca existiram, para clientes completamente imaginários e com detalhes e 

pormenores que na prática não compreendia. Deste modo, decidiu transformar um autocarro numa habitação 

móvel para demonstrar como a construção de uma pequena estrutura com detalhes simples pode ser mais 

valioso que um projeto teórico bem mais complexo e mal compreendido. Atualmente ele e o seu amigo e 

fotógrafo Justin Evidon estão a percorrer o país a bordo do autocarro, partilhando diversas experiências e 

publicando todas as aventuras na internet.  

Figura 24- Diversidade de materialidade de fachadas 
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Figura 28-Representação do espaço destinado à cozinha 

O autocarro: 

 O espaçamento uniforme entre as janelas permitiu compartimentos que dividem o espaço em módulos 

deixando o corredor central como acesso a todos eles. As unidades modulares foram agrupadas de modo a criar 

quatro zonas principais: casa de banho, cozinha, espaço de estar e espaço de dormir. A estrutura neste caso é 

toda a estrutura exterior existente do autocarro. Hank removeu todo o interior seja peças, bancos, etc., deixando 

só a casca que envolve e define o autocarro.  

Interiormente acabou por revestir tudo com 

placas de madeira finas e compensadas. Desenhou 

todo o mobiliário de acordo com as suas necessidades 

e limitações espaciais impondo que todo o mobiliário 

não excedesse o limite inferior das janelas para assim 

conseguir ter um espaço constante e linhas de visão 

claras. 

Para resolver o problema de privacidade instalou 

nas janelas painéis translúcidos. O pavimento foi feito 

através do aproveitamento de um chão de ginásio 

desportivo. Utiliza as claraboias como saída de 

emergência trazendo uma quantidade de luz natural 

para o espaço. A iluminação artificial é feita de luz LED, 

ocultas na intersecção da parede e do teto. São 

divididas por zonas permitindo a poupança de energia. 

A cozinha ocupa uma área correspondente a 

duas janelas e como, atualmente, apenas possui um 

utilizador o mecanismo de funcionamento é uma bomba 

de pé. Hank já possui planos para ligações mais 

definitivas possibilitando a utilização de frigorífico e um 

fogão a gás propano portátil. 

Figura 25- Multiplicidade de espaços e funções 

Figura 26-Representação de espaço de estar 

Figura 27- Representação de espaço de dormir 
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O espaço é um dos mais flexíveis e mutáveis. O espaço de estar é o maior em termos de dimensão e é 

composto por duas áreas. Cada sofá permitem a abertura inferior para o corredor de modo a criar uma 

plataforma que pode ser coberta com almofadas criando assim uma cama queen-size. A parte lateral dos 

assentos de ambos os lados possibilitam o aumento criando uma superfície de mesa par as refeições ou para 

trabalhar permitindo que até 4 pessoas estar a usufruir destas funções sem terem de passar por cima umas das 

outras. 

O espaço de dormir é composto por duas camas de solteiro, uma de cada lado do corredor como 

demonstra a primeira figura. Possuem gavetas na parte inferior com uma área bastante generosa de arrumação 

e prateleiras embutidas aos pés, viradas para a área de estar. Ao todo, tem uma capacidade de abrigo noturno 

para seis pessoas. 

A maior parte do trabalho ficou concluído em 15 semanas e no total Hank gastou 3000 dólares na compra 

do autocarro e mais 6000 dólares em melhorias. Este é um exemplo bastante original de como algo simples 

pode abrigar um determinado número de pessoas e no mesmo espaço conter todas as funções que o ser 

humano para sobreviver em condições.  

De acordo com o próprio estudante: 

“Sometimes the best plan is to not have one…” (Butitta, S/Data) 

Figura 29- Facilidade de alteração do espaço 

Figura 30- Representação de arrumação e organização de camas 

Figura 31-Hank Bought em movimento 
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IV.0 | ENQUADRAMENTO GERAL 

Ao longo dos anos várias pessoas foram abrigadas em abrigos temporários devido a catástrofes, o que 

permitiu refletir sobre as implicações de viver de um modo rudimentar e nas inadequações de espaços para 

satisfazer as necessidades mais básicas. O facto de a população ser forçada a reconstruir a ordem privada em 

lugares coletivos obriga a deparar-se com situações desconfortáveis e constrangedoras num momento em que 

acaba de enfrentar um choque emocional e tem de lidar com ele. 

A necessidade que justifica esta proposta emerge da necessidade de emergência de abrigar a população 

de modo a que estes possam fazer uma transição pós-desastre menos atribulada. Tendo em conta esta 

necessidade a solução escolhida foi um abrigo que possa ser suficientemente flexível de modo a poder abrigar 

entre 1 a 6 pessoas e que seja repetível a quantidade de vezes que seja necessário. Deverá cumprir as funções 

básicas de abrigo, ser sustentável e possuir o maior número de mutabilidade de espaços possíveis. Terá que 

garantir proteção e segurança da população, possuir armazenamento de bens, redução de espaços através da 

mutabilidade, flexibilidade na configuração dos espaços de modo a albergar grupos distintos ou uma unidade 

familiar e uma construção baseada em materiais e sistemas construtivos económicos e ecológicos, eficientes e 

sustentáveis. 

Em 2007, um estudo realizado pela ANPC, apresentou uma estimativa para um sismo com magnitude de 

6.6 ER com origem perto da região do VIT. Em Maio de 2013, realizou um simulacro destinado a testar o plano 

de emergência e a sensibilizar a população para este tema. O simulacro era composto por um sismo de 6.6 ER a 

6 Km de Benavente e envolveu a participação de diversas entidades principalmente dos meios de socorro e 

proteção civil estrangeiros. Através destes exemplos e de outras atividades realizadas pela ANPC como ações 

de informação e sensibilização de populações e instituições tentou transmitir-se conhecimento acerca do risco 

sísmico e à sua minimização. Esta entidade participou ainda em observações de sismos ocorridos em diversos 

países e estudos de vulnerabilidades sísmicas de obras de arte, estudo do risco sísmico da CML-CL e de 

estudos de risco sísmico e de tsunamis do Algarve lançados em 2006. 

Através destas ações percebeu-se a importância de, em Portugal, ser essencial traçar medidas 

preventivas e colocá-las em prática de modo a minimizar as consequências. Assim este trabalho irá se focar na 

Área Metropolitana de Lisboa e Áreas Limítrofes tentando criar medidas que evitem que os sismos, que 

atualmente são constituídos por perigos naturais pouco frequentes mas com grande intensidade, acabem por 

resultar num desastre com repercussões inalteráveis ou mesmo em catástrofes, principalmente humanas e 

arquitetónicas. 

Para limitar o contexto deste projeto, iremos nos focar especificamente nas 72 horas a seguir à 

catástrofe, neste caso específico à simulação solicitada e cedida pela ANPC na AML-CL, envolvendo uma área 

de 4.881 km2 e uma população de cerca de 2 milhões e 900 mil habitantes. A catástrofe terá consequência não 

só populacionais, territoriais mas também no edificado. 

Para isso, recorreu-se ao programa de simulador de catástrofes naturais que a ANPC produziu e foi 

solicitado uma demonstração e os resultados obtidos podem ser verificados e analisados no Anexo 3. 
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de edifícios 
afetados: 

Figura 32- Simulação de afetação severa e totalmente dos edifícios 

Através do simulador efetuou-se a demonstração da ocorrência de um sismo intraplacas com epicentro 

localizado sobre a falha do VIT com uma magnitude de 6.6 na escala de Ritcher. Não sendo possível prever 

quando irá exatamente ocorrer algo deste género tiramos partido da altura em que o local possui uma ocupação 

mais densificada e por isso consideramos que o sismo ocorre durante o Verão. 

Apesar desce cenário demonstrar que o sismo é claramente sentido em grande parte por todo o país, é 

nos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal que os efeitos se fazem sentir com maior intensidade. Alpiarça, 

Almeirim, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Carregado, Marinhais, Samora Correia, Santarém e Vila Franca de 

Xira são os aglomerados urbanos mais afetados Em todos estes é registado o colapso de vários edifícios e a 

ocorrência de vários incêndios devido a fugas de gás que iriam surgir. De acordo com o simulador, resultaria 

deste cenário a afetação de um raio superior a 40km2 de superfície, atingindo pelo menos 26 concelhos, 433 mil 

edifícios afetados, 1 milhão e 100 mil alojamentos e cerca de 3 milhões de habitantes (ver anexo 3). Em todas 

estas áreas calcula-se que iria ocorrer 10 000 vítimas mortas, 10.600 feridos graves e cerca de 275 mil pessoas 

desalojadas. 

Foi calculado a vulnerabilidade do parque habitacional com a finalidade de entender a quantidade de 

edifícios seriam afetados e a quantidade de pessoas que seria necessário reabilitar. Com esta simulação 

também podemos perceber quais as áreas de edificado que poderão ser reconstruídas ou aquelas que terão de 

ser novamente planeadas. Foi tido em conta a caracterização do parque habitacional, as vulnerabilidades, 

fragilidades e os limites de danos causados. 

Através do resultado obtido podemos verificar na imagem da esquerda o número total de edifícios 

afetados severamente e a da direita o número de edifícios que são afetados totalmente. 

O método de quantificar o número de perdas humanas devido a um sismo baseia-se não apenas a 

vítimas mortais mas também, feridos, desalojados e danos no edificado. Abrangendo tantas coisas torna-se 

difícil calcular com precisão as perdas humanas devido a falta de documentação e a lacunas de informação após 

o sismo. Assim podemos afirmar que a atribuição de qualquer valor para as perdas humanas terá de um grau de 

incerteza bastante elevado. 
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Já no parque habitacional, o registo de destruição total ou parcial é notável chegando a fazer colapsar 

9.907 estruturas e aproximadamente 25.000 seriam gravemente afetadas. Estes valores incluem a descativação 

de equipamentos públicos como hospitais, centros de saúde e quarteis de bombeiros. Em termos de acesso 

verificam-se danos acentuados em vias rodoviárias principais como é o caso da A1, A10, A13 e A15 assim como 

também de várias linhas ferroviárias a Norte, infraestruturas de abastecimento de água, gás e eletricidade devido 

ao colapso de algumas frações de terreno por causa da à liquefação dos mesmos. 

Moita, Barreiro, Seixal, Almada, Lisboa e Vila Franca de Xira serão os concelhos mais afetados neste 

cenário com cerca de 90% dos danos descritos. Só em Lisboa é esperado que afete cerca de 10.000 vítimas 

mortais e um número indeterminado de desaparecidos entre os escombros provados. Destes dados todos, o 

maior número de vítimas mortais, feridos, desalojados e desaparecidos ocorre em Santarém e Lisboa, sendo o 

número obtido de desalojados cerca de 5000 pessoas. 

Após a ocorrência do sismo, calcula-se ainda que a probabilidade de ocorrer um tsunami é bastante 

possível. Os números obtidos pelo sismo elevam-se bastante quando falamos de edifícios, infraestruturas e 

vítimas. Viaturas essenciais e equipamentos serão totalmente arrastados, assim como, um grande número de 

embarcações serão destruídas ou danificadas severamente. Do maior número de vítimas obtido é resultado do 

pânico gerado na fuga das zonas costeiras por falta de preparação.  

Para agravar a situação, as redes de proteção civil e socorro, as unidades de produção de energia 

termoeléctricas e as redes de comunicações também seriam bastante afetadas.  

 

IV.1 | ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTA 

Perante as certezas científicas apresentadas por várias organizações e investigadores, que garante que 

um sismo semelhante ao de 1755 irá repetir-se a qualquer momento, procedemos à análise do PEERS-AML-CL 

e à definição de uma estratégia de intervenção para a aplicação de um habitar transitório.  

Os PEERS-AML-CL são “documentos formais nos quais as autoridades de Proteção Civil, nos seus 

diversos níveis, definem as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de Proteção Civil imprescindíveis à resposta e à reposição da 

normalidade, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe sobre as vidas, a economia, o 

património e o ambiente.” (ANPC, S/Data) 

Estes planos podem ser Nacionais, Regionais, Distritais, Municipais ou ainda, Supramunicipal e 

Supradistrital, possuem um conjunto de normas técnicas e estabelecem os tipos de riscos, as medidas de 

prevenção a adotar, a identificação dos meios e recursos em caso de catástrofe, os critérios de mobilização e 

mecanismo de coordenação de meios e recursos, e ainda, a responsabilidades de cada entidade de modo a 

responder e incutir a normalidade minimizando os danos causados pela catástrofe. 
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Figura 33- Área do plano supradistrital da AML-CL 

Assim dentro da nossa limitação de área a 

abranger distingue-se o plano supradistrital da AML-

CL, correspondente “aos municípios de Alenquer, 

Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cascais, 

Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Sobral 

de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira 

(distrito de Lisboa), Benavente, Cartaxo e Salvaterra 

de Magos (distrito de Santarém), Alcochete, Almada, 

Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e 

Setúbal (distrito de Setúbal) ” (ANPC, S/data), tal como 

mostra a figura à esquerda. 

O plano possui um conceito de resposta que 

atua a nível Nacional, Distrital e Municipal através de 

uma estrutura de direção política, de coordenação institucional e de comando. Dentro do plano podemos ver 

organizados duas fases de atuação. A fase de emergência que atua nos primeiros 7 dias e tem como objetivo a 

busca, resgaste e salvamento em que algumas das ações prioritárias são a mobilização, ativação imediata de 

equipas de reconhecimento e avaliação da situação (ERAS), colocação de um pré-alerta de Companhias 

Nacionais para Intervenção de Sismos, montagem de Zonas de Receção de Reforços (ZRR) e Apoio das 

Populações (ZCAP), etc. 

 A segunda fase é a fase de reabilitação que pretende dar assistência aos desalojados, inspecionar os 

edifícios de modo a verificar a sua habitabilidade, recuperação das funcionalidades de serviços essenciais, etc. É 

nesta fase de reabilitação que se pretende restabelecer a normalidade e o funcionamento do território e do 

edificado. Devendo destacar que a responsabilidade de fornecer ajuda de estruturas físicas de habitação cabe à 

Câmara Municipal. 

É importante também destacar os reforços de meios e apoios internacionais, ativados após as 6 horas de 

pedido de auxilio, que são assegurados pelos serviços de proteção civil dos países que assinaram acordos 

bilaterais com Portugal (Espanha, França, Marrocos e Cabo Verde) e mecanismos decorrentes da Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e Organização das Nações Unidas (ONU). 

Em análise a este plano percebemos que a ação centra-se muito nas primeiras 72 horas em que é feito 

toda a busca, resgaste, salvamento para direcionar as pessoas a zonas de reconhecimento como por exemplos, 

espaços desportivos, escolas, pavilhões, para poderem ser abrigadas 6 meses como está estipulado. 

 

IV.2 | EXECUÇÃO DO PLANO POR FASES 

Após a análise do PEERS-AML-CL percebemos que este está preparado para organizar e ativar a 

resposta de emergência de todas as entidades de socorro para as primeiras 72 horas. Mantem esta resposta 

durante os primeiros 7 dias e que depois, durante os 6 meses seguintes encaminha a população para tendas de 
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campanha ou para edifícios que resistiram. No entanto, após este período o plano prevê que o objetivo é 

restabelecer a normalidade o que passa por redirecionar as pessoas dos locais onde se encontram para que as 

funções possam ser restabelecidas. É aqui que surge o problema.  

Normalmente as situações emergência provocam um grande impacto não só a nível arquitetónico mas 

também a nível social e económico. A nível arquitetónico a resposta rápida não termina na disponibilização de 

tendas de campanha para abrigar a população sobrevivente nas primeiras 72 dias ou mesmo 6 meses. 

Sabemos que restaurar e imputar a normalidade em Lisboa certamente vai durar mais de 6 meses, 

provavelmente, vai durar mesmo anos a restabelecer a ordem na cidade dependendo da gravidade da catástrofe 

e da maneira que a população será afetada. 

 Assim, o que propomos é explorar o período de tempo pós-catástrofe que enfrentará as consequências 

verificadas não num período imediato à catástrofe mas já à fase reconstrução e criação de condições de 

habitabilidade da população. Iremos nos concentrar no tempo de construção entre a ajuda imediata e o 

alojamento definitivo, destinado ao levantamento de estruturas habitacionais transitórias ou estruturas sociais. 

Existem vários elementos em risco sísmico entre os quais, os que mais nos interessam, neste trabalho 

são: os edifícios, o conjunto de edifícios, a cidade, o país e a população que habita a cidade. Dentro da cidade 

importa ainda o sistema de infraestruturas e os equipamentos. 

É preciso ter em conta que esta arquitetura transitória é projetada de modo a agir e proteger, 

manifestando uma harmonia entre o habitar o mais comodo possível e a procura de um habitar permanente.  

No entanto, como é uma solução que pode levar meses ou anos a função desta arquitetura subsiste e o 

simbolismo prevalece na mentalidade das pessoas que passam a encarar este habitar como a sua casa. É 

também uma arquitetura pensada para se adaptar a diversos locais, situações e flexível o suficiente para receber 

outras estruturas. Assim, a área de intervenção poderá ser qualquer local da AML-CL de modo que não será 

enraizada no terreno que irá apropriar.  

Deste modo, depois de analisarmos a cidade, 

identificamos diversas áreas que poderiam vir a receber um 

plano que tivesse incluído os abrigos. Apercebemo-nos que 

devido às características essências como por exemplo os 

meios de acesso e os espaços livres necessário para 

acolher os abrigos, as áreas correspondem quase sempre a 

jardins ou parques urbanos. Na figura 25, através das 

manchas a azul, podemos ver identificados espaços como o 

Eixo Central da Alta de Lisboa, o Quinta das Conchas, 

Parque da Bela Vista, Parque Recreativo da Serafina, 

Parque Moinhos de Santana e Lateral da Faculdade de 

Veterinária em Monsanto. Figura 34-Identificação das áreas com potencialidade 
para receber um plano urbano para os abrigos 
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A função e a validade não se põe em questão tornando assim esta arquitetura universal e ao mesmo 

tempo mortal. Mas qual o tempo de vida deste tipo de arquitetura? 

O PEERS-AML afirma que a responsabilidade dessa resposta pertence às entidades da Câmara 

Municipal afeta. Assim cabe a cada Câmara possuir o planeamento, o projeto e o armazenamento de modo a 

fornecer as estruturas físicas necessárias aos desalojados. Partindo do princípio que isto aconteceria, o projeto, 

após ser desenhado, ficaria arrumado e pronto a ser ativado no momento da fase da reabilitação. Após o 

transporte dos materiais pré-fabricados e manufaturados dá-se a construção por parte das entidades 

responsáveis com a ajuda da população. Entramos na fase do habitar concretamente. Após a função para o qual 

o habitar foi construído ser cumprida apresentamos três cenários possíveis: 

1. Desmontar e novamente armazenar 

2. Desmontar e reciclar 

3. Adquirir por parte do grupo populacional que a habitou passando a ter a função de habitação 

permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta terceira fase de emergência pretende responder a um habitar para o qual Portugal ainda não refletiu 

nem está preparado. Incita a rápida construção e a reabilitação eficiente da AML-CL de modo a que os espaços 

públicos onde foram abrigadas e direcionadas as populações fique livre para se poder retomar à normalidade do 

dia-a-dia. É importante ter em conta que este tipo de arquitetura é também um arranque para uma possível 

mudança social e quando implantada no território pode se tornar a ferramenta ideal de reabilitação. 

 

 

 

Figura 35-Ilustração por pictograma do ciclo de vida 
Fonte: (BARRETO, 2011) 
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CAPITULO V 

Proposta 
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V.0 | CONCEITO 

O projeto apresentado pretende ser a maior aproximação aos objetivos estabelecidos e a formalização de 

modelos habitacionais transitórios e autónomos que possam ser inseridos em estratégias flexíveis e mutáveis. 

Para o contexto deste projeto, foi considerada uma situação de emergência sísmica causada por um sismo no 

VIT, tal como mencionamos no subcapítulo IV.1 e onde os resultados obtidos estão disposto do anexo 3. 

 Tendo isto em conta, desenvolveu-se uma habitação, para uma família até 5 pessoas, que responde às 

limitações em que se depara em situações de emergência, como por exemplo, a falha de rede de água, 

eletricidade e acessos mas também à potencialidade de ser posto em prática em baixa ou alta densidade de 

necessidade de abrigo. A influência da minimização dos custos na construção e as limitações anteriormente 

citadas foram o impulso de desenvolvimento do modelo. 

Refletindo sobre os níveis de densidade e as escalas que o projeto pode alcançar é tido em conta a 

possibilidade de uma extensão de área desocupada de construção mas dedicada a outras funções que possam 

promover a estabilidade económica como por exemplo, o cultivo ou produção. Neste caso específico, das áreas 

identificadas no subcapítulo IV.3 a que nos irá interessar para intervir será a do Eixo Central Da Alta de Lisboa 

por ser uma zona ainda em desenvolvimento. 

 O modelo proposto obedece a alguns critérios como 

a possibilidade do mesmo espaço receber várias funções o 

que remeteu para questões como quais os espaços públicos 

e privados, como se vive o interior e a possibilidade de 

ampliação e agregação.  

A habitação é formada entrada, espaço exterior 

coberto, interior, espaço distributivo, instalações sanitárias, 

cozinha, etc. A conjugação destas características permite a 

ampliação do espaço seja através de um possível espaço 

de cultivo como da agregação horizontal ou vertical 

possibilitando o aumento do número de habitantes. 

 

V.1 | LIMITAÇÕES E INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS E CULTURAIS 

A espacialidade do plano urbano possui um carácter transitório. Os arranjos ou planos espaciais podem 

ser determinados por ocupações que depressa podem transitar de temporários a permanentes ou permanentes 

a temporários. Esta é a característica especial de um plano deste género em contexto de urgência.  

No caso do Eixo Central da Alta de Lisboa, este foi escolhido por ser uma zona ainda em 

desenvolvimento. Está situado numa zona de elevado risco sísmico, no entanto, como é desprovido de 

habitações e construções ao redor, devido à sua largura de vias e aos acessos ao local serem bastante imediato 

decidimos que seria uma das zonas com potencial. 

Figura 36-Modelo proposto 
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Figura 37- Exemplo de agregação horizontal das habitações de emergência 

 

Figura 38- Área de intervenção      N 

Numa situação de grande necessidade de abrigo, só no eixo central seria possível construir cerca de 384 

habitações de emergência o que corresponderia a 1920 pessoas abrigadas em tempo de crise. Sendo que estas 

contas e este plano corresponderia apenas agregação horizontal ao longo do eixo. 

Por ser uma área bastante extensa surgiu a necessidade de limitar uma zona de intervenção a que se 

desse especial atenção. Assim, vamos centrar-nos nas duas secções ao redor da Rotunda dos Corvos por 

serem as duas áreas tipos correspondentes ao longo do eixo. Estas áreas possuem arborizações diferentes e 

têm necessidades diferentes.  

A solução apresentada anteriormente, assegura-se enquanto resposta consciente à problemática 

abordada, numa proposta de recomposição do território respeitando as suas características mas potenciando 

através do acrescento de algumas especificidades que permitirá receber a aplicação das habitações se 

necessário. Foi tido em conta as áreas verdes e lazer, a localização das árvores e arbustos, a localização do 

mobiliário urbano existente, assim como os pontos de encontro sociais. No caso da zona a sul (ZS), uma área 

meramente ajardinada e arborizada, será necessário apresentar um plano prévio de movimentação de terra uma 

vez que o terreno apresenta concavidades o que tornaria mais difícil o assentamento das habitações e 
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aumentaria o tempo de construção das habitações. Já na zona a norte (ZN), o terreno apresenta características 

mais completas por já se apresentar plano e por possuir caminhos pedonais e mobiliário urbano. Neste caso o 

assentamento é bastante mais simples. No entanto, a agregação será menor por apresentar menos espaço 

descoberto e devido à localização das árvores. 

Como unidade base para a composição da habitação adotou-se uma medida de 6m x 3.60m o que no 

caso da ZN corresponde a uma agregação de duas na horizontal e na ZS até quatro habitações. Estas medidas 

serão as medidas base da constituição do plano urbano que apresenta uma agregação de habitações em banda 

e terão uma capacidade de ocupação habitacional variável dependendo das necessidades de densidades 

populacionais a abrigar. A métrica espacial é composta por um espaçamento de 6m em 6m de norte para sul e 

de 3.60m em 3.60m de poente para nascente.  

 

V.1.1 | ÁREAS MÍNIMAS 

Os espaços habitados pelo homem mas também pelos materiais que são essenciais para o desempenho 

das funções que este necessita serão partilhados. Assim para se conseguir alcançar espaços mínimos, flexíveis 

e mutáveis será necessário refletir e projetar os espaços mas também as peças de mobiliário conjugando-as. 

Refletir, relacionar e interligar os espaços, as suas funções, o corpo humano, os objetos e as 

necessidades do homem é o fator que impulsiona o desenho arquitetónico de todo o projeto. Para isso é 

importante qualificar as dimensões do corpo humano, dos mobiliários essenciais e dos espaços mínimos para se 

habitar. Assim recorre-se a estudos e conclusões já feitas sobre tudo o que foi dito anteriormente para alcançar 

as dimensões necessária para arrancar com esta terceira fase de plano de emergência e o seu módulo tipo. 

Para alcançar esta medidas auxiliamo-nos nas conclusões que o Arq. Nuno Portas tira em “Função e exigências 

de áreas da habitação”, (Portas, 1969) na dimensão do corpo humano para um modelo com uma altura média de 

um individuo português (1.75m) e no estudo do Modulor do Arq.º Le Corbusier. Assim em termos de estrutura 

humana recolhemos as seguintes medidas: 

- Altura: 1.75m     - Alcance vertical de pé: 2.14m 

- Altura do olhar: 1.64m    - Altura sentado: 0.93m 

- Altura dos ombros: 1.45m   - Altura do olhar em relação ao assento: 0.81m 

- Altura dos punhos: 0.80m   - Altura lombar em relação ao assento: 0.25m 

- Largura de ombros: 0.42m   - Distância dos ombros em relação ao assento: 0.22m 

- Altura de cotovelos: 1.06m   - Distância do cotovelo ao punho: 0.32m 

- Largura de ancas: 0.42m    - Largura de ombros: 0.22m 
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Através das conclusões que Le Corbusier retira entre 1943 e 1950, baseado nas dimensões humanas, 

podemos recolher medidas que ajudam a desenhar o espaço à volta do homem em proporção o que é essencial 

para este projeto. Assim acrescentamos às anteriores seguintes medidas: 

- Altura da mão apoiada na posição vertical: 0.83m   - Estatura: 1.75m 

- Altura da mão levantada de um individuo em pé: 2.18m  - Altura útil do teto: 2.40m 

Conjugando todas estas medidas, principalmente as do modulor chegamos à conclusão que através 

delas conseguimos desenhar os espaços e as proporções das coisas e dos espaços mais pequenos. O desenho 

dos espaços e do módulo base partirá de um processo exploratório entre o desenho de dimensionamento do 

corpo humano e da quantificação dos espaços necessários tendo em conta a altura média do individuo 

português, a mutabilidade dos espaços e a arrumação necessária para o dia-a-dia.  

De acordo com o Regulamento Geral 

de Edificações Urbanas, Art.º.66º/68º/84º os 

valores para a áreas mínimas de 

compartimentos de habitação são os que nos 

são apresentados aqui ao lado. No entanto, é 

de salientar que sendo um abrigo de 

emergência muitas das vezes não iremos 

respeitar as medidas estipuladas. 

Para alcançar uma mutabilidade do espaço é preciso repensar e pesquisar os projetos de design de 

mobiliário e dos elementos obrigatórios e/ou essenciais em cada divisão e se existe a possibilidade de os 

conjugar. 

 

V.1.2 | MUTABILIDADE DOS ESPAÇOS 

Abordado nos capítulos anteriores o tema de conciliar a habitação a situações de emergência procura-se 

agora projetar um espaço que responda a estas situações que se tem vindo a enunciar. O conteúdo deste 

projeto é o habitar num contexto de transição que vem com a situação de emergência catastrófica. A este projeto 

foi dado o nome Arquitetura de Emergência – do abrigo temporário à habitação permanente. 

A sua função não será o abrigo imediato mas sim o abrigo que faz a transição da catástrofe e desordem 

para a normalidade e regularidade do dia-a-dia. Assim terá de proteger o homem dos elementos naturais mas 

também de garantir a segurança dos seus bens materiais. Estudadas as funções básicas da sobrevivência 

humana (descanso, alimento, higiene, família, trabalho) constrói-se um programa espacial de necessidades: 

quarto, cozinha, casas de banho, sala de convívio e zona de trabalho. Este módulo habitacional será construído 

com espaços comunicáveis e mutáveis entre si e apesar de serem flexíveis em número de elementos (0 a 6) 

serão projetados para responder entre 3 a 5 pessoas.  
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Existe espaços que são inflexíveis e que não permitem dupla função como é o caso da casa de banho 

(sanita, lavatório e duche), a zona do frigorífico e a zona do fugão. No entanto, existe a possibilidade de estas 

poderem estar ocultas encastrados no mobiliário como é o caso da cozinha, a cama, os armários, a mesa, 

permitindo um aproveitamento do espaço ao seu redor. Assim, por exclusão de partes os espaços flexíveis serão 

o quarto, a sala, a cozinha e a zona de trabalho. 

 Portanto, tal como verificamos nas figuras que se seguem, o mesmo espaço pode assumir 3 

funções completamente diferentes. 

Após o estudo antropométrico, partiu-se para o desenho arquitetónico, tendo em conta a utilização dos 

materiais e do sistema construtivo, donde resultaram espaços mínimos que respeitassem o ritmo de 60cm em 

60cm ou de 40cm em 40cm correspondentes à estrutura em Light Steel Framing. Foram também considerados 

duas fases de construção, uma primeira fase que envolve as questões construtivas, abrangendo a estrutura, 

paredes e infraestruturas, e outra fase posterior que permite o acrescento de acabamentos. Assim conjugou-se 

todas estas limitações e deu-se início ao processo donde resultou a área retangular de aproximadamente 22m2, 

dos quais aproximadamente 13.5m2 corresponde ao espaço interior.  

Toda a proposta de habitação teve em conta, ao longo do processo, a sua repetição no território e 

necessidade de haver paredes cegas que permitissem a agregação horizontal. Com a malha traçada definiu-se 

os espaços inalteráveis como é o caso da casa de banho e da cozinha e trabalhou-se os espaços mínimos em 

função das necessidades do espaço e da circulação principal. Assim, o acesso à habitação é feita através da 

porta a sul que dá acesso ao corredor de distribuição para todos os restantes espaços. 

Durante o desenho dos espaços tornou-se importante pensar na localização dos vãos e nas suas 

funções. Assim apesar de surgir como algo complementar é vital a localização pois é através deles que os 

espaços serão iluminados ao longo do dia influenciando o modo de viver a habitação. Deste modo, os vãos 

foram desenhados tendo em conta o mobiliário definido pela arquitetura da habitação e naturalmente com as 

dimensões do corpo humano estudadas anteriormente. Para simplificar os vãos de janela serão designados por 

VJ e os vãos porta por VP. 

Figura 39- Sala de Estar Figura 40- Sala de Jantar Figura 41- Espaço de Dormir 
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VJ1Nº 

VJ2 

VP3 

Figura 42-Identificação dos vãos 

VJ1 (3.07m x 0.50m) é um vão rasgado na horizontal para 

permitira a entrada de luz no piso superior. Situa-se entre o limite de 

volume corresponde à cama individual e o limite superior da 

cobertura. É um vão fechado que permite a entrada de luz para o 

piso superior e observação através na cama de solteiro incorporada 

no volume. 

VJ2 (1.58m x 1.10m) é um vão situado na sala. Vão direito 

com janelas de abre de batente. Situa-se entre o limite inferior do 

volume, a 0.90 m, tendo em conta as medidas antropométricas e os 

volumes que no espaço interior corresponderiam à cama e ao sofá. 

Este vão é um dos vãos principais pois transporta a luz e o ar ao 

longo do dia para um dos espaços principais e mais habitados ao 

longo do dia. 

Todos os vãos de porta têm uma relação de altura com as medidas estudadas anteriormente e largura 

com essas mesmas medidas relacionando-as com a dimensão mínima de uma porta. 

VP1 (0.70m x 2.00m) é uma porta esquerda. Sendo a porta principal está situada a sul e é o vão que dá 

entrada à habitação e ao corredor de distribuição de espaços. 

VP2 (0.70m x 2.00m) é uma porta esquerda, secundária, situada no extremo do eixo de circulação. É o 

vão que permite ventilação direta com a cozinha. No entanto, foi pensada para a possibilidade de existência de 

funções exteriores, como por exemplo, meios de subsistências, cultivo de modo a que exista arrumação exterior 

e entrada direta à habitação sem que implique trazer resíduos para o interior. 

VP3 (0.70m x 2.00m) é uma porta direita. É o vão que corresponde à instalação sanitária. 

 

V.2 | TIPOS DE ESTRUTURA 

A estrutura é um dos elementos mais importantes a ser escolhido e deve conta uma reflecção sobre a 

sua escolha para que a população afetada possa contribuir para a otimização do tempo na construção. 

Existem vários tipos de estrutura que podem ser aplicados nestes casos podendo ser tradicional ou 

alternativa, sendo estrutura desmontável e portátil as mais comuns. A estrutura desmontável é caracterizada 

através dos seus elementos poderem ocupar um volume menor por ser possível transportar de modo parcelar e 

individualizado e mais tarde ser montada no lugar. Este tipo de estrutura pode ser de 3 tipos: estrutura rígida, 

tênsil ou pneumática. Já a estrutura portátil não é tão flexível, não pode alterar a sua forma e apenas pode ser 

transportada como um todo de um lado para o outro. Neste caso esta estrutura pode ser de dois tipos: móvel ou 

modelar podendo juntar do mesmo volume várias estruturas. É este tipo de estrutura que reflete a temporalidade 

e durabilidade através de módulos que são facilmente montados por elementos mínimos. Se juntamente com 
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estes módulos houver alguém que instrua sobre a montagem das várias partes do abrigo, cria a possibilidade da 

montagem ser efetuada por pessoal especializado ou trabalhadores/habitantes locais. 

Sendo a construção do abrigo in locu a redução do volume é feita através de elementos transportáveis e 

parcelares o que permite uma maior quantidade de abrigos transportados e ao mesmo tempo beneficiar da 

possibilidade de expansão temporária. A proposta de modelo habitacional teve como propósito a possibilidade 

da repetição no território conjugando ao máximo a minimização de custos materiais e construtivos, visto 

estarmos numa situação económica bastante limitada e sensível. 

Neste contexto, toda a estrutura e materiais utilizados foram projetados de modo a dispensar mão-de-

obra especializada, desde que haja um acompanhamento e orientação da população em todo o processo. 

 A parametrização de elementos construtivos, materiais de baixo-custo e utilização de mão-de-obra local 

reduz o tempo de construção e possibilita a autoconstrução. Através destes requisitos, toda a estrutura e todos 

os materiais foram minuciosamente planeados sendo possível dispensar mão-de-obra especializada mas com 

orientação utilizar a população em todo o processo construtivo. Como podemos comprovar hoje em dia, a 

utilização de materiais pré-fabricados facilita o transporte para o local e a sua construção, desde que siga um 

plano e sofra um controlo e orientação do mesmo. 

Assim, como referido anteriormente, foram considerados duas fases de construção, a primeira que é 

construção básica e essencial e a segunda a atribuição de materiais de acabamentos. 

Em relação ao sistema construtivo, foi definido estrutura em Light Steel Framing, devido à facilidade de 

produção, construção e baixo custo. Em muitos outros países a utilização deste tipo de estrutura é feito o que 

comprova a sua capacidade de responder a questões como resistência sísmica, relação qualidade/custo, 

conforto ambiental e rapidez na construção. Já em Portugal se começou a adotar este sistema construtivo 

especialmente em casas de um só piso. 

Na construção do modelo foi tido em conta o mecanismo de esgotos, de eletricidade, aquecimento de 

água, flexibilidade dos espaços. Em caso de agregação em grande escala e correto funcionamento da 

infraestrutura básica, é necessário, nos locais identificados anteriormente, desenvolver previamente uma plano 

de saneamento que permita a flexibilidade de ligação de cada modelo habitacional se ligar às redes. 

A nível construtivo, na primeira fase, a solução básica apresentada corresponde às exigências essenciais 

de simples utilização e montagem dispensando a mão-de-obra especializada. A estrutura é composta por 

paredes simples, de estrutura em Light Steel Framing com espaçamento de 60cm x 60cm ou 40cm x 40cm, 

isolamento de lã de rocha, placas de contraplacado de 11mm no interior, que podem ou não ser pintadas, e 

placas de contraplaco marítimo de 18mm no exterior facilitando o transporte e construção, redução de custos, 

garantido a resistência térmica, acústica e impermeável, conforto e durabilidade. Neste tipo de construção, todos 

os elementos utilizados ao serem conjugados aumentam a estabilidade e solidez da estrutura criada formando 

uma malha de ligação bastante resistente entre eles. As suas vantagens consistem na rapidez na execução e 

redução dos custos: ao reduzir o tempo de execução da habitação conseguimos reduzir também o custo da sua 
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construção. Com esse tipo de estrutura ao mesmo tempo reduzimos também os desperdícios que resultam da 

construção da mesma. 

Na expansão da área, é semelhante pois é utilizado o mesmo sistema construtivo, materiais e lógica. A 

segunda fase, referente à aplicação de materiais de acabamento, pode ser considerada um processo que 

possibilita a transmissão de personalidade conforme os habitantes e o território alcançam estabilidade 

económica. A este processo de acabamentos corresponde maiores custos o que nos afasta do objetivo, de 

modo que não iremos aprofundar muito a questão. 

Perante a necessidade de emergência de criar abrigos de transição que possibilita uma maior 

estabilidade e conformação da situação em que a população é colocada, a proposta apresentada estruturou-se 

de acordo com a minimização de custo mas maximização de qualidade de vida. Assim, é tido em conta o custo 

mínimo por habitante não condicionando a limitação do modelo a médio ou longo prazo. 

 

V.2.1 | PARAMETRIZAÇÃO 

O sistema construtivo adotado, Light Steel Framing (LST), traz-nos vantagens como facilidade e 

rapidez de construção, maior leveza que os materiais habituais e baixo custo e dispensa de mão-de-obra 

especializada assim como um comportamento estrutural com bastante resistência sísmico. 

A base de todo o funcionamento do sistema em LST é a composição das placas. Cada placa é 

constituída por três elementos: perfil metálico em U (elementos de nível), perfil metálico em C (elementos 

verticais) e painéis de contraplacado. 

Qualquer vão que seja aberto, torna-se uma interrupção destes elementos e deve ser suportado 

corretamente tal como demonstram as peças desenhadas (ver anexo). 

 

Os painéis são complementados por isolamento em lã rocha (localizado entre a estrutura dos perfis), 

a impermeabilização (que no nosso caso é garantida pelo contraplacado marítimo), os serviços essenciais 

(tubagens de água, gás e eletricidade) e o revestimento interior e exterior (contraplacado) que surge também 

como remate dos painéis protegendo todos os elementos no seu interior. 

O projeto apresentado é decomposto por diversos elementos facilmente manuseáveis que são 

previamente produzidos e armazenados para serem facilmente transportados no momento necessário. 

Figura 43-Esquema construtivo em Light Steel Framing. Demonstração da painel de pavimento, aplicação de contraplacado e 
junção com uma das paredes 
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V.2.2 | SUSTENTABILIDADE 

Sendo a sustentabilidade um tema bastante abordado nos últimos tempos por minimizar as agressões ao 

meio ambiente, neste trabalho, podemos nomear três características fundamentais que nos interessaram:  

1. Utilização de estruturas leves, desmontáveis e constituídas por materiais reciclados ou recicláveis,  

2. Utilização de elementos secundários para uma melhor eficiência energética, 

3. Criação de elementos que utilizem métodos construtivos tradicionais e ao mesmo tempo que permitam 

alcançar as condições climáticas exigidas. 

Pretende-se assim reduzir o consumo energético através da interligação entre os recursos naturais locais, 

os recursos que condicionam artificialmente o meio e a aplicação destes através de novos recursos tecnológicos 

criando uma maior otimização de recursos. 

O ideal para otimização seria extração das matérias-primas no local incorporando na estrutura mas 

principalmente na conversão de todos os resíduos em novos recursos criando uma de vida cíclica dos materiais 

e resíduos. 

Materiais  Resíduos  Reciclagem  Novos Recursos  Materiais 

Para uma construção rápida e lógica do abrigo propomos que este seja desenvolvido através do sistema 

modular permitindo a fabricação e construção das habitações em massa e com a ajuda da população visto que é 

apenas seguir uma lógica de construção. 

Utilizando este sistema, onde queremos que fatores energéticos, térmicos, acústicos, estruturais, entre 

outros, estejam pensados, resulta diferentes tipos de espaços e possibilidade de expansão de acordo com o 

número de habitantes. Assim, caso o tempo de transição demore mais do que o previsto e uma família se 

expanda torna-se fácil a criação de mais espaço sem provocar o desconforto de voltar a mudar de habitação. 

Kristian Gullichsen e Juhani Pallasmaa, arquitetos que ajudaram a desenvolver este sistema, 

contribuíram para a criação de um sistema que permitisse a diminuição de resíduos devido à possibilidade de 

transporte e construção no local e também à adaptação do terreno. Ao construir temos diversos recursos que 

podemos envolver como por exemplo os sistemas hídricos, sistema solar, energia eólica, tratamento de 

resíduos, etc. 

Em relação ao sistema hídrico temos de ter em conta que este começa a sessar a nível mundial. Apesar 

de esta informação já ser bastante divulgada e andar constantemente a vir ao de cima, a população mundial 

ainda não tomou consciência de quão grave é este assunto e continua a não preservar o suficiente este recurso. 

Para termos uma noção, apenas 2% da água que utilizamos e todas as funções residências é que é ingerida 

pelo ser humano. Assim torna-se um recurso bastante presente na construção e neste projeto pois queremos 

incluir medidas de reciclagem de água, eliminação de resíduos e desperdícios, reaproveitamento de águas, 

sejam elas da chuva ou já utilizadas.  
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A nível arquitetónico já existe algumas soluções exploradas como é o caso do sistema de águas pluviais 

que recolhe a água da chuva que cai na cobertura da habitação e armazena em reservatórios para mais tarde 

ser utilizada. Apesar de na maioria dos casos este sistema ainda ser aplicado apenas ao sistema de rega e 

lavagem de pavimentos a nossa intenção seria aplicá-lo também à habitação. 

Ligado a este sistema por vezes surge a necessidade de interagir com outros sistemas elétricos como é o 

caso de bombeamento de água através de energia elétrica fotovoltaica e o aquecimento da água para o banho 

através de coletores solares. Para isto podemos também nos auxiliar do sistema solar que é uma fonte de 

energia ecológica e renovável podendo ser transformada em aquecimento de água e ar através de painéis 

solares ou painéis fotovoltaicos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, para garantir as necessidades 

mínimas de consumo nos dias em que a intensidade solar é menor ou inexistente, os painéis vêm equipados 

com um sistema auxiliar elétrico ou a gás. 

Além destes sistemas que são sistemas de ganho indireto temos também o sistema de ganho direto que 

irá ser aplicado na exploração do desenho arquitetónico através da captação ou controlo de radiação solar direta 

incidentes nos vãos. 

Portugal tem sido um dos países que mais tem apostado em energia eólica, assim este recuso apenas 

pode ser utilizado em situações em que existe a pré-preparação de plano. Assim este recurso pode ser também 

utilizado através do armazenamento de energia em baterias conforme o que o vento nos dá. 

Em relação aos resíduos, reutilização e reciclagem deve ser previstas e garantidas através da escolha 

dos materiais e do sistema construtivo. O sistema modular permite um sistema desmontável que facilita a 

otimização das uniões entre peças e a fácil reutilização dos materiais. A aplicação de materiais inseparáveis 

deve ser evitada sendo preferível a aplicação de diferentes tipos de materiais. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

A Arquitetura de Emergência é interpretada neste relatório de Projeto Final de Mestrado como um 

desafio que implica a transitoriedade numa abordagem arquitetónica entre a ajuda humanitária imediata e o 

alojamento permanente das populações afetadas por catástrofes naturais. Demonstra que é possível construir 

algo quente e barato mas que conjugue o que a nossa indústria produz através da escolha dos materiais de 

construção e dos seus preços. 

Ao responder a questões fundamentais no desenvolvimento de soluções arquitetónicas que 

implicavam a reflexão sobre, rapidez-contingência, flexibilidade-integração, sustentabilidade, pragmatismo-

reciclagem, participacionismo-técnicas construtivas locais, reciclagem-local, transitoriedade-integridade, e 

oferecem o mínimo de dignidade e identidade à população desabrigada, conclui-se que o desenho e 

materialização arquitetónica deste tipo de arquitetura tem de ser realizado previamente ao acontecimento para 

se poder ter algum tipo de sucesso no realojamento da população afetada.  

No entanto, este realojamento implica a coordenação de vários trabalhos dependente de várias 

entidades, o que não garante que as condições sejam certas, uma vez que, atualmente, as Instituições de ajuda 

humanitária deparam-se com um número elevado de acontecimentos e limitações logísticas. Estas limitações 

trazem consequência que passam pelo fornecimento insuficiente de abrigos às vítimas, à falta de condições de 

higiene e sobrevivência, pela incapacidade de disponibilizar estruturas e materiais suficientes, etc. 

Este projeto procurou demonstrar a capacidade de resolução arquitetónica no território através da 

intervenção no Eixo Central da Alta de Lisboa. A escolha do local deve-se à proximidade de áreas onde estão 

previstos problemas associados ao deslocamento forçado da população através dos acessos principais e 

imediatos. Procurou desenvolver um plano que resolvesse situações de emergência arquitetónica como as que 

foram apresentadas na simulação.  

Foi apresentado uma solução espacial urbana e arquitetónica que consegue interligar diversas áreas 

e atuar diretamente na questão de transitoriedade necessária para contornar ou vencer uma catástrofe. A 

resposta perante a catástrofe e a transitoriedade assenta numa estratégia de prática inteligente de sistema 

construtivo e auxilia-se na população como mão-de-obra para que na garantia de abrigo se possa esperar mais 

tranquilamente por uma transição para o habitar definitivo. É apresentado uma resolução que implica uma ação 

pontual ou transitória e não uma permanência definitiva no território. 
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ANEXOS I – ESTADO DO CONHECIMENTO 

Levantamento de casos de estudo existente 

 

ANEXO II – O LUGAR 

Documentação existente sobre a área de intervenção que não está contida no texto. 

Cartografia, Imagens, Fotografias. 

 

ANEXO III – CENÁRIO SÍSMICO 

Documentação sobre a simulação de sismo criada que não está contida no texto. 

Plantas, Imagens. 

 

ANEXO IV – PROCESSO DE TRABALHO 

Processo de trabalho. Esquissos das fases de trabalho estruturado segundo a ordem de pensamento. 

 

ANEXO V – AS MAQUETES 

Fotografias das Maquetes Finais. Maquete do Território Geral 1/500;  

Maquete do Protótipo 1/10 e Maquete estrutural 1/10.  

 

ANEXO VI – PROJECTO / PEÇAS DESENHADAS 

Peças Desenhadas. Plantas, Cortes, Alçados e Modelo Tridimensionais 
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Nome do Projeto: UBER SHELTER 

Autor: Raphael Smith 

Localização: Variável 

Conceito: Criação de um abrigo de emergência que apresente uma solução que responda não só às 

necessidades imediatas mas também proporcionar mais espaço às vítimas para viver. Unidade com capacidade 

de se adaptar, atualizar e implementar novas estruturas. 

Materialidade: Recicláveis e Reutilizáveis 

Tipo de estrutura: Rígida, de fácil transporte, desmontável. Capacidade de se empilharem quando estão 

desmontadas para otimização do espaço. Possui bases em telescópios que permitem a adaptação do modelo ao 

relevo do terreno onde é inserido. 
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Nome do Projeto: POP-UP HOUSE 

Autor: estúdio Multipod 

Localização:  

Conceito: Criação de uma habitação que viesse revolucionar o padrão de construção de uma casa. A 

montagem leva apenas 4 dias para ficar totalmente completa e não necessita de mão-de-obra experiente. 

Materialidade: painéis de madeira, uma chave de fendas e peças recicladas ou reaproveitadas 

Tipo de estrutura: composta por peças que se encaixam umas nas outras, estilo lego. Rápida montagem e com 

uma estrutura extremamente leve. Através dos painéis de madeira as peças conseguem se unir entre si obtendo 

qualidade, economia e eficiência. O sistema construtivo possui um custo baixo e garante isolamento térmico na 

habitação. 
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Nome do Projeto: MINI MOD 

Autor: estúdio Mapa Architect’s 

Localização: Porto Alegre 

Conceito: Criação de quatro módulos que aproximasse o utilizador à envolvente natural e proporcionar um estilo 

de vida lede e pacifico. Flexível e rápida na montagem. 

Materialidade: painéis de madeira reaproveitados, 

Tipo de estrutura: composta por quatro módulos personalizáveis. A distribuição é feita através de quarto, sala 

de estar, sala de jantar e casa de banho, revestido por madeira completamente totalmente reaproveitada. Possui 

sistema de reaproveitamento de água incorporado na cobertura. Utilização de LED na iluminação de modo a 

reduzir o consumo de energia durante a noite. 
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Nome do Projeto: “CASA DE BORBOLETAS” 

Autor: escritório de arquitetura TYIN tegnestue 

Localização: Mianmar/Birmânia na Tailândia 

Conceito: Desenvolvimento de um projeto que ajudasse as pessoas atingidas pela guerra que se trava 

constantemente na Tailândia. Este projeto seria composto por um orfanato sustentável para que as crianças 

pudessem ter condições mínimas para uma vida digna e confortável. Assim o projeto consiste em pequenas 

habitações individuais com capacidade de abrigar 24 jovens. 

Materialidade: bambu (material abundante na região) 

Tipo de estrutura: todas as fachadas possuem aberturas para favorecer a ventilação cruzada. A malha 

estrutural é composta por bambus o que permite a entrada de luz natural tornando as habitações mais eficientes 

energeticamente. As fundações são feita de betão e a estrutura é elevada acima do solo de modo a prevenir a 

humidade. 
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Nome do Projeto: BLOOMING BAMBOO HOME 

Autor: escritório vietnamita H&P arquitetos 

Localização: Vietnam 

Conceito: Criação de um projeto de habitação sustentável e de baixo custo que pretenda responder às 

necessidades de uma região fortemente atingida por enchentes e grandes diferenças climáticas. Pretende ajudar 

as famílias a lidar com o clima que varia diversas vezes de modo a não causar impacto ambiental contribuindo 

para estabilizar a situação económica do país. 

Materialidade: bambu (material abundante na região) 

Tipo de estrutura: estrutura leve e modular o que permite uma maior facilidade e agilidade na construção não 

sendo necessário mais recursos para concretizar o projeto. A estrutura de bambus recorre a amarras, âncoras e 

ligações sólidas que permite interligar as peças e tornar a casa forte o suficiente para poder flutuar quando 

ocorre enchentes. 
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Nome do Projeto: BLOOMING BAMBOO HOME 

Autor: escritório espanhol Selgas Cano Arquitetos 

Localização: Madrid 

Conceito: Criação de um modelo de escritório semienterrado no solo da floresta que várias vantagens tendo em 

conta a relação da economia de energia para o seu Auto funcionamento e a tranquilidade e proximidade com a 

natureza. Possui um design aerodinâmico em que uma das fachadas é totalmente de vidro curvo oferecendo 

uma perspetiva tranquilizante e natural para quem habita o seu interior e ao mesmo tempo tem a capacidade de 

iluminar naturalmente todo o local durante o dia. Por se encontrar semienterrado permite uma inércia térmica 

agradável diminuindo a necessidade de utilização de equipamentos elétricos como o ar condicionado. 
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Nome do Projeto: OTIS 

Autor: estudantes universitários da Green Mountain College  

Localização: Variável 

Conceito: Criada com o objetivo de diminuir drasticamente os custos da sua construção, esta casa, foi projetada 

de maneira sustentável contendo sistema de captação de água da chuva e de energia solar. 

Materialidade: madeira, materiais reciclados 
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Nome do Projeto: BARCA PARA MUURATSALLO 

Autor: Alvar Aalto 

Localização: variável 

Conceito: Projetado e construído entre 1954 e 1955 devido a uma necessidade de Alvar Aalto chegar à sua 

casa de Verão em Muuratsalo o que se revelou uma oportunidade perfeita para traçar um protótipo experimenta 

de uma barca. A ideia era encontrar um método adequado para a utilização de madeira na construção naval. 

Deste modo Alvar Aalto em parceria com alguns arquitetos navais descobrem a curvatura do casco adequada ao 

tipo de onda formado quando o navio navega ao longo do lago tentando alcançar o mínimo de resistência 

possível. A barca não era somente um meio de transporte para chegar à ilha, ele também a utilizava como ilha e 

serviu para os convidados e Alvar Aalto contemplar o silêncio da paisagem. 

Materialidade: madeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

Nome do Projeto: CASA NÚCLEO 50X50 

Autor: Mies Van Der Rohe 

Localização: variável 

Conceito: Criando imposições a si próprio, Mies cri a casa Núcleo, que consiste num espaço quadrado vedado 

com vidro. A divisão dos espaços interiores inovaram por terem sido divididos não por paredes mas por móveis, 

cortinas ou divisórias leves ao redor de um núcleo central que incorporava todos os serviços fixos. Deste modo, 

o número e posição de quartos poderia ser facilmente adaptados de acordo com as circunstâncias do momento 

e ao número de pessoas que iria habitar o espaço.  

Materialidade: vidro 

Tipo de estrutura: A estrutura em colunas exteriores que sustentam o telhado plano permitiam uma abertura em 

vidro em todas as direções para usufruir da natureza circundante. 
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Nome do Projeto: SHED FOR LIVING 

Autor: FKDA architects 

Localização:  

Conceito: Criação de habitações com espaços mínimos como resposta à atual crise económica mas também 

climática. O objetivo era as casas poderem ser acessíveis e facilmente entregues. Incorporam sistemas de 

energias renováveis para a habitação. O espaço foi planeado e desenhado de modo a otimizar o espaço. 

Materialidade: diversos mas na sua maioria madeira 

Tipo de estrutura: O revestimento interno contribui para o desempenho térmico e as paredes são moldadas a 

madeira (FSC certificada). O piso e o teto são isolados com fibra de celulose (extraída de jornais reciclados) e as 

janelas são de vidro duplo. 
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Nome do Projeto: CMAX SYSTEM 

Autor: Nicolás Garcia 

Localização: Argentina 

Conceito: Proposta da parte do Ministério das Relações Exteriores da Argentina para apresentar um projeto que 

enfrentasse as inundações do país. O abrigo tem capacidade para dez pessoas no máximo e é fácil de levantar. 

É modular e inclui kits de sobrevivência. 

Materialidade: polipropileno, alumínio e poliéster 

Tipo de estrutura: A estrutura é constituída por polipropileno, peças de alumínio e tecido poliéster. É flexível de 

modo a ficar compacta numa caixa retangular que poderá ser guardada em qualquer armazém de modo a 

otimizar o espaço e a aumentar o número de abrigos a ser transportado. 
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Nome do Projeto: S.H.R.I.M.P. HOUSE (Sustainable Housing for Refugges via Mass Production) 

Autor: Vestal Designs 

Conceito: Solução de reutilização de contentores que oferece a massas populacionais afetadas por catástrofes 

ou deslocamentos em massas. Propõe a divisão de um contentor em quatro partes para garantir abrigo a uma 

família completa.  

Materialidade: contentores 
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Nome do Projeto: SEED 1 

Autor: Martha Skinner e Doug Hecker 

Localização: Caribe mas pode ser utilizado em vários outros locais 

Conceito: Reutilização de contentores com grande mobilidade. Aproveitamento da capacidade de transportar 

grandes quantidades de carga e de resistir às condições climáticas e agressões externas. Neste caso os 

contentores também poderiam ser utilizados para equipamentos como centro de saúde ou hospitais. 

Materialidade: contentores 

Tipo de estrutura: Totalmente construído em aço e reforçado nas esquinas.  
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Nome do Projeto: PAPAER LOG HOUSES 

Autor: Shigeru Ban 

Localização: variável 

Conceito: Solução que passa pela reutilização de materiais de baixo custo como paletes de cerveja, tubos de 

papel e tecido o que torna o método de construção simples e disponível localmente. 

Materialidade: tubos de papel, paletes de cerveja, tecido e madeira 

Tipo de estrutura: Toda a habitação é composta por tubos de papel que se encaixam uns nos outros através de 

peças de madeira. A base onde assenta a habitação é composta por paletes de cerveja o que permite estar 

elevada uns centímetros e criar uma base rápida de construir. 
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Nome do Projeto: CONCRETE CANVAS SHELTERS 

Autor: Concrete Canvas 

Localização: variável 

Conceito: Solução com o intuído de explorar a criação de abrigos de lonas em betão. 

Materialidade: tela, polietileno, terra 

Tipo de estrutura: projeto adaptável ao local que garante uma estrutura pneumática permanente composta por 

tela, polietileno, policarbonato translúcido, terra e não apresenta custos e atrasos. É ativado por ventilador 

elétrico que eleva a estrutura e o plástico impermeável que a rodeia. Por ser uma estrutura em tenda é 

necessário fixá-la através de âncoras de terra ao redor da base.  
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Nome do Projeto: MAKE IT RIGHT 

Autor: Actor Brad Pitt 

Localização: New Orleans 

Conceito: dar resposta às vítimas do furacão Katrina. Neste projeto estiveram envolvidos treze ateliês de 

arquitetura que apresentaram propostas de unidades unifamiliares desenvolvendo vilas de emergência nos 

Estados Unidos. Foram apresentadas várias soluções nas quais estavam incluídos painéis solares, reservatório 

de aproveitamento de águas pluviais e espaço exterior comum para promover a socialidade e interação entre a 

comunidade. 

Materialidade: variável 

Tipo de estrutura: Por ser um projeto com várias propostas e de diferentes ateliês as estruturas variam de 

acordo com o projeto 
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Nome do Projeto: LANDCORK 

Autor: Michael Reynolds 

Localização: variável 

Conceito: construir casas autossuficientes edificadas com materiais reciclados. São eficientes em água, 

energia, saneamento e alimentação, construídas com material reciclado como garrafas, latas e pneus velhos 

cheios de terra. O objetivo é garantir a sobrevivência dos moradores durante os piores cenários. As casas 

captam as águas da chuva e permitem a reutilização podendo ser aquecida através do sol. Estão equipadas com 

sistemas solares e eólicos que armazenam energia em baterias. 

Materialidade: garrafas, latas, pneus e terra 

Tipo de estrutura: O projeto é composto por uma estrutura base em madeira. A ligação entre a estrutura de 

madeira é feita através de peças em aço. Todo o revestimento entre a estrutura, interno ou externo é feito 

através de materiais recicláveis e terra. 
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Nome do Projeto: BRIGHTON HOUSING  

Autor: Brighton Housing Trust 

Localização: Brighton 

Conceito: Transformar trinta e seis contentores para responder temporariamente à falta de habitação dos sem-

abrigo na época natalícia é notória. Os T0 contêm quarto, cozinha e casas de banho e pretendem ser 

alojamentos a preços acessíveis respondendo às elevadas rendas face à média dos salários nesta cidade 

costeira. 

Materialidade: contentores, vidro, metal 

Tipo de estrutura: contentores agregados através de estrutura metálica 
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Nome do Projeto: ESCOLA PRIMÁRIA  

Autor: Diébédo Kéré 

Localização: Gando, Burkina Faso 

Conceito: Situado num dos países mais pobres e de difícil acesso à educação, o projeto foi desenvolvido numa 

região onde as temperaturas atingem 35°C durante o Verão. O desafio foi diminuir as temperaturas elevadas 

com um sistema de ventilação natural, um sistema de tubulação subterrânea, vegetação e um sistema de dupla 

cobertura do telhado e nas fachadas.  

Materialidade: Nas paredes e cobertura: blocos de adobe feitos localmente e metal nas persianas. 

Tipo de estrutura: Estrutura rígida. Bloco composto por três salas de aula, dispostas de forma linear. A 

cobertura une todo o bloco através de uma cobertura autónoma.  
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Nome do Projeto: OUTREACH: Mobile Health Clinics to Combat HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa 

Autor: Mikkel Bedholm, Mads Hansen & Jan Sondergaard, KHRAS Denmark 

Localização: África 

Conceito: É um exemplo de um equipamento social adaptado para situações de emergência. Não foi criada 

para ter aparência africana apenas para ser funcional. 

Materialidade: aço e vidro 

Tipo de estrutura: A proposta de estrutura é modular e procurava ter um sistema construtivo flexível, racional 

de aço e vidro e composto por equipamentos tecnológicos sustentáveis como painéis solares, reservatório de 

águas da chuva, satélite. Possui um sistema de funcionamento simples. 
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Nome do Projeto: SHELTERS HOUSE REFUGEES 

Autor: IKEA 

Localização: variável 

Conceito: Um dos exemplos mais recentes é o modelo do IKEA que surge da união da fundação IKEA com o 

Alto Comissariado das Nações Unidas. A proposta apresenta rapidez de montagem sendo apenas necessário 

quatro horas. Pesa cerca de cem quilos, tem cerca de 17 metros quadrados e cada abrigo pretende dar resposta 

a cinco pessoas. 

Materialidade: metal, plástico, arame 

Tipo de estrutura: Estrutura metálica montada com uniões e arames. O pavimento é revestido em plástico. 

Cobertura e paredes possui plástico leve semirrígido concebido para durar pelo menos 3 anos. Sobre a 

cobertura existe uma rede metálica que reflete o calor de dia e retém durante a noite.   
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Nome do Projeto: ESCOLA FLUTUANTE SUSTENTÁVEL  

Autor: Kunie Adeyemi, NLE 

Localização: Makoko, Nigéria 

Conceito: criar um meio de as crianças poderem frequentar a escola depois de uma catástrofe. Assim projetou 

escolas sustentáveis e flutuantes que podem abrigar até 100 crianças cada e que funcionam independentemente 

dos fenómenos naturais. A escola conta com playground, área de lazer, salas de aula e espaços para aula ao ar 

livre. 

Materialidade: madeira, bidões 

Tipo de estrutura: Estrutura com dez metros de altura e três andares, é constituída sobre uma base de 32 

metros quadrados de 256 bidões reaproveitados que flutuam.  
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Nome do Projeto: VIVENDA DE EMERGÊNCIA DEFINITIVA 

Autor: John Saffery Gubbins 

Localização: Santiago, Chile 

Conceito: o projeto responde a uma nova proposta de emergência que surge como uma investigação de raiz 

sobre a investigação de observação do uso tradicional da la “mediagua” (nome dado no chile para a construção 

pré-fabricada) nas catástrofes em que o tempo de permanência é superior ao esperado e a qualidade construtiva 

é reduzida. Este projeto deriva de um esforço económico por parte do governo e dos habitantes. 

Materialidade: painéis de madeira, placas OSB, contraplacado 

Tipo de estrutura: Ã madeira foi o material eleito para material construtivo essencial e é utilizado em toda a 

estrutura devido às suas qualidades em situações de movimentos sísmicos. A estrutura é em pilares e painéis de 

madeira o que permite ampliar o espaço ou remover sem ter de destruir grande parte da estrutura. 
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Nome do Projeto: STYLIN XTR 

Autor: Moby1 

Localização: variável 

Conceito: O conceito por fazer uma releitura nova de um reboque de campismo adaptando-o para ser usado 

como moradias por pessoas que gostam de viver com poucos recursos e em ambientes naturais. É uma 

estrutura leve, pequena, confortável, móvel, eficiente e económica. 

Materialidade: placas madeira  

Tipo de estrutura: Neste caso a estrutura é o reboque de campismo revestido a placas de madeira, um espaço 

retráctil no telhado e uma plataforma de carga flexível. Possui sistema de aproveitamento de água e painéis 

solares.   
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Nome do Projeto: S/ nome 

Autor: Marc Baillargeon e Julie Nabucet 

Localização: Paris 

Conceito: Aproveitar uma pequena área de modo a otimizar o máximo possível os pequenos espaços e criando 

multiplicidade de funções no mesmo. 
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Nome do Projeto: TEMPORARY DORMITORIES 

Autor: a.gor.a Architects 

Localização: Bangkok, Thailand 

Conceito: Devido ao conflito que existe já há bastante tempo em Karen State of Myanmar aumentou o fluxo 

diário de refugiados e imigrantes. Forma inúmeras as escolas que ofereceram alojamento e educação para os 

refugiados e imigrantes. A necessidade de abrigar novos alunos obrigou a escola a apresentar um modelo de 

baixo custo para dormitórios temporários. 

Materialidade: madeira, bamboo e palha 

Tipo de estrutura: A estrutura é feita através de madeira reciclada representando 70% do custo total da 

construção. Apesar de não serem materiais duráveis, o bamboo e a palha é utilizado nas paredes, pisos e 

telhado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

Nome do Projeto: CITYHOME 

Autor: MIT media lab 

Localização:  

Conceito: Revolucionar um espaço de 60m2 e transformá-lo num espaço habitável para servir pessoas que 

necessitem de um lugar multifuncional privilegiando o conforto. 

Materialidade: metal 

Tipo de estrutura: através de um módulo mecânico situado no centro do apartamento conseguisse conjugar 

uma grande gama de funcionalidades que se ocultam de acordo com a vontade do utilizador. Através de um 

movimento da mão ou um comando de voz o módulo é ativado e de lá de dentro pode surgir a mesa de jantar, a 

cama, a secretária, a cozinha. Além desta funcionalidade o módulo é movível em dois sentidos alterando o 

espaço de acordo com o tipo de atividade que se deseja. 
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Nome do Projeto: CASA TRANASPORTABLE ÁPH80 

Autor: Ábaton Studio 

Localização:  

Conceito: Micro casa de 27m2 já equipada que pode ser transportada na parte de trás de um camião para 

qualquer parte. As proporções resultam de um estudo por parte do estúdio que reconcilia os diferentes espaços 

interiores no mesmo espaço. 

Materialidade: madeira, vidro, painéis de compósitos 

Tipo de estrutura: Estrutura pré-fabricada, cobertura de empena simples. A cobertura e as paredes são 

revestidas com painéis compósitos de fibras de madeira e cimento em tom cinza. 
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ANEXOS II – O LUGAR 
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INTRODUÇÃO 

Com esta unidade pretende-se fundamentar as ações em fundamentos biofísica como matriz de 

desenvolvimento e salvaguarda de todas as ações futuras assim como, avaliar as potencialidades e 

sensibilidades do território com vista ao equilíbrio dos vários sistemas que definem a urbanidade (aspetos 

importantes como a decisão da localização de estruturas, atividades, espaços, sistemas ecológicos, definições 

de riscos, etc.). 

Estes são aspetos que estão diretamente relacionados com o ordenamento do território municipal e que 

orientam a ocupação e transformação do território. 

Relacionando a área metropolitana de Lisboa com o plano do território é possível obter um 

reconhecimento dos sistemas naturais e uma sistematização de uma estrutura de base ecológica que irá conter 

fatores culturais. Desta sistematização resultará bases de ocupação racionais onde é possível observar que 

cada atividade ocupa as áreas que lhe parecem mais aptas para a sua função. Destas bases de ocupação é 

possível criar uma relação de sustentabilidade e benefícios das atividades previstas para o futuro. 
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ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

Portugal está localizado no extremo sudoeste da Europa ocupando uma área de 88.889km2. Segundo a 

sua história, foi fundada por Ulisses. O seu nome deriva de “Olissipo” de origem fenícia – Allis Ubbo – que 

significa porto encantador.  

“O mais provável é Lisboa ter sido fundada pelos Fenícios e construída ao estilo mourisco, bem patente 

nas fortes influências árabes. Aliás, a cidade foi controlada pelos Mouros durante 450 anos. No século XII, os 

Cristãos reconquistaram Lisboa, embora só em meados do século XIII é que esta se tornou a capital do país.” 

(Lisboa) 

Com a época dos descobrimentos Lisboa começou a enriquecer e a tornar-se um marco importante e um 

centro para o comércio de joias e especiarias. Mas é com a expansão portuguesa, em 1498, quando Vasco da 

Gama descobre o caminho marítimo para a Índia que se dá o grande impulso e começa a época de ouro da 

cidade caracterizada a nível arquitetónico pelo estilo manuelino e os adornos marítimos. Foi se desenvolvendo 

naturalmente e crescendo ao longo dos séculos. Com o terramoto de 1755 o centro da cidade ficou destruído 

quase por completo e é aí que Marquês de Pombal se encarrega de levantar Lisboa e ordena a sua 

reconstrução donde surge a Baixa Pombalina. 

Lisboa é uma capital com muita história. Possui carácter e encanta quem lá vive ou passa com os seus 

800 anos de influências culturais e onde se observa as mais referências históricas e ao mesmo tempo as 

tendências e estilos de vida modernos o que permite a esta cidade contrastes espetaculares e atrativos. 

Com uma área de 84.2 km2, Lisboa possui uma população presente de cerca de 1 milhão e 200 mil 

habitantes (num período de tempo entre as 09h00 e as 18h00) e cerca de 545 mil habitantes residentes sendo 

que apresenta uma densidade populacional de 6 mil habitantes por km2. Possui um clima moderado devido à 

sua aproximação com o mar, em que o Inverno é suave e o Verão quente deixando para a Primavera e Outono 

os dias de temperaturas amenas. (censos de 2011) 
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População Residente e Densidade Populacional 

Nesta fase de investigação procedeu-se a uma análise mais alargada da demografia populacional e do 

parque edificado com o intuito abranger o máximo de diferenças ocorridas nos últimos anos. Em 1981,os 

concelhos da AML a norte do rio possui aproximadamente do triplo da população da margem sul, estando 

concentrado 20% na zona metropolitana de Lisboa. 

Numa primeira análise aos dados obtidos é verificável que a população residente se situar nas periferias 

e não no centro urbano. Isto é uma tendência que se tem verificado ao longo dos anos desde de 1981. De 

acordo com a análise dos censos é possível confirmar que existe uma tendência acentuada do decréscimo da 

população tal como demonstra as figuras que se seguem. 

 

Já em termos de densidade populacional verifica-se o contrário. Neste caso as freguesias que 

apresentam valores mais altos de densidade populacional são aquelas que anteriormente tinham um número 

mais reduzido de população residente. As zonas com menor densidade populacional em termos de abandono 

mostram ser as zonas da baixa e o eixo das Avenidas Novas. Já as zonas com maior densidade populacional 

são as zonas do centro histórico como o Bairro Alto, Santa Catarina, Graça, etc. 
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MORFOLOGIA 

Lisboa, limitada a sul e a oriente pelo rio Tejo, desenvolveu-se e direção a norte e oeste. Em termos 

fisiográficos, a área emersa envolvente da cidade na margem a norte é bastante acidentada. Em termos de 

altimetria as cotas variam bastante, desde o nível do mar até à serra de Monsanto que possui cotas superiores a 

200 metros como podemos verificar nas imagens. A norte da Serra de Monsanto a zona torna-se mais planície, 

já a sul, as vertentes desenvolvem inclinações que chegam a exceder os 20 graus em direção ao rio Tejo. 

Altimetria 

 

Curvas de nível 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curvas de nível. 
Fonte: IgeoE (Instituto Geográfico do Exército) 
em 1994. Foi utilizada como base para o PDM 
de 1994.  
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Hipsometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Proteção Hayford-Gauss IPCC 
Sistema de Coordenadas Datum 73  
Fonte: CML/DPC/GAR (2007) 

 

A carta hipsométrica apresentada foi elaborada com base na planta de altimetria de 1998 e possui 7 

intervalos de altimetria que vai desde o 0 aos 220m. Ao observar estas duas cartas é possível contactar que a 

maior diferença de cotas existentes em Lisboa dá-se entre o nível do mar e a Serra de Monsanto, chegando a 

atingir os 230m. Na sua maioria Lisboa é dominada por cotas inferiores a 100m sendo a Serra de Monsanto a 

grande exceção. Toda a frente ribeirinha e os vales interiores apresenta cotas inferiores a 30m, apenas a Serra 

de Monsanto e de pontualmente zonas da Ameixoeira e Aeroporto atingem cotas superiores a 150m estando as 

restantes áreas de Lisboa algures pelos 70 a 100m. É ainda importante salientar que as zonas associadas à 

presença, circulação e acumulação de água são as zonas da frente ribeirinha e dos vales afluente do Tejo. 

Declives 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Proteção Hayford-Gauss IPCC 
Sistema de Coordenadas Datum 73  
Fonte: CML/DPC/GAR (2007) 
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A carta de declives apresenta 7 intervalos de espaçamentos que ronda entre os 2 a 10 m. É 

imediatamente visível a variação da topografia das zonas planálticas e da Serra de Monsanto. Os declives mais 

acentuados correspondem a zonas de encostas onde existem as linhas de água principais da cidade como é o 

caso do Vale de Alcântara e o Vale de Chelas, sendo o mais profundo o primeiro apresentando declives mais 

acentuados entre os 30 a 40% incluindo a vertente sudeste da Serra de Monsanto. 

Exposição Solar 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Proteção Hayford-Gauss IPCC 
Sistema de Coordenadas Datum 73  
Fonte: CML/DPC/GAR (2007) 
 

 

Ao verificar esta planta podemos observar que a Sul as encostas encontram-se expostas na sua maioria 

a Sudeste e Sudoeste. Ao transitarmos para Norte a exposição solar começa a ser dominada por Norte e 

Nordeste. Já nos quadrantes a poente predomina a orientação solar de Sudoeste e nos quadrantes a nascente, 

os de Este e Sudoeste. 

Sistema Húmido e subsistema de transição fluvial-estuarino no concelho de Lisboa 
 

 
 
A carta apresentada foi produzida no “âmbito 

do Aprofundamento do Plano Verde de Lisboa, 

em 2002 (...) ” integrando “áreas 

correspondentes a linhas de água, áreas 

adjacentes e bacias de receção de águas 

pluviais e correspondem às áreas planas ou 

côncavas, onde a água e o ar frio se 

acumulam”. (relatório da revisão do PDM de 

Fevereiro de 2010) 

Sistema Húmido e subsistema de transição 
fluvial-estuarino no concelho de Lisboa 
Fonte: Relatório síntese de Caracterização 
Biofísica da revisão PDM de Fevereiro de 2010 



 

94 

 

Bacias Hidrográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representação das bacias hidrográficas na 
cidade de Lisboa  
Fonte: Relatório síntese de Caracterização 
Biofísica da revisão PDM de Fevereiro de 
2010 

 
 
De acordo com o relatório de Revisão do PDM as bacias hidrográficas apresentadas “foram definidas 

com base nas curvas de nível do Instituto Geográfico do Exército à escala 1:25.000, através do traçado das 

linhas de cumeeiras e da definição das áreas por elas delimitadas.”  

Lisboa possui uma rede hidrográfica que se distribui pelas bacias hidrográficas, que acabam por 

desaguar no Tejo, sendo as principais: a de Alcântara, Chelas, Algés, Terreiro do Paço, Frielas/Loures e 

Alfragide/Algés. 

 

Carta Geológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta geológica  

Fonte: Revisão PDM, Fevereiro 2010 
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Lisboa, ao estar situada a norte do estuário do Rio Tejo, possui características geológicas diferentes ao 

longo das margens do rio. No concelho de Lisboa as formações são datadas desde o período cretácico ao 

holocénico. 

 

Carta de Permeabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Permeabilidade  

Fonte: Revisão PDM, Fevereiro 2010 

A carta de permeabilidade da cidade de 

Lisboa foi constituída através de 5 classes de 

acordo com a textura e a composição das 

formações geológicas. Às permeabilidade altas 

correspondem as formações calcárias cretáceas, aluviões e aterros, e às baixas as mais ricas em argila. 

 

 

Carta de Qualificação do solo 

Carta de Qualificação do Solo  

Fonte: PDM de Lisboa 
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Carta de Acessibilidades e Transportes 

 

Planta de acessibilidades e transportes  

Fonte: PDM Lisboa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vulnerabilidade a inundações susceptibilidade ao efeito maré direto (art.22) 

 

Planta de riscos naturais e antrópicos I  

Fonte: PDM Lisboa 

De acordo com o historial das 

ocorrências de inundações em Lisboa e 

relacionando-o com as variáveis apresentadas 

no PDM torna-se evidente a susceptibilidade 

dos locais vulneráveis a sofrerem danos. 

Assim, torna-se claro a necessidade 

emergente da criação de um sistema de 

retenção e infiltrações de água através de 

bacias de retenção de modo a prevenir e a 

diminuir os danos causados caso se dê uma 

sobrecarga do sistema húmido. Podem ainda 

incluir soluções técnicas que promovam a reutilização para rega, lavagem de pavimentos, etc. 
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Vulnerabilidade sísmica dos solos (art.24º) 

 

Planta de riscos naturais e antrópicos II 

Fonte: PDM de Lisboa 

Através da planta de riscos naturais e 

antrópicos não apresentar um levantamento 

pormenorizado do risco sísmico, a zona de 

Lisboa possui um mapeamento das zonas 

críticas. Este mapeamento, elaborado pela 

CML-LM, está incluído no Plano de 

Emergência para Risco Sísmico, publicado em 

2003, realizado pelos serviços municipais, 

delegados e membros da comunidade 

científica que descrevem como devem atuar as 

várias entidades responsáveis. De acordo com 

os levantamentos seguintes podemos verificar que as áreas mais seguras são as áreas com cotas mais altas.  

 

Zonas Ribeirinhas 

 

A zona ribeirinha da cidade é sem dúvida alguma a mais vulnerável em termos de ocorrência de um 

tsunami devido às cotas mais baixas e à apropriação da orla costeira por parte do homem. Como se pode 

verificar nas imagens que se seguem, existe na orla costeira uma extensão da cidade construída a cotas 

inferiores a 10 metros. Nestas zonas encontram-se diversas áreas importantes que irão afetar severamente o 

funcionamento da cidade se forem destruídas. No entanto, é as zonas mais a sul do rio Tejo que serão mais 

afetadas, tal como mostra a imagem à esquerda, realizada por Batista (2006), devido a uma maior ocupação da 

orla costeira. É de salientar ainda que o perigo acresce no momento em que se dá a subida de nível do mar e a 

possibilidade de deslizamento de terras. 
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ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

A proposta apresentada neste Projeto Final de Mestrado procura oferecer uma solução que esteja 

enquadrada nos planos em vigor e em conformidade com as intenções atuais dos mesmos. Assim, 

apresentamos os instrumentos de gestão que afetaram direta ou indiretamente as decisões tomadas ao longo do 

projeto. 

O atual Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML) “integra e articula as orientações estabelecidas pelo 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei nº58/2007, de 4 de 

Setembro, e pelo Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa(PRTAML), 

aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros nº68/2002, de 8 de Abril.” (PDM Lisboa) 

 

Legislação que contribui para os avanços de prevenção de risco sísmico em Portugal 

Na época pombalina, após 1755, é visível a adoção de técnicas de construção de edifícios em gaiola o 

que permitiu a reconstrução da cidade de Lisboa e a revolução nos conceitos de Estado. 

A 14 de Fevereiro de 1903 surge o Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas mas sem 

qualquer tipo de preocupação de construção antissísmica. 

Em 1909 é criado o Regulamento Geral de Edificações que refere aspetos de segurança na construção 

como por exemplo o risco sísmico e a necessidade de o prevenir. 

Entre 1955 e 1958 surge o Regulamento de Segurança das Construções Antissísmicas que resulta do 

simpósio sobre a ação dos sismos e que vem estabelecer as regras de verificação de segurança em edifícios até 

4 andares. (Lisboa,1955) 

1961, é criado o Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes onde surgem as disposições 

regulamentares de construção antissísmica que se devem considerar nos projetos de edifícios e pontes. 

Já em 1981 dá-se a Resolução de Concelho de Ministros Nº91/81 e o Programa de Ações para a 

Mitigação do Risco Sísmico (PAMRSP) para o Concelho de Lisboa onde se começa a levantar vários pontos de 

situação e levantamentos sobre a vulnerabilidade sísmica de Lisboa. 

A 31 de Maio de 1983, surge então o Regulamento de Segurança e Ações (RSA) para estruturas de 

Edifícios e Pontes, atualmente ainda em vigor (DL nº 253/83), que vem estabelecer os coeficientes de segurança 

de acordo com um mapa de zonas de vulnerabilidade sísmica. É este documento que aprova atualmente o RSA 

para estruturas de edifícios e pontes. 

Em 1993/1994, é apresentado a Diretiva para a Elaboração dos Planos de Emergência de Proteção Civil 

e do Plano Nacional de Emergência. 

A 21 de Julho de 1997, o Despacho Ministerial nº 32/97 que contém o estudo do risco sísmico lançando 

para servir de fundamento a um plano especial de emergência para a AML-CL. 
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1999, Projeto PRAXIS coordenado pela parceria do Instituto Superior Técnico e o Serviço Nacional de 

Proteção Civil (SNPC) que apresenta a “Avaliação de Vulnerabilidade Sísmica de Estruturas Importantes. 

Suporte do Planeamento de Emergência.” 

Entre 1997 e 2003 dá-se um protocolo entre a SNPC e uma equipa multidisciplinar para o Estudo de 

Risco Sísmico na AML-CL com o objetivo de se obter um conhecimento mais pormenorizado do risco sísmico e 

do planeamento de emergência e é criado um simulador. 

Em 2005, com vista a contornar as dificuldades que foram criadas pelos limites administrativos devido 

aos planos especiais é proposto uma revisão da diretiva dos planos de emergência de proteção civil. Através do 

simulador, em 2006, são apresentados cenários que vieram fundamentar o PEERS da AML-CL. 

 

EIXO CENTRAL 

Localização 

O Eixo Central da Alta de Lisboa localiza-se no prolongamento da Avenida da República (zona norte 

da cidade), entre o Lumiar e o Aeroporto de Lisboa. 

O traçado das vias existentes (2ª circular, Eixo Norte-Sul, Avenida Santos e Castro) possuem um forte 

impacto enquanto barreira que limita a continuidade urbana. O aeroporto de Lisboa, que limita a área a nascente 

e condiciona as alturas do edificado devido a questões de segurança. 

A principal articulação com a cidade de Lisboa é feita através do Campo Grande através da Rotunda a 

Sul sob a 2ª Circular, seguindo pelo Eixo Central que atravessa a Alta de Lisboa até à Rotunda dos Corvos. O 

projeto ainda está em desenvolvimento visto que o objetivo é que o eixo seja perlongado até a uma rotunda a 

norte e se ligue com o Eixo Norte/Sul. 

Localização do eixo Central. Fonte: SGAL 
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A Alta de Lisboa é uma área que se desenvolveu numa superfície de aproximadamente 300 hectares 

delimitado a Norte pela 2ª Circular e a poente pelo Aeroporto de Lisboa. É um espaço mais orientado para a 

vivência da rua, onde podemos encontrar um espaço público composto com vastas áreas verdes e diversos 

parques urbanos como é o caso do Parque da Quinta das Conchas. Possui um tecido urbano complexo e 

bastante variado, com diferentes tipologias e serviços. 

O Plano de Urbanização do Alto do Lumiar (PUAL) foi aprovado em Julho de 1996 e ratificado em 

Junho de 1997. Os elementos que se seguem fazem parte desse plano. 

 

 

Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, 1985 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 
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Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Z.1, Junho 1995 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 

Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Z.1, Junho 1995 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 
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Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Z.3, Junho 1995 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 

Rede de abastecimento de água       Rede de esgotos/águas residuais           Rede de esgotos/águas pluviais 

Figura à esquerda: Área residencial em quarteirão com possibilidade de edifícios soltos 

Figura à direita: Áreas singulares em bloco torre 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 
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“O novo viário e as suas conexões” 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Planta da Estrutura, Junho 1995 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 
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Planta e cortes da Rede Viária 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 
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Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Identificação de Ensino e Desporto, Junho 1995 

Fonte: III Relatório, Alto do Lumiar, Plano de Urbanização, Junho 1995 

 

 

Proposta de Loteamento existente 
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Loteamento 

Fonte: SGAL 

 

Acessibilidades 

 
Planta de Acessibilidades 

Fonte: SGAL 

A Alta de Lisboa conta com uma rede viária que inclui a carris, o metropolitano de Lisboa, ciclovias e 

diversas zonas pedonais.  

Em termos de rede viária possui três grandes ligações ao território: ligação à 2ª Circular através da 

rotunda a sul, Eixo Central e Avenida Santos e Castro (nascente), ligação ao Eixo Norte-Sul (poente) através da 

via que liga a autoestrada do sul com a do norte. Futuramente se o projeto continuar a ser desenvolvido existirá 

também a Rotunda a Norte que fará a ligação do Eixo Norte-Sul, a Avenida Santos e Castro e o Eixo Central 

definindo uma malha viária que permite diversas entradas ao mesmo tempo ligando o território. 
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Levantamento Fotográfico 

Fonte: Fotografias da autora 
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ANEXOS III – CENÁRIO SÍSMICO 
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INTRODUÇÃO 

A cidade de Lisboa tem sido alvo de vários sismos históricos e instrumentais, sendo os mais marcantes o 

de 1531 e o de 1755. Como é de esperar em qualquer cidade em desenvolvimento, o parque edificado vai 

sofrendo alterações ao longo dos anos, e depois do terramoto de 1755 houve uma especial atenção à 

resistência sísmica e foi-se tentando construir de modo a que os edifícios pudessem resistir mais prevenindo os 

danos ocorrentes no caso de haver a repetição. 

Em Lisboa, é possível identificar alguns tipos construtivos como é o caso, da pré-pombalina, pombalina, 

mista e, mais recentemente, betão armado. Assim, podemos dizer que a cidade é composta por uma 

heterogeneidade em termos de técnicas e tipologias construtivas o que acaba por a tornar mais vulnerável 

sismicamente.  

No âmbito de um projeto promovido pelo SNPC foi desenvolvido pelo LNEC um Simulador de Cenários 

Sísmicos ao qual nós tivemos acesso. Este simulador é constituído por um pacote de dados integrados num 

Sistema de Informação Geográfica  

Para simular um o cenário sísmico que propusemos no trabalho foi necessário o levantamento de alguns 

destes elementos estabelecendo vários níveis de fragilidade. Efetuou-se a simulação de um cenário sísmico, 

com epicentro localizado sobre a falha do VIT e com uma magnitude de 6.6 na escala de Ritcher, do qual 

resultou dados de ação sísmica para o substrato rochoso e superfície, e danos do edificado. 

O fluxograma que se segue pretende sintetizar os procedimentos implementados pelo simulador e os 

dados para o seu correto funcionamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANPC 
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CLASSIFICAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL 

Após o levantamento das várias tipologias e materialidades foi inserido no simulador. O resultado obtido 

foi o seguinte: 

Distribuição das diversas classes tipológicas constituídas pelo par idade-tipo de construção 

Classificação da vulnerabilidade segundo uma escala simplificada baseada na EMS98 (a roxo estão os espaços 
abertos ou com edifícios não habitacionais) 
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CENÁRIO SÍSMICO 

Danos obtidos em entidades de socorro como é o caso dos bombeiros e cruz vermelha. 

 

 

Levantamento de danos em rede elétrica 
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Levantamento de danos combustíveis: fugas, ruturas por km2 

 

 

 

Número de Alojamentos perdidos na AML-CL 
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Levantamento do número de cuidados hospitalares afetados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento do número de feridos ligeiros 
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Levantamento do número de edifícios com danos ligeiros 

 

 

 

Levantamento do número de edifícios com danos moderados 
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Levantamento do número de edifícios com danos severos 

 

 

Levantamento do número de edifícios com perdas totais 
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 Levantamento de danos em infraestruturas de água 

 

 

 

Levantamento de danos nas ferrovias 
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Levantamento de danos em infraestruturas elétricas 

 

 

Levantamento de danos na rede de água 

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de número de vítimas mortais 

Levantamento da liquefação dos solos 

 

Em Síntese: 

Perda de alojamentos=216680   Nº de edifícios com danos moderados=98502 

Nº de edifícios sem danos=171044   Nº de edifícios com danos severos=50692 

Nº de edifícios com danos ligeiros=75539  Nº de edifícios que colapsados=37563 
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ANEXOS IV – PROCESSO DE TRABALHO 
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PROCESSO DE TRABALHO – ESQUISSOS 
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ANEXOS V – AS MAQUETES 
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MAQUETE GERAL 1/500 
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MAQUETE PROTÓTIPO 1/10 

 



 

130 

MAQUETE ESTRUTURAL DO PROTÓTIPO 1/10 
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ANEXOS VI – PROJECTO / PEÇAS DESENHADAS 


