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RESUMO 
219 Palavras 

No âmbito do tema Casas para um Planeta Pequeno, o presente Projecto 

Final de Mestrado tem como objectivo abordar uma situação de sobrepovoamento e 

assentamento informal na Região Metropolitana de Manila, Filipinas. 

A cidade de Manila, uma megacidade de 11 milhões de habitantes, tem 

diversos problemas relacionados com elevada densidade populacional, falta de 

espaço livre e problemas de saúde e salubridade associados a um sobrepovoamento. 

A habitação no Cemitério de Navotas preconiza o centro desta investigação e 

demonstra a gravidade do problema de concentração urbana nas áreas urbanas em 

desenvolvimento. 

A população que reside em assentamentos informais da Região Metropolitana 

de Manila é, na sua maioria, de classe social baixa, com pouco rendimentos. Está 

empregada, sobretudo, no centro urbano de Manila e escolheu, em parte, a sua 

residência, nomeadamente o Cemitério de Navotas, por razões práticas, como a sua 

localização em relação ao local de emprego. 

O principal objectivo do Projecto Final de Mestrado é demonstrar, através de 

uma proposta de renovação urbana, uma possível solução para os problemas da 

concentração populacional nas áreas urbanas e as condições de vida associadas aos 

assentamentos informais construídos por necessidade. Pretende-se, assim, 

demonstrar como possíveis soluções urbanísticas, baseadas em propostas de baixo 

custo podem melhorar as condições de vida de determinadas populações, aliando as 

suas características culturais às suas necessidades e escolhas. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Filipinas | Megacidades | Habitação Informal | Cemitério de 

Manila  

 

 

  



 

 

 

  



 

Houses for a Small Planet 

Dwell on the Inhabitable – Cemetery of Navotas, Manila 

 
Casas para um Planeta Pequeno 

Habitar no Inabitável – Cemitério de Navotas, Manila 
 

 

Nome do Aluno: Frédéric Gonçalves Ferreira 

Orientador Científico: Prof. Doutor Margarida Louro 

Coorientador Científico: Prof. Doutor Francisco Oliveira 

Mestrado: Mestrado Integrado em Arquitetura com Especialização em Urbanismo 

Data: Janeiro de 2014 

 

ABSTRACT 
200 Words 

Under the theme Homes for a Small Planet, this Master’s Project aims to 

address a situation of overcrowding and informal settlements in Metro Manila, 

Philippines. 

The City of Manila, a megacity of 11 million people, has many problems related 

to high population density, lack of space and poor health and hygiene associated with 

overcrowding. Housing in Cemetery of Navotas advocates the center of this 

investigation and demonstrates the seriousness of the problem of urban concentration 

in urban areas under development. 

The population living in informal settlements in Metro Manila is mostly from lower 

social classes, with little income, employed mainly in the urban center of Manila and 

selected their residence, in part, for practical reasons, such as the location in relation 

to the place of employment. 

The main objective of the Master's Final Project is to demonstrate, through a 

proposal of urban renewal, a possible solution to the problems of population 

concentration in urban areas and living conditions associated with informal settlements 

built out of necessity. The aim is thus possible to demonstrate how urban solutions, 

based on proposals for low cost can improve the living conditions of certain 

populations, combining their cultural choices to suit your needs and characteristics. 

 

KEYWORDS: Philippines | Megacities | Informal Housing | Cemetery of Navotas 
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Não se pode aferir que a vida da população do cemitério de Navotas é fácil. A 

procura por uma vida melhor apenas permitiu que eles habitassem um cemitério. Mas a 

opinião da população é de que “No início, quando me mudei, tinha um bocadinho de 

medo que houvesse espíritos. Mas agora já não tenho”, revela Anna de 29 anos, que se 

mudou há dois anos para o cemitério para viver com o seu marido. ”Prefiro viver aqui 

porque toda a gente é feliz, tenha ou não dinheiro” 1. 

                                                             
1
 Marta Gonçalves Miranda, Filipinas: Esta comunidade vive num cemitério, consultado em Agosto de 2013, 

http://www.sabado.pt/Multimedia/FOTOS/Mundo/Fotogaleria-(983).aspx. 



 

 

 

  

 
IMAGEM 1 - CRIANÇA NO CEMITÉRIO DE NAVOTAS. 

PORMENOR DA VIDA, COM CARRO FUNERÁRIO ATRÁS. FONTE: AUTOR. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tema e Caso de Estudo 

"Casas para um Planeta Pequeno": Habitar no Inabitável – Cemitério de Navotas, 

Manila. 

‘Casas para um Planeta Pequeno’ desenvolve-se como um tema inovador que 

permite aos seus investigadores aplicar os seus conhecimentos em locais pouco 

conhecidos, com o objectivo de promover soluções para novos espaços urbanos. 

Procurando alternativas sustentáveis e de baixo custo, pretende-se impulsionar as 

potencialidades locais através de propostas de espaços arquitectónicos e urbanos 

qualificados, tendo como base o estudo de realidades existentes. 

Aplicado a este tema, o caso de estudo foi baseado na vivência em cemitérios 

como realidades-limite do desenvolvimento urbano sem planeamento. Nesta linha de 

pensamento, foram encontrados dois possíveis casos - a cidade do Cairo e a cidade de 

Manila, sendo a última a escolhida. 

Os bairros de génese ilegal são, actualmente, uma verdade de qualquer espaço 

urbano, sendo caracterizados como edificações construídas sem regulamentação legal, 

após um loteamento clandestino de um espaço não urbano. 

 

Enquadramento do Caso de Estudo 

Manila é a capital da República das Filipinas, um arquipélago no Oceano Pacífico, 

perto da República da China e a Norte do continente oceânico. Composto por centenas 

de ilhas, possui uma superfície terrestre com mais de 300.000 km2 e está dividida em três 

grandes grupos de ilhas - Luzon, a Norte; Visayas, no centro; Mindanao, a Sul. 

A ilha de Luzon é a maior ilha do arquipélago. A cidade de Manila, com, 

aproximadamente,1,6 milhões de habitantes, localiza-se neste agrupamento. Esta cidade 

é o centro da Região Metropolitana de Manila, conhecida como Kalakhang Maynila, é 

uma das regiões metropolitanas mais populosas do mundo2, com uma população  

                                                             
2
 The Utrecht Faculty of Education, The Philippines - Metro Manila, http://www.philippines.hvu.nl/Luzon4.htm; 

Consultado em Agosto de 2013. 
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superior a 10 milhões de habitantes em 636 km2 e formada por 13 municípios e 9 

cidades. 

 

Objectivos do Tema e Hipóteses de Investigação 

O actual desenvolvimento das áreas urbanas, tanto a nível de construção como a 

nível de condições de vida, tem fomentado a migração das populações rurais para as 

áreas urbanas. Cidades como Manila na República das Filipinas são exemplos desta 

migração. Contudo, esta procura de melhores condições não tem oferta suficiente na 

área urbana, existindo um constante aumento de necessidades e um aumento 

proporcional de habitações informais.  

A cidade de Manila possui um número crescente de habitantes, o que tem 

proporcionado o aparecimento e desenvolvimento de habitações informais ou bairros de 

lata, tanto na envolvente da cidade como no seu interior, onde estão localizados os 

maiores centros de emprego.  

Navotas é uma área urbana a Noroeste do centro de Manila. Com o 

desenvolvimento urbano, um dos elementos mais singulares desta zona é a localização 

de um conjunto habitacional informal no cemitério da zona. 

O presente Projecto Final de Mestrado pretende perceber a necessidade da 

existência de zonas como o cemitério de Navotas, a sua relação com a área urbana de 

Manila e propor a renovação do bairro, com o objectivo de melhorar as condições 

existentes. Este plano pretende incluir modelos habitacionais com soluções primárias 

para as suas necessidades, através da utilização de matérias-primas locais, de baixo 

custo e sustentáveis. O propósito é de que este plano e o modelo incluído, apesar de 

apresentado para este bairro, possa ser a base para futuras renovações de outros 

assentamentos.  

Com os principais objectivos delineados, existe um conjunto de hipóteses de 

investigação para a progressão do presente Projecto Final de Mestrado. 

a) O que é uma Megacidade? Como se caracterizam? 

b) O que é que caracteriza os bairros de lata? Quais são as suas principais 

problemáticas?  
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c) Quais as prinipais características da Região Metropolitana de Manila? Como se 

pode caracterizar a população local de Manila? E a que se instalou no cemitério 

de Navotas?  

d) Que tipo de soluções habitacionais se podem propor, a baixo custo e com 

capcidade para as famílias residentes? 

 

Estado de Conhecimento 

Actualmente, cerca de 830 milhões de pessoas residem em assentamentos 

informais, denominados, normalmente, como "bairros de lata". Estes espaços, sem 

condições de habitabilidade, são construídos com materiais recolhidos e/ou recuperados, 

sem saneamento básico e de segurança pública. Devido à quantidade de pessoas que 

habitam nestes locais, existem diversos pocessos de reabilitação com o objectivo de 

melhorar as condições de habitabilidade para, aproximadamente, 22 milhões de pessoas. 

As grandes cidades que observaram, nos anos recentes, maiores 

desenvolvimentos populacionais possuem, tendencialmente, maiores áreas de “bairros 

de lata”. Devido às condições existentes nestas cidades e à evolução crescente da 

população urbana, o objectivo de diversas organizações é de melhorar as condições de 

habitabilidade de 100 milhões de pessoas até 2020, através de investimentos e 

mecanismos de financiamento internacionais, existindo já exemplos por todo o mundo 

como o Bairro de Paraisópolis, em São Paulo e o bairro Ekurhuleni, na Africa do Sul.  

Diversas propostas para vários locais estão em investigação, como demonstrado 

no Projecto Angola Habitar XXI 3, em que se propõe uma malha urbana simples mas que 

permite assumir diversas funções, com o objectivo de responder a uma necessidade de 

carência de ordenamento, adaptado a um crescimento exponencial. 

A escolha do local de estudo num país culturalmente diferente constitui-se como 

um desafio de integração e desenvolvimento urbano. Com diferenças assumidas a nível 

cultural, climático e territorial, são possíveis diferentes soluções urbanas, incluindo à 

escala do modelo habitacional que deverá responder às necessidades locais. Tal como  

no projecto Arquitectura e Clima. Geografia de um Lugar: Luanda e a obra de Vasco 

Vieira da Costa 4, onde se exemplif ica e explicita a razão de diversas escolhas  

                                                             
3
 Margaria Louro e Francisco Oliveira, Casas para um Planeta Pequeno - Projecto Angola Habitar XXI.  

4 Maria Quintã, Arquitectura e Clima. Geografia de um Lugar: Luanda e a Obra de Vasco Vieira da Costa. 
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arquitectónicas, fundamentando-as com base na geografia e do clima do local, como 

indica o título da obra. 

 

Metodologia e Organização do Relatório do Projecto Final de Mestrado 

O desenvolvimento do presente Projecto Final de Mestrado é composto por um 

conjunto de fases, que inclui uma visita necessária ao local de estudo, com contacto com 

a população residente, e investigação teórica, desenvolvida sobre os seguintes 

elementos, tentando responder às questões de investigação elaboradas anteriormente: 

a) Megacidades e Habitações Informais 

a. Como se pode caracterizar uma megacidade? 

b. Porque se desenvolvem assentamentos informais em áreas urbanas? 

b) Filipinas, Manila e Navotas 

a. Quais as problemáticas e as necessidades da população residente? 

b. Quais são as características das habitações informais, como se 

desenvolvem e como as melhorar? 

c) Plano de renovação urbana 

a. Quais as necessidades do espaço urbano do local e que soluções podem 

ser aplicadas? 

b. Que soluções de desenvolvimento do módulo habitacional, através da 

compreensão dos tipos de famílias residentes, as suas necessidades e 

as suas capacidades de localização, podem ser implementadas? 

O relatório de Projecto Final de Mestrado, de acordo com os temas e 

problemáticas referidas, pretende investigar sobre os temas de megacidades, 

desenvolvimento urbano, habitações informais e a região de Manila, caracterizando a 

área metropolitana de acordo com as especificações enumeradas. A segunda parte do 

relatório está ligada com a problemática projectual do caso de estudo, elaborando um 

plano de renovação urbana do bairro com uma solução modular e que respondam às 

necessidades encontradas, tendo em conta as matérias-primas locais e questões de 

sustentabilidade da região. 
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INTRODUCTION 

 

Theme and Case Study 

"Houses for a Small Planet": Dwell on the Inhabitable - Cemetery of Navotas, 

Manila. 

‘Houses for a Small Planet’ is an innovative theme that allows its researchers to 

apply their knowledge in unfamiliar areas with the aim of promoting new solutions to local 

urban spaces. By looking for sustainable alternatives, it’s intended to promote the local 

potentialities through qualified architectural and urban spaces based on the study of 

existing realities. 

Applied to this issue, the case study is based on life experiences in cemeteries as 

limit realities of urban development without planning. With these characteristics, there 

were two possible cases found - the city of Cairo and the city of Manila, the latter being 

chosen. 

The neighborhoods of illegal origin are now a fact of any urban space. 

Denominated in Portugal as AUGI they are characterized as constructions built without 

legal regulation after an illegal subdivision of a non- urban space. 

This characterization can be applied to the Cemetery of Navotas in Manila, whose 

use for private housing is not regulated by local authorities. 

 

Framing of the Case Study 

Manila is the capital of the Republic of the Philippines, a cluster of islands in the 

Pacific Ocean near the Republic of China and Northern Oceanic continent. Composed of 

hundreds of islands has a land area over 300,000 km2 and is divided into three major 

island groups – Luzon at north; Visayas in the center; Mindanao, in the south. 

The island of Luzon is the largest island and is where the city of Manila is located, 

the second largest city of the Republic with approximately 1.6 million inhabitants. 

The Metro Manila also known as Maynila Kalakhang, is one of the most populous 

metropolitan areas in the world, with more than 10 million inhabitants in 636 km2. It is 

composed of 13 municipalities and 9 cities. 
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Theme and Objectives of Research Hypotheses 

The current development of urban areas, both in construction and in terms of living 

conditions, has fostered the migration of rural populations to urban areas. Cities such as 

Manila in the Republic of the Philippines are examples of this migration. 

However, this demand for better conditions does not have sufficient supply in 

urban areas and there is a steady increase of needs and a proportional increase in 

informal dwellings. 

The city of Manila has a growing number of inhabitants. This population growth is 

the foundation of informal housing or slums, engaging both in the city as inside where are 

the major employment centers. 

Navotas is an urban area northwest of the center of Manila. With urban 

development one of the most unique elements of this zone is the location of an informal 

housing area on the cemetery. 

The main objective of this Master’s Project is to understand the relationship 

between a megacity as the city of Manila and the surrounding suburban areas of informal 

housing. Next, it’s intended to comprehend the necessity of the existence of areas like 

Navotas Cemetery, their relationship with the urban areas and propose an urban plan for 

the neighborhood urbanization, with the aim to improve existing conditions. This plan is 

intended to include housing models with primary solutions for their needs through the use 

and application of local raw materials. The main purpose is to develop a plan that can be 

applied in other needed areas.  

With the main objectives outlined, there is a set of research hypotheses for the 

progression of this Master’s Project. 

a) What is a Megacity? How to characterize it? Is it a concept that can be applied 

to the City of Manila? 

b) What characterizes the slums? Can the same characteristics be found in other 

locations? What are their major problems? 

c) How to dwell in a slum? What are the physical characteristics of the case 

study neighborhood? 

d) What kind of spaces do people search for? How can you improve the living 

conditions? 
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e) What are the socio-economic characteristics of Metro Manila? How can one 

characterize the local population of Manila? And the community settled in 

Navotas Cemetery? What conditions led to the creation of this community? 

 

 

State of Art 

Currently about 830 million people are residing in informal dwellings, "slums". 

These spaces are without legal organization and unfit for use, made of materials collected 

and / or recovered and don’t have any sanitation and public safety. Due to the amount of 

people who inhabit these places, there are many rehabilitation programs aimed at 

improving the living conditions of approximately 22 million people per day.  

Large cities that observed the most recent developments have progressively larger 

areas of "slums". Due to the conditions existing in these cities and the rapid development 

of urban population it is the aim of several organizations to improve living conditions of 

100 million people by 2020 through investments and international funding mechanism. 

There are several examples all over the world as Paraisópolis in São Paulo and 

Ekurhuleni, South Africa.  

Several proposals to various locations are in progress, as demonstrated in the 

Project Angola Habitar XXI, which proposes a seemingly simple urban fabric but that can 

take various functions. It aims to answer a need for planning. 

The choice of case study in a culturally different country is a challenge of 

integration and urban development. With assumed cultural, climatic and territorial 

differences, several urban solutions are possible, including the scale of the housing model 

that will meet local needs, like in the project Arquitectura e Clima. Geografia de um Lugar: 

Luanda e a obra de Vasco Vieira da Costa, where it’s exemplified and explained the 

reason for various architectural choices and justifies them based on geography and 

climate of the place, as the title of the work indicates. 

 

Methodology and Organization of the Master's Final Project Report 

The development of this Final Draft Master consists of a set of phases both field 

investigation of the case study as theoretical research. 
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The theoretical research will be carried on the following elements, trying to answer 

the research questions previously developed: 

a) Informal Housing and Megacities 

a. How to characterize a megacity and why the informal housing develop 

in these areas; 

b) Philippines, Manila and Navotas 

a. How to characterize the social and economic region, what are the 

problems and needs of the resident population; 

b. What are the features of informal dwellings, how do they develop and 

how to enhance them; 

c) Urban Redevelopment Plan 

a. What are the needs of the urban space of the site, which solutions can 

be applied and which are necessary; 

b. Development of the Housing Module by understanding the types of 

households, their needs and their location capabilities. 

The Master’s Project Report is developed in two parts. The first aims to research 

the issues of megacities, urban development, informal dwellings and the Manila region, 

featuring the metropolitan area according to listed specifications. The second part of the 

report is linked with the problem of project-oriented case study, developing a plan of urban 

renewal in the neighborhood with a set of modular units that meet the needs found, taking 

on account the local raw materials and sustainability issues in the region. 
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Megacidades, Cidade de Manila e Cemitério de 
Navotas 
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PARTE I - RESUMO 

Megacidades, Cidade de Manila e Cemitério de Navotas 

 

Tem-se verificado que a maioria dos países em desenvolvimento são os que 

possuem a maior dificuldade em acompanhar o crescimento demográfico que registam, 

nomeadamente em desenvolver as condições necessárias para habitação. Por sua vez, 

os países desenvolvidos têm uma capacidade diferente de acompanhar este 

desenvolvimento, sobretudo a nível de apoios sociais.  

As condições referidas conduzem, em parte, a casos singulares como o do 

Cemitério de Navotas, o caso de estudo do presente Projecto Final de Mestrado, sendo 

dos poucos existentes e registados no mundo, mas que, como cemitério, ainda se 

mantém activo e em expansão de capacidade. 

Sendo considerada uma megacidade, Manila atrai milhares de habitantes que 

procuram uma vida melhor que aquela de onde originaram, apenas para se deparar com 

uma cidade sobrepovoada e a ressentir-se dessa questão a vários níveis.  

Compreender como se desenvolvem megacidades e as necessidades da 

população residente destas áreas é essencial para responder, de forma positiva, 

sustentável e viável, ao caso do Cemitério de Navotas. 

 

PART I - ABSTRACT 

Megacities, Manila City and Navotas Cemetery 

 

It has been found that most developing countries have the greatest difficulties in 

keeping up with their population growth, especially in developing the essential conditions 

for housing. In turn, developed countries have a different ability following this 

development, such as economic and social support. 

The referred conditions lead, in part, to individual cases like the Navotas 

Cemetery, the case study for the present Master’s Project, is still an active and expanding 

cemetery.  

Being considered a megacity Manila attracts thousands of people seeking a better 

life than that of where they originated, only to come across with an overcrowded city and 

that resents this issue in multiple levels. 

Understanding how megacities develop and the needs of the resident population is 

essential to respond positively, sustainably and viably to the case of Navotas Cemetery.  

  



 

 

  

 

IMAGEM 2 - CONFRONTO DE CIDADES, FACE À SUA MALHA URBANA E DENSIDADE. 
FONTE: AUTOR. 
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I.1. MEGACIDADES E AS SUAS ÁREAS "INABITÁVEIS" 

 

I.1.1.  MEGACIDADES E ASSENTAMENTOS INFORMAIS 

 

A globalização pode ser considerada como um processo de interacção de 

pessoas, indústrias, culturas e governos de diferentes nações. Este processo é, 

sobretudo, impulsionado pelo comércio e possíveis investimentos internacionais, mas 

também pela facilidade de mobilidade de bens, serviços e pessoas com a abertura de 

fronteiras, a uniformização das possibilidades de estudo e a atracção económica e 

cultural. É com base neste processo que diversas áreas urbanas espalhadas pelo planeta 

podem ter características semelhantes de desenvolvimento. 

As cidades são os centros de actividade económica, assim como da inovação e 

do emprego, debatendo-se com problemas tendenciais de suburbanização, concentração 

de pobreza e de desemprego, resultando num crescente congestionamento urbano 5 

(IMAGEM 2).  

Estudos recentes da ONU (IMAGEM 3) sugerem que no ano de 2025, cerca de 61% 

da população mundial se encontra a viver em áreas urbanas. No mesmo tema, Gohn 

(2013) 6, projecta um total de 37 megacidades para a mesma altura.  

O conceito de megacidade é, sobretudo, quantitativo, pois define-se como um 

aglomerado urbano com mais de 10 milhões de habitantes 7. Segundo este conceito, 

existem, actualmente, 23 megacidades no mundo, em que 14 estão em países 

considerados subdesenvolvidos, com uma projecção futura perto de 90%. 

Este processo de urbanização proporciona "a criação de novas dinâmicas, novas 

complexidades e novos fenómenos e processos - físicos, sociais e económicos. São, 

igualmente, palco de interacções intensas e complexas entre diferentes processos 

demográficos, sociais, políticos, económicos e ecológicos", indicado em Megacidades - O 

Nosso Futuro Global (2009). 

                                                             
5
 Política Regional, Desenvolvimento Urbano, http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_pt.cfm; 

Consultado em Agosto de 2013. 
6 Maria Gohn, O Futuro das Cidades, http://www.lite.fae.unicamp.br/revista/gohn.html; consultado em Agosto 
de 2013. 
7
 Ano Internacional do Planeta Terra, Megacidades - o nosso futuro global, 

http://www.yearofplanetearth.org/content/downloads/portugal/brochura7_web.pdf; Consultado em Agosto de 
2013. 



 

 

  

 

IMAGEM 3 - DADOS ESTATÍSTICOS DA EVOLUÇÃO DAS MEGACIDADES. 
FONTE: ONU HABITAT, WWW.ONUHABITAT.ORG; CONSULTADO EM AGOSTO DE 2013. 
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Desde 1950 que o crescimento urbano se tornou um fenómeno mundial devido ao 

seu potencial económico, o crescimento natural da população e o êxodo rural. Foi na 

década de 1990 que o conceito surgiu através de especialistas da Organização das 

Nações Unidas aquando da observação do aumento populacional em determinadas 

áreas urbanas, sobretudo em países subdesenvolvidos. Estas áreas constituem-se como 

fortes pólos de atracção populacional, com problemas agravados de problemas 

económicos e sociais, tal como observado em determinadas habitações informais 

presentes em diversos aglomerados.  

 

“La forme d’une ville change plus vite, hélas, que les désirs du cœur humain.” 

Charles Baudelaire, Les cause de la Croissance Urbaine. 

 

Associado aos potenciais das áreas urbanas, está a capacidade de crescimento 

populacional das megacidades. O acesso, apesar de não ser uniforme, tem permitido o 

crescimento em áreas urbanas, em que a procura de um 'local melhor' tem provocado o 

crescimento desorganizado das áreas urbanas, com o aumento das periferias do centro 

urbano, dificultando o acesso a habitação, transporte, educação, saúde e emprego por 

parte de toda a população. Permite-se, então, a origem de assentamentos informais, 

caracterizadas por populações residentes em condições possivelmente miseráveis, mas, 

também, de áreas residenciais, com usos maioritários de dormitório, sem potencialidades 

de emprego e de desenvolvimento económico. 

O crescente desenvolvimento de áreas urbanas caracterizadas como 

Megacidades tem originado o aparecimento de vários grupos de investigação 

internacionais, com o objectivo de compreender as potencialidades e as desvantagens 

destas estruturas urbanas, as consequências deste desenvolvimento repentino, a 

capacidade de melhoramento e de desenvolvimento sustentável. 

Diversos grupos de investigação, incluindo organizações internacionais como a 

UN-Habitat e organizações não governamentais, como a Megacities Foundation, na 

Holanda, cujo principal estudo originou uma publicação em 2009 8 com um conjunto vasto 

de directrizes para melhorar o desenvolvimento das áreas urbanas, apresentando  

                                                             
8
  



 

 

  

 

IMAGEM 4 – IMAGEM SATÉLITE NOCTURNA. 
FONTE: NASA, 2006. 

IMAGEM 5 – LOCALIZAÇÃO MEGACIDADES. 
FONTE: MEGACITIES FOUNDATION. 

IMAGEM 6 – PROJECÇÃO DE ÁREAS URBANAS. 
FONTE: ONU-HABITAT. 
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cenários de desenvolvimento e possíveis soluções para um crescimento sustentável de 

futuras megacidades. 

 

I.1.1.1. Formação de Assentamentos Urbanos Informais 

 

“Primeiro é a miséria rural que enche os bairros de lata. Depois é o crescimento natural 

que assume o resto” 

Noël Cannat, Sous les Bidons, La Ville, 2003 

 

Desde a Revolução Industrial que a população urbana tem vindo a aumentar. As 

diversas expansões do território da cidade, o incremento das especializações de 

actividades e concentração populacional, permitiu uma profunda mudança nos hábitos e 

modos de vida tradicionais 9 da população do século XX.  

A sociedade moderna ocidental, devido às suas características de organização 

social, tem introduzido no espaço urbano diversos elementos que evidenciam um 

aumento das diferenças entre classes sociais e das exclusões sociais de vários tipos - 

social, cultural, espacial, ambiental, entre outros. Assim, a presença de assentamentos 

informais nas periferias dos centros urbanos tornaram-se comuns na cidade 

contemporânea. Cada um destes assume diferentes características, tipologias, 

dimensões e modelos de apropriação, de acordo com as especificidades do local e da 

população residente que, apesar de estar em áreas urbanas, mantém o modo de vida e 

tradições do seu local de origem. 

Os assentamentos informais surgem, por um lado, devido à crescente 

concentração urbana, de acordo com as necessidades locais. Os assentamentos 

informais, apesar de não exclusivamente, tendem a surgir em países subdesenvolvidos 

onde a população em extrema pobreza aglomera-se em áreas urbanas que competem 

com os países em desenvolvimento pela imagem idílica de um lugar próspero. Por outro 

lado, estes assentamentos surgem por necessidade. A procura por emprego na área 

urbana é seguida pela procura de habitação, dando origem a certos assentamentos. 

No surgimento dos "bairros de lata", considerou-se que estes assentamentos 

seriam integrados na malha urbana ou acabariam por desaparecer. Contudo, a  

                                                             
9
 Sandra Caçoila, 2007, A Cidade Informal no Pensamento Contemporâneo, p. 16. 



 

 

  

 

IMAGEM 7 – EXEMPLOS DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS. 
FONTE: RAQUEL HENRIQUES, POLÍTICAS URBANAS DE ASSENTAMENTO, 

HTTP://WWW.ESTUDOPREVIO.NET/ARTIGOS/15/RAQUEL-HENRIQUES-.-POLITICAS-URBANAS-DE-
ASSENTAMENTO. 

IMAGEM 8 – NECRÓPOLE DO CAIRO, EL ARAFA: A CIDADE DOS MORTOS. 
FONTE: SÉRGIO TRÉFAUT, A CIDADE DOS MORTOS, HTTP://WWW.ACIDADEDOSMORTOS.COM/; CONSULTADO 

EM JANEIRO DE 2013. 
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modernização das áreas urbanas com a crescente concentração urbana bem como os 

movimentos populacionais determinou que este "fenómeno" não parasse de crescer, 

tornando-se, actualmente, em grandes conjuntos habitacionais. Diversos exemplos são 

conhecidos por todo o mundo, como as favelas brasileiras.  

A localização dos diversos assentamentos tem sido realizada em zonas de risco, 

como áreas com potencial de deslizamento de terras, como acontece, por exemplo, nas 

favelas brasileiras (IMAGEM 7). A construção de novos espaços arquitectónicos tem 

diminuido as áreas de possíveis de construção, levando a que os assentamentos 

informais estejam em locais de risco. Nestes assentamentos, também existe falhas de 

infra-estruturas. Como não se constituem como áreas planeadas, necessidades como 

água potável, saneamento e electricidade não estão planeadas, o que prejudica o nível 

de vida.  

Outros exemplos de assentamentos informais em áreas de risco são a ocupação 

de cemitérios ou de aterros. Apesar de não muito comuns, existem já casos conhecidos - 

Cemitério de El Arafa, no Cairo (IMAGEM 8), e o Cemitério de Navotas, Manila. O Cemitério 

de Casablanca, Marrocos está na fase inicial de ocupação, com 16 famílias residentes. 

O Cemitério de El Arafa começou a ser habitado na década de 60, com o pico do 

êxodo rural para a cidade do Cairo. É considerado um dos maiores assentamentos 

informais deste género, existindo diversas actividades no seu interior, incluindo 

actividades comerciais, religiosas, educativas e culturais. É, também, um assentamento 

com as mínimas condições de infra-estrutura, nomeadamente de água e luz, e já com 

alguma organização e planeamento. 

Tal como no caso do Cairo, o Cemitério de Navotas, na periferia de Manila, foi 

ocupado pela falta de espaços urbanos com condições de habitabilidade, devido à 

grande concentração populacional local. No caso do cemitério, a solução empregue para 

a construção residencial é em altura para maximizar a sua capacidade. Áreas 

envolventes, como as praias da Baía de Manila e aterros de lixo também foram 

ocupadas, resultando em áreas urbanas degradadas mas com grandes problemas de 

sobrepovoamento (IMAGEM 9). O contacto com lixo orgânico é um dos principais problemas 

de saúde pública do local, capaz de transportar diversas doenças. Contudo, diversos 

residentes aproveitam estes espaços para actividades económicas, como a procura e 

aproveitamento dos resíduos sólidos para reciclagem, com o objectivo de conseguir 

algum rendimento financeiro. 



 

 

  

 

IMAGEM 9 – CEMITÉRIO DE NAVOTAS, MANILA. 
LOCALIZAÇÃO E INTERIOR DO CEMITÉRIO. FONTE: AUTOR. 
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Diversas situações e possíveis resoluções têm sido propostas. Uma das mais 

conhecidas é a construção em altura, com o objectivo de fornecer habitação diminuindo a 

superfície de terreno ocupado. Um dos exemplos é o "Plan Voisin" de Le Corbusier, 1925 

(IMAGEM 10). 

Esta proposta para a renovação do centro de Paris 10 totalizava 18 arranha-céus 

de 60 andares com uma planta em forma de cruz, com diversas funções para, 

aproximadamente, três milhões de habitantes. Pensado para o transporte individual, o 

plano incluía duas vias arteriais principais pelo centro da renovação, com sentido Este - 

Oeste e Norte - Sul.  

Com a construção em altura, permitia-se mais espaço urbano livre ao nível da 

superfície, traduzindo-se em diversas áreas verdes. No entanto, a habitação no centro da 

cidade era dedicada aos residentes mais favorecidos. O proletariado, por seu lado, 

mantinha-se nas margens do plano, em habitações de baixo rendimento, demonstrando 

um segregação do espaço urbano em relação às classes sociais. Propostas como o Plan 

Voisin estão associados a diversos problemas, sobretudo de carácter social, logístico e 

financeiro.  

A diminuição de espaços habitacionais em contraste com o aumento da oferta de 

emprego tem sido um dos motivos mais explorados para a concentração populacional em 

áreas urbanas e o aumento do número de assentamentos informais. Estes iniciam-se 

com a solução temporária de produção de habitação de características precárias, como 

acontece nas favelas brasileiras. Estas soluções são individuais e realizadas pelos 

próprios residentes necessitados. A solução aplicada pelas entidades estatais passa pela 

habitação de carácter social, resultante de investimentos públicos, com o objectivo de 

proporcionar melhores condições de vida para as classes sociais necessitadas, ainda que 

com áreas diminutas, em relação às habitações de classes sociais favorecidas. 

Ernst May orientou em 1929 o II Congresso Internacional de Arquitectura 

Moderna, de onde surgiu o documento Habitações para o Mínimo de Vida, com o 

objectivo de, não só demonstrar como realizar projectos de habitações mínimas, tendo 

em conta as áreas mínimas necessárias, o seu projecto e o seu custo, mas, também, 

demonstrar uma 'nova maneira de viver'. 

  

                                                             
10

 Density Atlas, The Plan Voisin, Paris, http://densityatlas.org/casestudies/profile.php?id=99; Consultado em 
Outubro de 2013. 



 

 

  

 

IMAGEM 10 – PLAN VOISIN, LE CORBUSIER. 
FONTE: FUNDAÇÃO LE CORBUSIER, 

HTTP://WWW.FONDATIONLECORBUSIER.FR/CORBUWEB/MORPHEUS.ASPX?SYSID=13&IRISOBJECTID=6159&SYS
LANGUAGE=EN-EN&ITEMPOS=2&ITEMCOUNT=2&SYSPARENTNAME=HOME&SYSPARENTID=65.  

IMAGEM 11 – BLOCO NEMAUSUS. 
FONTE: CONTEMPORARY EUROPEAN ARCHITECTURE, NEMAUSUS SOCIAL HOUSING. 

IMAGEM 12 – PALLET HOUSE. 
FONTE: HTTP://WWW.INSPIRATIONGREEN.COM/PALLET-INSPIRATION.HTML 

IMAGEM 13 – CASA MODULAR DE MEUDON, JEAN PROUVÉ. 
FONTE: PROYECTOS 7 / PROYECTOS 8. 
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Um dos exemplos é o Bloco Nemausus, de Jean Nouvel (IMAGEM 11). Construído 

entre 1985 e 1987, o bloco habitacional Nemausus foi uma das propostas apresentadas 

para a resolução da necessidade de habitação social em Nîmes, França, com um 

financiamento limitado. Pretendia, também, ter a capacidade de se adaptar a uma 

sociedade em constante mudança, mantendo o seu preço baixo. O bloco é composto por 

dois edifícios alongados, um mais comprido que outro, 114 unidades habitacionais entre 

unidades duplex e triplex com uma média de 91 m2 cada. O acesso às habitações é feito 

por escadas exteriores e um passadiço tipo galeria, que permite áreas comuns em frente 

a cada unidade. Na fachada oposta, encontram-se espaços privados. 

Outra dos exemplos é a Casa Meudon de Jean Prouvé. O conjunto habitacional é 

composto por 14 unidades industrializadas com o objectivo de responder às 

necessidades habitacionais pós-guerra. Construído como uma habitação temporária e 

montada com painéis metais pré-fabricados, é possível baixar o seu custo através de 

construção standard e montagem modular, permitindo a criação de diversos tipos de 

unidades habitacionais com a capacidade de se modificar o interior e aumentar a sua 

área livre. Após décadas de existência, estas construções ainda existem com boas 

condições, sendo declaradas como Património Arquitectural. 

 

I.2. AS FILIPINAS E A REGIÃO METROPOLITANA DE MANILA 

 

A República das Filipinas é um vasto arquipélago no Oceano Pacífico constituído 

por mais de 7.000 ilhas. Delimitado por diversos mares, como o Mar das Filipinas a leste 

e o Mar da China Meridional a Oeste, o arquipélago encontra-se perto da China e da 

Malásia, com uma fronteira marítima com a Indonésia.  

Apesar de uma longa história, os primeiros colonizadores do arquipélago foram 

espanhóis, na primeira metade do século XVI. Fernão de Magalhães, capitão da frota 

espanhola, reclamou as ilhas para o império espanhol. Aquando da colonização, foi 

introduzido o Cristianismo, existindo diversos edifícios de inspiração colonialista, 

sobretudo em Manila e na Cidade de Cebu 11. 

  

                                                             
11

 The Utrecht Faculty of Education, The Philippines - History, http://www.philippines.hvu.nl/history2.htm; 
Consultado em Agosto de 2013. 



 

 

  

 

TABELA 1 – POPULAÇÃO FILIPINA, DADOS CENSITÁRIOS. 
FONTE: REPÚBLICA DAS FILIPINAS, NATIONAL STATISTICS OFFICE, THE 2010 CENSUS AND HOUSING 

POPULATION; ADAPTAÇÃO: AUTOR. 
TABELA 2 – POPULAÇÃO E AUMENTO POPULACIONAL NAS FILIPINAS. 

FONTE: REPÚBLICA DAS FILIPINAS, NATIONAL STATISTICS OFFICE, THE 2010 CENSUS AND HOUSING 
POPULATION - POPULATION AND ANNUAL GROWTH RATE, ADAPTAÇÃO: AUTOR. 

Ano
Data 

Referência
População 

Filipina (milhões)
Aumento Populacional 

(milhões)

2010 1 de Maio de 
2010

92,34 15,83

2000 1 de Maio de 
2000

76,51 15,81

1990 1 de Maio de 
1990

60,70
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Após anos de governação espanhola, esta foi conquistada pelos americanos no 

final do século XIX, com a vitória sobre a Espanha na batalha da Baía de Manila. Seguido 

pelos japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, as Filipinas tiveram a sua 

independência em 1946, com a proclamação da República das Filipinas a 4 de Julho. 

De acordo com os dados censitários de 2010, divulgados em 2012 12, a República 

das Filipinas é constituída por mais de 92 milhões de habitantes, com um crescimento 

superior 1,90% anualmente (TABELA 1) entre 2000 e 2010. 

A RMM é a segunda região mais populosa das Filipinas, com um total aproximado 

de 11,9 milhões de habitantes, depois de Calabarzon, com mais de 12,6 milhões de 

pessoas (TABELA 2). A cidade de Manila, capital da República das Filipinas e centro da 

RMM, tem um total populacional superior a 1,6 milhões de habitantes. Possuindo uma 

superfície de 300.000 km2, a sua densidade populacional é de 316,2 hab / km2, em 2011. 

A localização da RMM face à restante República permite que este seja o centro 

político e económico das Filipinas, atraindo milhares de habitantes à procura de uma 

oportunidade.  

A RMM, com o porto e a Baía de Manila, bem como o seu centro histórico tornam 

esta região um dos maiores centros turísticos das Filipinas, com perto de 4 milhões de 

visitantes em 2011, cuja duração média da visita é de 3 a 5 dias, com mais de 40 % a 

viajar por motivo de férias, segundo a República das Filipinas - Divisão de Turismo 13. 

O centro histórico de Manila é conhecido por Cidade Intramuros, uma pequena 

cidade construída por conquistadores espanhóis aquando da sua ocupação. É rodeada 

por uma muralha, origem do seu nome. A actual expansão e modernização da cidade de 

Manila foi para além da cidade / fortaleza, pelo que os elementos interiores mantêm-se 

parcialmente originais 14 . Existem, no entanto, diversas instituições, sobretudo, 

educacionais e religiosas, implantadas nesta zona. 

Outra área bem conhecida é o Porto de Manila, na Baía de Manila. Constitui-se 

como um dos maiores portos marítimos asiáticos, sendo classificado em 99º lugar a nível  

                                                             
12 República das Filipinas, National Statistics Office, The 2010 Census, 
http://www.census.gov.ph/content/2010-census-population-and-housing-reveals-philippine-population-9234-
million; Consultado em Setembro de 2013. 
13 República das Filipinas, Tourism, http://e-
services.tourism.gov.ph:8080/didcs/Static%20Documents/TRAVEL%20and%20TOURISM%20STATISTICS_
Booklet.pdf; Consultado em Outubro de 2013. 
14

 Philippine Country Guide - Intramuros Manila Philippines, 
http://www.philippinecountry.com/philippine_tourist_spot/intramuros.html; Consultado em Outubro de 2013. 



 

 

  

 

IMAGEM 14 – REGIÃO METROPOLITANA DE MANILA. 
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mundial. Utilizado para transporte de cargas e de contentores, é classificado em 37º 

lugar, com uma capacidade superior a 38.000 toneladas de mercadoria, segundo a 

American Association of Port Authorities, em 2010 15.  

 

I.2.1.  OS ASSENTAMENTOS INFORMAIS NA RMM 

 

“Imagine Metro Manila as a humongous stock room filled with millions upon millions of 

boxes randomly arranged. Now imagine what amount of effort it must take to rearrange all these 

boxes into a certain pattern. Still imagine the added difficulty when you realize that the big room is 

getting even bigger, and more boxes are being added.” 

Tessa Salazar, Urban Expert Plan 'Future' of Metro Manila 

 

A renovação das áreas urbanas da RMM realizadas por entidades estatais tem 

originadoa a destruição de vários assentamentos nos últimos anos. Esta destruição tem 

sido realizada a par com o realojamento das populações em diversas urbanizações 

estatais. No entanto, a localização destas é afastada do centro urbano, local de emprego 

da maioria da população, o que surge como um problema para a população obrigada a 

sair. 

Os denominados 'bairros de lata' estão dispersos pela RMM, com mais de 500 

comunidades presentes em todas as cidades e municípios, albergando mais de 2,5 

milhões de pessoas. Estes assentamentos são localizados em espaços privados ou 

terrenos públicos, ao longo de rios, perto de lixeiras, caminhos-de-ferro, pontes e 

estabelecimentos industriais. No entanto, a sua localização perto de áreas residenciais de 

classe média e alta também ocorre.  

Devido à sua dispersão, não é fácil estabelecer um padrão de assentamentos na 

RMM. Contudo, é comum observar-se três tipos principais de construções existentes, 

nomeadamente, abrigos temporários, erguidos com materiais recuperados; abrigos 

semipermanentes; habitações permanentes, com melhoria de construção. 

  

                                                             
15

 AAPA, World Port Rankings 2010, http://aapa.files.cms-
plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%202010.pdf; Consultado em Outubro de 2013. 



 

 

  

 

IMAGEM 15 – CIDADE INTRAMUROS – PLANTA DE 1851. 
FONTE: INSIDE COLONIAL INTRAMUROS, EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FILE:MANILA_1851.JPG. 
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A população residente nos assentamentos informais da RMM são pessoas em 

situação de pobreza, sem capacidade financeira para residir de forma legal nas áreas 

urbanas. Existindo famílias inteiras a residir nestas áreas, pode-se verificar que cerca de 

3/4 destas reside há mais de 5 anos na área, algumas perto de duas décadas. Muitos dos 

residentes estão empregados no sector informal, caracterizado por ajuda doméstica, 

construção, trabalho em oficinas informais e em vendas, entre outros. 

Apesar das suas características, a maioria destes assentamentos possui uma vida 

comunitária muito presente, com as próprias regras e recomendações sociais lógicas e 

bem definidas, paralelas às da cidade. São sociedades criadas pela necessidade e 

entreajuda, com uma forte densidade populacional. Talvez devido a estas razões exista a 

presença de um pequeno agrupamento populacional - pessoas pertencentes ao bairro e 

com uma forte presença nesta sociedade com conhecimento do bairro e do seu 

quotidiano, com alguma autoridade permitida pela população residente.  

São, também, sociedades com a capacidade de reaproveitar todos os elementos 

para possível rendimento financeiro, existindo diversos tipos de comércio no interior, 

como pequenos minimercados, denominados "sari-sari". A falta de serviços e de 

infraestruturas, apesar de ser um problema, é relativamente colmatada pela presença de 

ONG's que providenciam ajuda com medicamentos, médicos, enfermeiros e outros 

voluntários, para tentar melhorar as condições de vida. 

Por não existir um planeamento, a expansão destes bairros ocorre por 

necessidade, o que permite a existência de 'labirintos' interiores para as pessoas 

exteriores a este. Mas a presença desta população serve de alicerce ao desenvolvimento 

económico da RMM, com mão-de-obra barata e com vontade de trabalhar. 

 

I.3. MANILA, NAVOTAS E O CEMITÉRIO DE NAVOTAS  

I.3.1.  A CIDADE DE MANILA 

 

“I believe that Manila can be a reflection of your state of mind. Being a city of extreme 

contrasts it can easily become an intense personal experience. Manila can be chaotic and 

spiritual, dirty and divine, gritty and gorgeous all at once. If you don’t find beauty and 

poetry here, you will never find it anywhere….” 



 

 

  

 

IMAGEM 16 – REGIÃO METROPOLITANA DE MANILA. 
FONTE: MAPSOF, METRO MANILA MAP, HTTP://MAPSOF.NET/MAP/METRO-MANILA-MAP#.URW8BRQ3DFI; 

CONSULTADO EM SETEMBRO DE 2013. 
IMAGEM 17 – VISTA AÉREA SOBRE MANILA. 

FONTE: AERIAL VIEWS. 

IMAGEM 18 – CIDADE DE MANILA. 
FONTE: JOHOMAPS, PHILIPPINES - MANILA, 

HTTP://WWW.JOHOMAPS.COM/CHT/AS/PHILIPPINES/MANILA/MANILAMETRO.JPG; CONSULTADO EM DEZEMBRO 
DE 2013. 
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Carlos Celdran, My Manila Description... 

 

Como referido, o arquipélago das Filipinas é constituído por três grandes grupos 

de ilhas, entre eles o Luzon, grupo a Norte. A ilha de Luzon, a maior do grupo, é a mais 

importante das Filipinas, devido à implantação de determinadas características, como a 

localização da capital da República, a presença do aeroporto nacional e a implantação da 

maioria das actividades industriais e de serviços 16. 

Localizada no grupo Luzon, a cidade de Manila constitui-se como a capital da 

República das Filipinas, possuindo o maior porto marítimo do sudeste asiático. Está 

agregada na Região Metropolitana de Manila, juntamente com outras áreas urbanas, num 

total de 13 municípios e 9 cidades. Esta região possui as duas maiores áreas urbanas 

das Filipinas - a Cidade de Quezon, com um total populacional superior a 2,7 milhões de 

pessoas, e a Cidade de Manila, com um total superior a 1,6 milhões. 

Derivado de "MayNilad", com origem muçulmana e o nome do assentamento 

habitacional que existia neste local antes da conquista espanhola, Manila é limitada a 

Norte pela Cidade de Navotas e de Caloocan, a Nordeste por Quezon e San Juan del 

Monte, a Sul por Pasay. A Oeste, encontra-se a Baía de Manila, local do porto marítimo 

(IMAGEM 18). 

A existência da Baía de Manila não é propícia a um local de visita ou de turismo, 

como outros locais do arquipélago. A praia mais próxima capaz de agradar a turistas 

encontra-se a mais de 130 km de distância do centro urbano. 

A linha de costa desta área encontra-se fortemente ocupada por assentamentos 

habitacionais e prejudicada pela poluição tanto do porto marítimo como das populações 

locais, devido à forte expansão que a cidade de Manila realizou com a concentração 

populacional. 

Mesmo com a expansão referida, as condições habitacionais da área urbana não 

podem ser consideradas boas. Da totalidade da população residente na RMM, cerca de 

2,5 milhões de pessoas ocupam assentamentos informais, o que corresponde a apenas 

5% da totalidade do território, segundo dados da UN-Habitat. 

  
                                                             
16

 The Utrecht Faculty of Education, The Philippines - Luzon Region, 
http://www.philippines.hvu.nl/Luzon1.htm; Consultado em Agosto de 2013. 



 

 

  

 

IMAGEM 19 – CIDADE DE MANILA. 
FONTE: AUTOR. 
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O desenvolvimento da cidade de Manila ocorreu centrado na localidade de 

Intramuros, como já referido. No entanto, não existiu qualquer plano urbanístico para a 

sua expansão, o que permitiu a acumulação de assentamentos informais por 

necessidade. Também a presença estrangeira, nomeadamente americana originou 

determinadas características na área urbana, como a forte presença do automóvel e o 

desenho da cidade para este. Este meio de transporte é utilizado mesmo para curtas 

distâncias. No entanto, ao contrário das cidades ocidentais, não há uma presença de 

espaços públicos. Tal pode dever -se a diversos factores, como as características do 

ambiente exterior, em que se sente que o ar é pesado, húmido e tem uma grande 

concentração de odores, o que torna a sua experiência muito agressiva, para aqueles 

que não estão habituados. 

Apesar de diversos problemas assolarem a área urbana, poucos esforços para 

resolver estas questões e desenvolver infra-estruturas de apoio estão a ser realizados 

devido, sobretudo, a questões de financiamento e apoio económico.  

Os problemas de poluição ligados à utilização de transportes individuais 

conjugado com constantes questões de trânsito estão sempre presentes, afectando a 

qualidade do ar. No entanto, há um grande desenvolvimento da rede de transportes 

urbanos, apesar dos diversos desafios ligados a uma megacidade em constante evolução 

e um código de estrada pouco respeitado. 

Parte dos transportes urbanos (IMAGEM 20) é realizado por Jeepneys. Baseados em 

Jeep Willis deixados pela população americana aquando da sua ocupação, estes 

veículos têm sido alterados para acomodar o maior número possível de pessoas, 

actuando como um transporte colectivo. Actualmente, são um símbolo da cidade e uma 

das suas imagens de marca. Outro meio de transporte são os triciclos motorizados, 

podendo ser equiparados aos táxis. São utilizados para distâncias reduzidas ou para a 

realização de serviços. 

A rede de transportes colectivos públicos conta, ainda, com um comboio urbano e 

um metropolitano em desenvolvimento, com um conjunto de três linhas. Contudo, estes 

são os meios menos utilizados pela população residente, como demonstrado pelo estudo 

de Vergel, Analysis of Air Pollution Exposure of Individuals in the Road Environment. 

As tentativas de renovação da cidade têm-se apoiado na diminuição dos 

assentamentos informais, com a sua destruição, aumentando as diferenças sociais já 

existentes. Além destas, também a imagem visual e a utilização da cidade é realizado por  



 

 

  

 

IMAGEM 20 – EXEMPLOS DE TRANSPORTES URBANOS E ADAPTAÇÕES. 
FONTE: AUTOR. 
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diferentes zonas. Facilmente se associa pequenas comunidades urbanas a diversas 

culturas, como a comunidade de Parian, Binondo, associada à população de origem 

chinesa ou a comunidade de Makati, mais conhecida como Little New York, caracterizada 

por diversos arranha-céus e uma forte presença de comércio, onde se situa o centro 

empresarial da RMM.  

 

I.3.2.  NAVOTAS - QUAIS AS SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A cidade de Navotas faz parte de uma das 17 cidades que compõem a Região 

Metropolitana de Manila, localizando-se noroeste da cidade de Manila (TABELA 3).  

Com uma população de, aproximadamente, 245.344 pessoas segundo Censos de 

2007, realizados pelo National Statistics Office, a cidade tem uma projecção de 274.270 

pessoas em 2015. A sua área de 10,69 km2 faz com que esta cidade tenha uma 

densidade populacional de 22.930 hab/km2, correspondendo a, aproximadamente, três 

vezes e meia a d densidade da cidade de Lisboa - cerca de 6.500 hab/km2.  

A língua mais falada é o dialecto local Tagalog. Apesar de ser uma língua falada 

mundialmente, o inglês não é muito utilizado nas ilhas. A principal religião em Navotas é 

o catolicismo, com perto de 90% da população.17 

Aquando do seu estabelecimento, Navotas não era uma cidade, sendo 

pertencente a Malabon, na vizinhança. Com a erosão causada pelas águas da Baía de 

Manila, estes dois locais foram separados fisicamente por um canal que permitiu, durante 

as marés-altas as águas do mar fluírem através desta e durante a maré-baixa as águas 

interiores fluírem para o mar. Este canal acabou por se tornar regular e dar origem a um 

rio. Estas alterações geográficas levaram a que as pessoas chamassem àquele local de  

Nabutas, trespassado. Mais tarde, a denominação do local evoluiu para Navotas. Pode-

se, então, observar que esta cidade é, a nível geográfico, rodeada por água. 

A sua localização permitiu a evolução da actividade piscatória, bem como de diversas 

outras actividades associadas ao mar, o que contribui com 70% do rendimento financeiro 

da comunidade. Actualmente, Navotas é considerada a capital piscatória das Filipinas,  

                                                             
17

 Relatório Governamental: Situational Analysis STATE OF LOCAL DEVELOPMENT City of Navotas 
http://www.navotas.gov.ph/Downloads/MAYOR/Socio-Economic%20Profile%202010.pdf 



 

 

  

 

TABELA 3 – FICHA TÉCNICA DE NAVOTAS. 
FONTE: REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – NATIONAL STATISTICS OFFICE; ADAPTAÇÃO: AUTOR. 
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estando reconhecida em vários locais do Sudeste Asiático. Há, no entanto, um aspecto 

negativo. Navotas tem uma altitude muito baixa, não ultrapassando os 5 metros acima da 

cota do mar. Associando esta característica à sua localização, pode-se observar que a 

cidade é muito propensa a inundações, especialmente durante as estações húmidas e as 

marés altas. Para colmatar estas adversidades, grandes investimentos têm sido 

realizados pelas autoridades para construir estações de bombeamento de água e 

diversos diques.  

A poluição e sobrepovoamento são outros problemas que as autoridades estão 

interessadas em resolver. Nos últimos anos, as políticas da cidade em relação a poluição 

têm vindo a intensificar-se, permitindo a sua classificação, em 4 anos consecutivos, como 

a cidade mais limpa da RMM.  

Os dados apresentados são meramente objectivos, recolhidos através de 

pesquisa. No entanto, o trabalho de campo permitiu a obtenção de outros dados e pontos 

de vista, muito diferentes dos obtidos através da investigação. 

Saindo de Manila em direcção a Navotas percorrem-se cerca de 7 km antes de 

entrar na cidade. A primeira impressão é de que esta é realmente uma cidade piscatória, 

com um ‘cartão-de-visita’ muito local – o nome da cidade sobre a forma de um peixe. 

Pode-se observar de imediato a densidade construtiva existente, não existindo 

espaços livres, mesmo na margem do rio, onde diversas edificações já se encontram e 

são realizadas sobre pilotis.  

Facilmente se observam os cabos de dados no ar que ligam os postes de 

transmissão às edificações, pois só há pouco tempo é que estes começaram a ser 

enterrados. 

O edifício mais recente e moderno é o da Câmara Municipal, sendo as igrejas os 

melhor cuidados. As ruas estão povoadas por diversas lojas, com comércio recente, um 

pouco ocidentalizado. São diversos os objectos que servem para comércio e possível 

rendimento. Todos os espaços são utilizados, tanto para uso habitacional, como para 

criar um espaço de negócio. 

  



 

 

  

 

IMAGEM 21 – RUAS DA CIDADE DE MANILA. 
FONTE: AUTOR. 
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I.3.3.  A OCUPAÇÃO DO CEMITÉRIO DE NAVOTAS 

 

A localização e as necessidades de diversos centros urbanos tem potenciado a 

concentração urbana em diversas áreas degradadas. Devido à falta de espaços urbanos 

livres, diferentes assentamentos informais têm-se localizado em locais menos 

convencionais, como é o caso de cemitérios. 

A evolução populacional inerente a concentrações urbanas permitiu a evolução 

deste assentamento para áreas com população residente permanente, uma economia 

baseada em comércio e pequenos serviços educacionais, desenvolvendo este 

assentamento numa área urbana, capaz de colmatar o problema de sobrepovoamento da 

cidade do Cairo. 

No caso das Filipinas, o desenvolvimento do assentamento iniciou-se de modo 

diferente. Com cerca de 44% da população a residir em ‘bairros de lata’ que em valores 

absolutos corresponde a duas vezes a população total portuguesa, o aparecimento do 

assentamento do Cemitério de Navotas foi mais espontâneo. 

Este assentamento tem, aproximadamente, três mil pessoas a residir, com 

construções precárias, junto a túmulos, entre resíduos e odores desagradáveis, em 

extrema pobreza, uma superfície de 0,02 km2 com uma densidade populacional 

aproximada de 150.000 hab/km2. Em termos comparativos, esta densidade é equivalente 

a um agrupamento de 4.000 pessoas na Praça do Comércio em Lisboa.  

Localizado no barangay (unidade administrativa equivalente às freguesias 

portuguesas) de San Jose, Navotas, este cemitério faz parte de um conjunto de zonas 

com estas funções, apesar de serem zonas individuais. A Norte situa-se o Immaculate 

Garden Memorial Park, utilizado sobretudo por famílias abastadas; a Sul encontra-se o 

Navotas Catholic Cemetery e o Navotas Municipal Cemetery.  

Implantado junto à Baia de Manila, esta parte da costa fornece algum sustento às 

famílias residentes através da pesca na baía. Permite, também, emprego a milhares de 

pessoas na RRT Marine Service, um estaleiro de reparações da Baía. A maioria das 

pessoas que se instalaram neste assentamento considerava fazê-lo a título temporário. 

No entanto, devido a diversas dificuldades encontradas, a residência tornou-se 

permanente, com impossibilidades de residir em áreas urbanas consolidadas. 



 

 

  

 

IMAGEM 22 – RMM E A LOCALIZAÇÃO DE NAVOTAS. 
FONTE: AUTOR. 
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I.3.3.1. CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS E DE HABITAÇÃO 

 

Os elementos da comunidade do cemitério de Navotas, pertencentes a uma 

classe média-baixa, não possuem, na sua maioria, emprego fixo, baseando o seu 

rendimento em pequenos trabalhos oportunos. Apesar das suas condições de vida e de 

habitação, não são indivíduos suficientemente pobres para receber ajudas de estado nem 

com capacidade económica para modificarem as suas condições.  

As famílias médias são compostas por 4 a 6 elementos, com uma maioria de 

pessoas menores. Esta característica condiciona o programa do módulo habitacional. 

Assim, a proposta deverá ter em conta o tamanho médio das famílias, propondo espaços 

que abriguem tanto famílias de alguma dimensão como famílias mais pequenas. 

A nível de estudos, a grande maioria tem apenas o ensino obrigatório, que 

corresponde ao nosso ensino básico. Devido às condições de vida e económicas dos 

agregados, a continuação da educação não é uma prioridade nem, muitas vezes, uma 

capacidade que as famílias tenham, pelo que não existe muita procura deste elemento de 

desenvolvimento. 

O local de estudo apresentado encontra-se com diversas limitações e 

problemáticas (TABELA 4). Como o bairro está baseado no cemitério, não existem infra-

estruturas de apoio às habitações como saneamento, água e electricidade. No caso de 

água potável, o único local existente para abastecimento da população é um poço 

exterior a 800 metros da localidade. 

A capacidade de cozinhar está limitada ao uso de botijas de gás o que, aliado à 

dimensão da 'habitação', limita a realização da actividade ao exterior desta. 

Outra questão está ligada com a recolha de resíduos, não existindo depósitos 

suficientes para as necessidades da população residente. Uma das preocupações 

inerentes é a acumulação dos resíduos, tanto junto às habitações como na linha de costa 

da baía, já alterada com a acumulação de resíduos. 

São diversas as situações de perigo que estão presentes no assentamento, 

sobretudo aliadas a incêndios e inundações. Um dos últimos incêndios ocorridos ainda 

deixava marcas na comunidade, como verificado na visita ao local. Perto de 300 pessoas 

ficaram desalojadas e, com as condições das habitações, muitas vezes é dif ícil   



 

 

  

 

TABELA 4 – ANÁLISE SWOT SÍNTESE DE NAVOTAS. 
FONTE: AUTOR. 

IMAGEM 23 – COMUNIDADE CEMITÉRIO DE NAVOTAS. 
FONTE: AUTOR. 
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determinar se foi acidente ou havia intenção de prejudicar. No caso das inundações, 

estas facilmente alcançam alturas superiores a 1 metro, com capacidade de causar 

diversos estragos nas áreas habitacionais. 

Pode-se, assim, verificar que a capacidade de habitabilidade e a qualidade das 

'habitações' é sumária. A maioria destas é construída com recurso a materiais 

recuperados, com recurso a madeiras existentes na área, sendo comum a presença de 

chapas metálicas onduladas, não existindo qualquer tipo de isolamento térmico ou 

acústico, sendo as construções protegidas das chuvas por plásticos.  

A unidade habitacional é composta por uma área de confecção de refeições, uma 

área de dormir que serve a família completa, e uma pequena área para as necessidades 

fisiológicas. Esta unidade é o exemplo mais 'composto'. A maioria é unidade habitacional 

que ronda os 10 a 15 m2 que tenta servir 4 a 6 pessoas. Existe, também, uma tentativa 

de construção em altura, com o objectivo de permitir maior número de habitações. 

Contudo, actualmente não é possível pois as unidades não possuem estrutura de suporte 

para estas soluções. 

Existe uma elevada densidade populacional na área, com uma procura crescente. 

Com o cemitério em funcionamento e a limitação da sua propriedade, pode-se observar a 

expansão deste assentamento para a baía. As mesmas habitações são, assim, apoiadas 

em estacas, diminuindo os conflitos inerentes às marés. 
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PARTE II - RESUMO 

Projecto de Intervenção, Habitar no Inabitável 

 

O cemitério de Navotas pode ser considerado como um dos mais diferentes 

assentamentos informais existentes, não só pelo seu local de origem como, também, pelo 

seu contexto envolvente. Apesar das suas características, vantagens e problemas, os 

seus residentes persistem em habitar este local. 

O desenvolvimento da proposta de intervenção urbana nesta comunidade baseou-

se no conhecimento obtido na visita ao caso de estudo, de modo a compreender como 

potenciar o projecto habitacional em relação às necessidades locais. 

Tendo em conta as limitações inerentes ao local, tanto  o projecto urbano como o 

projecto do módulo habitacional procuram a maior viabilidade económica como 

construtiva, sempre projectando para a expansão e evolução do principal serviço 

existente – o cemitério. 

 

PART II - ABSTRACT 

Intervention Project, Dwell on the Inhabitable 

 

The Cemetry of Navotas can be considered as of the most different existing 

informal dwellings, not only by its place of origin, also its surrounding context. Despite its 

features, advantages and problems, its residents persist in this place. 

The development of the proposed urban intervention in this community is based on 

the knowledge gained from the visit to the case study in order to understand how to boost 

the housing project in relation to local needs. 

Given the inherent limitations of the site, both the urban project and the housing 

module project seeks greater economic and constructive viability, always considering the 

future expansion and evolution of the main existing service – the cemetery. 

 

  



 

 

  



Casas para um Planeta Pequeno 
Habitar no Inabitável, Cemitério de Navotas, Manila 

Faculdade de Arquitectura 
Universidade de Lisboa 

 

  
Página 59 

 
  

II.1. PROJECTO URBANO 

 

II.1.1. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

Como referido em caracterizações anteriores, o caso de estudo do presente 

Projecto Final de Mestrado tem uma densidade populacional muito elevada. Tem, na sua 

envolvente, outras zonas de cemitério, com as suas respectivas áreas de manutenção, 

bem como uma área marítima de manutenção e reparação de embarcações, na própria 

Baía de Manila. 

A visita ao local permitiu não só conhecer melhor o local de estudo, como 

experienciar e vivenciar as condições do caso de estudo, oferecendo um conhecimento 

único sobre o local e as suas características.  

O caso de estudo e a área de intervenção têm uma entrada a sul, junto à baía. 

Nesta entrada pode-se sentir a pouca firmeza que o solo tem devido à acumulação de 

resíduos no terreno. Estas características podem ser observadas em diversos sítios do 

local, demonstrando as necessidades que a zona e a população têm. Prosseguindo pelo 

assentamento, pode-se observar diversas crianças a brincar nas embarcações utilizadas 

pelos pescadores, sentindo diversas sensações, diferentes das que se experienciam nos 

bairros ocidentais - ruelas muito estreitas, cheiros intensos de pessoas a cozinhar 

juntamente com odores de fezes, lutas de galos, muito populares nas Filipinas e que 

envolvem muito dinheiro 18, diversos animais e extrema pobreza. O sustento de diversas 

famílias passa pela condução de triciclos motorizados, estacionados na entrada do bairro. 

O sustento de outras reside em trabalhos diversos no centro urbano, não existindo 

qualquer tipo de comércio na área residencial do local de intervenção. 

Na área do cemitério, torna-se comum ver crianças a brincar sobre as campas ou 

a apanhar resíduos do chão, de onde podem receber algum rendimento. Uma das várias 

perguntas que as pessoas fazem é, certamente, como é possível existir locais assim em 

pleno século XXI? 

Ao contrário do que se poderia perceber, o cemitério mantém-se em 

funcionamento, com a realização de diversos funerais e a existência das visitas   

                                                             
18 Em 2008, as Filipinas acolheram o Campeonato Mundial desta modalidade. 



 

 

  

 

IMAGEM 24 – HABITAÇÃO NO CEMITÉRIO DE NAVOTAS. 
FONTE: AUTOR. 

IMAGEM 25 – ACTIVIDADES FÚNEBRES. 
FONTE: AUTOR. 
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realizadas às campas (IMAGEM 25). No entanto, a vida comunitária de quem reside neste 

local mantém-se como se de uma área urbana comum se tratasse. 

Ao se visualizar todo o assentamento, é de notar a existência de locais com algum 

arranjo e cuidado, especialmente locais de culto. Pode-se, também, observar diversas 

crianças a dirigirem-se para a escola, utilizando um uniforme de cor branca, 

diferenciando-se da envolvente e das que não frequentam o ensino. 

Tendo em conta as diversas problemáticas já enumeradas, é necessário que a 

proposta de intervenção consiga oferecer um mínimo básico de condições de vida, 

concebendo um plano urbano adequado às especificidades do local. Deve, também, 

proporcionar um crescimento urbano da área residencial, sem negligenciar a necessidade 

de crescimento do cemitério. Os módulos habitacionais considerados devem ser de fácil 

construção, de baixo custo e que os próprios residentes tenham capacidade para os 

fazer, rentabilizando ao máximo o projecto de intervenção. 

 

II.1.2. RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 

O levantamento e recolha de dados sobre o local de intervenção foi um problema, 

associado principalmente a ser um pedido estrangeiro. A nível cartográfico e após uma 

longa procura, a cartografia viária foi encontrada e disponibilizada por uma empresa 

filipina, facilitando de forma inequívoca o trabalho necessário. 

Outro elemento fulcral foi o levantamento fotográfico realizado no local, sendo 

necessário não só para o desenvolvimento do trabalho escrito como para a proposta de 

intervenção.  

A estrutura viária do cemitério de Navotas é particular a este assentamento, 

composta por uma via principal que liga a entrada do cemitério à Baía. O bairro possui 

um pequeno largo, atravessado por uma via estritamente pedonal, existindo diversos 

corredores estreitos que permitem a ligação aos restantes espaços do bairro. Na maioria 

destes corredores, o espaço é tão exíguo que se torna impossível ver o céu.  

Através do levantamento fotográfico pode-se observar que o terreno tem uma cota 

inferior a metro e meio acima do nível do mar. Os elementos recolhidos no local sugerem  



 

 

  

 

IMAGEM 26 – CONJUNTO HABITACIONAL, CEMITÉRIO DE NAVOTAS. 
FONTE: AUTOR. 
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certas necessidades que devem ser respondidas a nível projectual, como a criação de 

espaços públicos exteriores, para reforçar o sentimento de convívio e comunidade.  

O cemitério limita o terreno possível de expansão tanto a sul como a nascente 

devido às suas campas que atingem uma altura de cerca de 5 metros. A norte existe um 

murro dividindo a propriedade do cemitério do estaleiro de reparação de navios. 

O espaço de culto existente no assentamento tem uma grande importância para 

os residentes, demonstrado pelo cuidado presente neste espaço em relação ao restante 

assentamento. Há, também, a carência de espaços comerciais e actividades que 

garantam sustento às famílias residentes, libertando o espaço público da venda 

ambulante visível.  

Não foi realizado um levantamento de pisos das habitações existentes. No 

entanto, a fragilidade estrutural da maioria das construções impede a presença de mais 

do que um piso por construção. Também foi realizada uma estimativa do número de 

campas e das suas dimensões com o objectivo de obter projecções e previsões da 

expansão do próprio cemitério, aliando essa expansão ao projecto urbano. 

Considerando as características laborais da população residente, além dos 

espaços comerciais e de serviços, há a necessidade de se criar um espaço de 

estacionamento dos triciclos motorizados, garantindo o sustento de famílias e diminuindo 

a facilidade de roubo actual. 

  

II.2. PROJECTO DE URBANIZAÇÃO E MÓDULO HABITACIONAL 

   

II.2.1. PRINCIPAIS OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO 

 

O levantamento e recolha de dados, com posterior análise destes, demonstraram 

que a procura por propostas viáveis para a possível solução das necessidades do local 

deve ser investigada, pois a necessidade existente neste local é claramente evidente. 

O local de intervenção mantém-se ligado ao cemitério de Navotas, pois a própria 

cidade não possui outros espaços livres e com capacidade para desenvolver um projecto  



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 – ESQUEMA EVOLUTIVO DO CEMITÉRIO. 

FONTE: AUTOR. 
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urbano para esta comunidade, pelo que a solução de projecto urbano deve ter em conta, 

tanto as necessidades do cemitério como a sua possível expansão, bem como as 

necessidades de crescimento da comunidade. 

O plano urbano tem como principal objectivo a evolução demográfica da 

população residente, criando um bairro independente do cemitério existente, o que 

permite a livre expansão de qualquer das funções. Assim, o bairro é criado numa camada 

superior em relação às edificações do cemitério e numa estrutura independente deste, 

sem assentar directamente nos elementos existentes. O plano urbano tem em conta as 

necessidades do cemitério. Tal  pode ser observado no cuidado de introduzir diversas 

aberturas na malha que permitam a passagem de luz para o nível térreo, diminuindo o 

sombreamento do cemitério. 

A malha urbana é implantada perpendicularmente à malha do cemitério e à linha 

de costa da Baía, o que permite um melhor tratamento e aproveitamento da vista sobre 

esta. O principal objectivo do projecto urbano é manter neste local a comunidade criada 

por necessidade e que se mantém neste local. Assim, ao considerar-se a malha urbana 

como o esqueleto do projecto urbano e os módulos habitacionais como o preenchimento 

deste esqueleto, pretende-se melhorar as condições de vida da comunidade existente e 

possibilitar uma pequena solução aos problemas observados. 

Os módulos habitacionais são pensados como construção rápida, simples e de 

baixo custo, podendo ser reproduzida de forma fácil. É procurada uma unidade de 

reprodução que possa ser aplicada tanto a nível estrutural e de alçado do módulo 

habitacional, como possa ser aplicada no espaço público do plano urbano. 

 

II.2.2. PLANO URBANO E INFRAESTRUTURAS 

 

A elaboração do plano urbano foi realizada a diversas escalas, tendo em conta a 

criação do módulo habitacional e a potenciação do espaço urbano, com o objectivo de 

obter um plano urbano coerente e com o máximo de viabilização. 

O projecto de intervenção ficou limitado à área do bairro de Navotas, com a 

limitação por parte dos cemitérios envolventes, sendo aproveitada a área da Baía para a 

expansão da área construída. 



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 – AXONOMETRIA DE INTRODUÇÃO DO PLANO URBANO. 

FONTE: AUTOR. 
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A organização do plano urbano foi feita numa teoria de camadas, com o objectivo 

de manter as funções existentes, melhorando as questões urbanas. Assim, numa 

camada inferior mantém-se a função de cemitério, com capacidade de expansão, 

existindo espaços livres neste nível e permitindo um acesso directo à linha de costa. 

Numa camada superior organizou-se os elementos construídos com uma função 

essencialmente residencial.  

A nível viário e mantendo a pouca estrutura que existe, é proposto o 

prolongamento da via de entrada no cemitério com o cruzamento de uma nova via com 

sentido norte-sul, que segue a linha de costa da Baía, com o objectivo de criar espaços 

urbanos livres na intersecção das duas vias. Estes espaços poderão adquirir funções 

comerciais ou de serviços, dependendo da apropriação que os residentes queiram fazer 

dos espaços. Ao se optar por manter o nível do solo livre, possibilita-se duas principais 

características - a primeira está ligada com a ocupação desse espaço pelos triciclos 

motorizados e actividades comerciais da iniciativa da população residente. A segunda é a 

possível capacidade de expansão possível do cemitério, sem prejudicar a estrutura de 

apoio aos módulos habitacionais existentes. 

A expansão do cemitério está projectada de acordo com a taxa de mortalidade 

actual e a expansão verificada nos últimos anos. Mantendo-se a taxa estável e com a 

área livre que se propõem para o cemitério, este tem capacidade suficiente para os 

próximos 30 anos. 

O plano urbano desenvolve-se numa malha perpendicular à dos túmulos e à linha 

de costa da baía, possuindo uma ilharga de 6 metros, ao que se obtém uma malha 

baseada em bandas, que corresponde ao esqueleto do próprio plano urbano, preenchido 

pelos módulos habitacionais. A sua orientação permite, também, tirar partido de uma 

vista única da Baía. 

A malha estrutural e urbana é uma malha uniforme, com capacidade de se 

adaptar a qualquer terreno e necessidade, sendo fácil expandir este conjunto 

habitacional. A sua uniformidade permite, também, uma fácil montagem e expansão do 

conjunto, associado à replicação da malha existente. A linearidade da malha foi pensada 

para assimilar a diferenciação entre camadas e malhas residenciais e de cemitério. 

Devido à forte ligação à Baía e às embarcações piscatórias pela comunidade, foi 

pensada a implantação de uma segunda malha urbana, suspensa sobre a linha de costa. 

Apesar de não existir uma linearidade tão explícita, a organização da malha está pensada  



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 – IMAGENS TRIDIMENSIONAIS DO QUARTEIRÃO. 

FONTE: AUTOR. 
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na criação de uma pequena enseada na Baía, para facilitar a comunicação entre as 

embarcações, os módulos habitacionais e os indivíduos da comunidade.  

Numa estimativa, este projecto consegue albergar cerca de 2.500 pessoas, entre 

200 módulos pequenos e 215 maiores. É pensada a possibilidade de se introduzir  

módulos temporários, ao nível do solo, abrigando novas famílias até existirem habitações 

permanentes no nível de habitação.  

Ao longo do projecto urbano é proposto locais de acesso bem como áreas 

comuns que podem ser utilizadas tanto para convívios e áreas de estar como para a 

inclusão de pequenas áreas verdes e hortas para uso comunitário. 

A utilização de uma estrutura em aço a frio possibilita a fácil implantação e 

replicação desta. É, também, uma forma fácil de estruturar o espaço construído de forma 

económica, visto que a produção e utilização deste material tem aumentado no país. O 

facto de ser uma estrutura em aço realizada a frio possibilita que, no caso de 

desmontagem, os elementos estruturais possam ser reutilizados noutras construções ou 

vendidos, se tal for a necessidade. As fundações da estrutura são, por sua vez, em 

betão, aplicando uma técnica mista de construção estrutural, já utlizada em diversos 

locais. 

A malha urbana é constituída por bandas de módulos habitacionais, intercaladas 

com bandas de espaços livres que permitem a comunicação de todos os módulos e os 

espaços de comunidade. Tais espaços, observados com regularidade no espaço urbano, 

são capazes de ter diversas funções, entre a preparação de refeições, o cultivo de 

pequenas hortas ou simples espaços de estar. Devido à necessidade de uma função ao 

nível do solo, tentou-se que os espaços de comunidade se encontrassem sobre as 

edificações existentes, permitindo a passagem de luz natural e libertação do espaço 

inferior.  

Em relação aos módulos habitacionais, estão pensados dois tipos de módulos - 

um mais pequeno com capacidade de 2 a 4 pessoas e um com maior área, capaz de 

albergar 4 a 6 pessoas, dependendo do tipo de família e de como está organizada. A sua 

construção baseia-se na utilização de recursos disponíveis, sendo a estrutura métrica 

baseada num componente principal - a palete.  

Os diferentes módulos habitacionais são acoplados aos restantes, permitindo a 

continuidade da malha urbana. São intercalados com vazios correspondentes aos  



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 – ESQUEMA DE UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS. 

FONTE: AUTOR. 
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acessos verticais, num total de 13 pontos de acesso, existindo a capacidade de aumento 

destes. Cada módulo de acesso serve directamente duas bandas de módulos 

habitacionais. 

A nível infraestrutural, a canalização de água potável e de saneamento 

corresponde à malha existente no cemitério e a malha viária proposta, existindo locais de 

acesso vertical às habitações, baseados na estrutura de apoio e construção das 

habitações, diminuindo a poluição visual dos espaços urbanos referidos anteriormente. A 

utilização das vias disponibilizadas e propostas permite a ligação à cidade das 

infraestruturas necessárias. 

O plano urbano explicitado tem em conta as necessidades e problemáticas já 

referidas, possibilitando a introdução de possíveis soluções e expansões do conjunto 

proposto. Tem, também, em conta a viabilidade económica, considerando as 

características e condições económicas da comunidade. Assim, são utilizados materiais 

locais, de fácil acessibilidade e escolhidos com base na visita e ao estudo do local. A 

nível de sustentabilidade, tenta-se que este projecto tenha o mínimo de desperdícios de 

materiais e elementos essenciais, com o objectivo de o tornar mais viável possível. 

 

II.2.3. PROJECTO ARQUITECTÓNICO - MÓDULO HABITACIONAL 

 

As questões do projecto arquitectónico são, como indicado anteriormente, a sua 

viabilidade económica, a construção fácil e de baixo custo, com recurso a elementos 

materiais existentes na proximidade. 

Assim, o módulo habitacional foi pensado com recurso ao principal elemento de 

construção - paletes de madeira. 

Com uma dimensão de 1000 x 1200 mm, a sua forma rectangular, a sua fácil 

obtenção, o seu baixo custo são elementos essenciais, tendo em conta as necessidades 

referidas. São, também, elementos de fácil recuperação e reutilização. A construção de 

elementos arquitectónicos com recurso a paletes de madeira tem sido intensificada com 

base nas características já apresentadas. A sua utilização não se restringe apenas ao 

módulo habitacional, mas também ao projecto urbano e formação de espaços comuns, 

utilizando-se, assim, a mesma métrica a nível urbano e a nível arquitectónico.  



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 – ESTRUTURA E ÁREAS DO MÓDULO HABITACIONAL. 

FONTE: AUTOR. 
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A utilização e a implantação de cada palete tem a necessidade de diferentes tipos 

de tratamento, de acordo com o seu local. A aplicação de diferentes tipos de madeira na 

construção da palete permite a esta comportamentos e resistências diferentes. O 

tratamento em relação à água e à humidade também é necessário, devido ao local de 

intervenção, à sua localização em relação à Baía e às estações húmidas características 

da área. No entanto, este elemento arquitectónico tem uma grande vantagem a nível de 

reparação e substituição. A sua modularidade e a fácil aplicação facilitam a sua 

substituição e reparação, não existindo custos elevados nesta questão.  

Em relação ao revestimento, e por o local de intervenção se localizar numa área 

tropical, é proposto que este seja feito através da utilização de fibra de coco, muito 

utilizado nas Filipinas com esta finalidade 19. A fibra de coco é inserida entre as placas de 

madeira que constituem a palete, estando visível. No interior, o módulo habitacional não 

está revestido, nem possui qualquer tipo de acabamento. Esta opção diminui os custos 

do módulo habitacional, sendo que é possível a aplicação de acabamentos interiores por 

parte dos residentes e da sua capacidade económica, tornando o elemento mais 

individualizado de acordo com cada família. 

A utilização de paletes e de fibra de coco na construção do módulo habitacional 

tem por base uma estrutura metálica, como referido anteriormente no plano urbano. O 

perfil metálico tem forma de T e os elementos modulares são aplicados no perfil metálico 

e simplesmente aparafusados. No total, o plano urbano e os módulos habitacionais 

podem utilizar até três formas diferentes de paletes - a palete principal utiliza as ripas de 

madeira sem qualquer espaçamento, o segundo tipo utiliza uma palete com um intervalo 

igual de ripas e espaçamento, a última palete tem ripas de madeira mais espaçadas. Os 

diferentes tipos têm aplicações distintas. O primeiro tipo de palete é utilizado na cobertura 

dos módulos habitacionais bem como no pavimento dos espaços comuns e exteriores; o 

segundo tipo é aplicado nas fachadas do módulo habitacional e o último nas paredes 

interiores deste. 

A cobertura é realizada por uma malha de perfis metálicos em T e paletes de 

madeira. No exterior, são colocadas chapas metálicas de zinco onduladas, que protegem 

o módulo habitacional da chuva local. Devido ao ruído que possa existir, o revestimento 

em fibra de coco é colocado entre as paletes e a chapa metálica, providenciando  

                                                             
19 As Filipinas possuem um Palacio feito em 80% só em madeira de coco e outros derivantes, o palácio de 
Coco também é conhecio por ser a casa dos Filipinos. Construído em 1978 foi encomendado na altura por 
causa de uma visita de João Paulo II ao País. 



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 – PROTÓTIPO DE PALETES UTILIZADAS. 

FONTE: AUTOR. 
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isolamento acústico e térmico ao módulo habitacional. É uma cobertura com, 

aproximadamente, 6% de inclinação, dividida em duas partes. A principal, que protege o 

módulo habitacional, tem um perímetro superior ao do módulo habitacional em cerca de 

1,5 metros em cada lado, com o objectivo de proteger ao máximo as fachadas da 

precipitação. A segunda parte da cobertura, sobre a entrada principal do módulo 

habitacional, é composta por uma cobertura praticamente plana que permite, 

visualmente, a criação de um alpendre de entrada ao módulo. As duas partes da 

cobertura estão separadas por uma calha de recolha de águas, que possibilita a 

acumulação de cerca de 3.000 litros de águas pluviais, que podem ser utilizados para 

banhos, lavagens, rega de pequenas hortas, entre outros usos.  

A elevação da cobertura em cerca de 60 centímetros permite a ventilação natural 

do módulo, sem contar com os vãos propostos nas fachadas. Permite um controlo de 

temperaturas e de humidade no interior. 

A implantação elevada da estrutura de projecto urbano numa cota acima do nível 

médio do mar atribui uma grande vantagem, pois esta é uma área muito propícia a 

inundações nas estações húmidas.  

Como referido, é proposto dois módulos habitacionais que, sendo similares, 

diferem na sua capacidade de indivíduos residentes. O módulo de maiores dimensões 

tem uma implantação de 6,2 x 5,2 metros, com capacidade para 4 a 6 pessoas. O módulo 

mais pequeno tem uma implantação de 6,2 x 3 metros, com uma capacidade de 2 a 4 

pessoas. Todos os módulos habitacionais possuem uma divisão com introdução de uma 

instalação sanitária básica, com capacidade para um lavatório, uma sanita e uma base de 

duche. Não há uma aposta inicial na inclusão de equipamentos eléctricos, comuns nas 

comunidades mais ricas, para que não haja um encarecer da construção e da proposta. 

No entanto, a potencialização das paletes foi maximizada ao se procurar e utilizar as 

paletes como elementos aplicados a mobiliário interior, como, por exemplo, camas e 

armários de cozinha. 

O projecto urbano e o módulo habitacional têm como principal objectivo uma 

vivência no exterior de habitação e, assim, potencializar o espírito comunitário existente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em conta o desenvolvimento referido em assuntos anteriores, surge a 

questão: Será uma opção tornar os cemitérios habitáveis para tentar solucionar 

problemas de sobrepovoamento? 

O planeamento urbano aplicado em diversas áreas urbanas tem em conta as 

necessidades de existência de cemitérios, muitas vezes localizados em pontos 

estratégicos destas ou na sua envolvente próxima, ocupando grandes áreas.  

Devido à necessidade, os casos expostos demonstram que qualquer pessoa, 

independentemente da sua convicção religiosa, consegue ultrapassar um ‘limite’ que a 

maioria prefere ignorar, ultrapassando medos, superstições ou preconceitos. Este 

projecto, realizado num país conservador e católico, levanta algum debate em relação a 

esta questão, pois, como demonstrado, é possível tornar um cemitério habitável, 

mantendo as suas funções originais. 

Por isso, projectar no cemitério de Navotas revelou-se um desafio, um confronto 

com uma realidade totalmente oposta à que se conhece. O próprio país é "vítima" de 

extremos. A imagem de marca das Filipinas é composta pelas suas milhares de ilhas, 

areia branca e água turquesa. No entanto, existe um lado desconhecido e esquecido por 

todos, muito bem escondido que até certos habitantes residentes desconhecem. No caso 

específico de intervenção do caso de estudo, a visita ao local foi essencial no 

desenvolvimento do projecto urbano, na compreensão das necessidades da população 

local, bem como do assentamento existente. Foi, também, uma experiência pessoal 

muito significativa, pois foi realizada uma confrontação entre as características dos 

países ocidentais, nomeadamente de países considerados desenvolvidos, e as 

necessidades existentes em locais em desenvolvimento e com carências muito 

específicas e consideradas básicas para a qualidade de vida. O projecto habitacional 

também foi um desafio por utilizar um objecto como a palete que se tentou explorar ao 

máximo as suas capacidades. Pensar numa habitação e num plano urbano sustentável 

era essencial tendo em conta as alterações dos modos de vida. E todas as escolhas 

tomadas foram feitas após muita avaliação e reflecção, sem esquecer os principais 

envolvidos neste projecto.  
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O trabalho de um arquitecto muitas vezes vai para além de projectar, tem que ter 

em conta diversos factores tais como a população que vivencia o espaço, os factores 

económicos, sem esquecer a viabilidade construtiva. Baseado nisto, este trabalho passa 

por encontrar a melhor solução para que nenhuma das partes fique mal servida. Este 

projecto tem também o objectivo de tornar o cemitério de Navotas um local o mais 

agradável possível para se viver. Mas, acima de tudo, tentar dinamizar ao máximo este 

local e abri-lo ao centro urbano. 

Por fim, este projecto serviu para crescer e me enriquecer enquanto pessoa. Mas 

esta experiência também demonstrou de que por muito preparada que uma pessoa 

considere estar, estudando de modo intensivo o local de visita, é difícil compreender e 

abraçar esta realidade de vida.  
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2. ENTREVISTA 

 

A presente entrevista foi realizada a um casal residente do Bairro de Navotas, 

durante a visita ao local em Fevereiro de 2013. 

Um dos objectivos da visita ao local seria visitar uma das habitações, com o 

objectivo de compreender as necessidades encontradas. Contudo, por vergonha dos 

residentes em relação às condições em que vivem este objectivo não foi concretizado. 

Também a realização da entrevista foi bastante difícil devido à consciencialização 

da extrema pobreza que esta população vive.  

 

Como é viver na cidade de Navotas? 

Não é nada saudável e eu não gosto, mas não existe nenhum outro sít io para onde 

eu e a minha família possamos ir e ficar, em Manila. 

Porque é que tem que viver num cemitério? 

Como eu disse, eu e a minha família não t inhamos onde f icar quando viemos da 

provincia em 1986. Não tinha familiares, amigos com quem pudesse fcar. 

Aconteceu descobrir este lugar e percebi que podia facilmente construir uma 

habitação na área visto que a maioria das pessoas que encontrei aqui pertenciam à 

mesma categoria que eu. Vim para aqui depois de me ter separado da minha 

mulher, com quem apesar de não ter casado legalmente, tive filhos. Agora estou 

oficialmente casado com a Winnefreda e temos dois filhos, um rapaz e uma 

rapariga; o meu f ilho tem agora 17 anos e aminha filha tem 15 anos. 

Como é viver aqui, no cemitério? 

Por vezes bom, por vezes mau, maioritariamente mau. A nossa cabana foi danificada 

durante o último tufão e tivemos de começar do ínicio outra vez. As nossas condições de 

vida são o que pode ver. Veja a maioria das habitações, tem todos os tipos de retalhos, 

como artolinas, algumas folhas de ferro e madeira suja que apanhamos onde 

conseguirmos encontrar. Não admira que as nossas cabanas sejam facilmente 

danificadas por tufões. Não podemos culpar o governo porque viemos para aqui sem 

planos e nem meios de subsistência alternativos. Não tenho  



trabalho permanente. A minha mulher também não trabalha e fica em casa somente 

como dona-de-casa. Nós estamos numa terra do governo, o que significa que 

podemos ser expulsos ou afastados daqui, especialmente agora que há rumores 

que o governo vai limpar esta área. Mas ainda não está definido quando isto irá 

acontecer. Nós não estamos preparados para essa eventualidade, mas não 

podemos fazer nada visto que estamos só a ocupar ilegalmente estas terras. Se 

está a perguntar pelas nossas condições, pode ver como vivemos aqui. Não temos 

nenhuma fonte própria de água. Nós vamos buscar água a um proprietário a quem 

pagamos cinco pesos por contentor, que é um balde standard. Também não temos 

electricidade; conseguimos as nossas conexões a partir de vizinhos a quem 

pagamos setenta e cinco pesos por semana. Apesar de estarmos numa área 

ocupada ilegalmente, pagamos o aluguer da casa que custa oitocentos pesos por 

mês. 

Porque é que se instalou aqui? 

Não existem outras alternativas. Se sairmos daqui, iriamos certamente para outra 

área como esta. Todos nós estamos na mesma condição, considerando que todos 

nós migrámos de províncias com nenhum trabalho à nossa espera aqui. 

Numa estimativa sua, qual é a média do tamanho de uma família que viva numa 

casa aqui? E quantas pessoas pensa que residem nesta área? 

No meu caso, somos quatro; mas pelo que sei, algumas famílias têm cinco porque 

tem mais filhos a viver com eles. Existem cerca de três mil pessoas a viverem aqui. 

Que actividade e tipos de trabalho existem para os habitantes daqui? 

As actividades aqui são o que normalmente vê e observa na maioria dos outros sítios, tal 

como crianças a irem para escolas próximas. Crianças a quem os pais puderam enviar 

para a escola. Basicamente, é uma rotina normal e de tempos-a-tempos temos ocasiões 

como pequenos eventos familiares. Também celebramos o Natal e actividades 

semelhantes. É uma forma normal de viver mesmo que pertençamos a este tipo de 

condição de vida, visto que também nos consideramos uma comunidade. Como a maioria 

de nós não tem trabalho permanente, estamos preocupados o trabalho das futuras 

gerações; por exemplo: apanhar o lixo. Nós apanhamos o lixo de lixeiras, ou de onde as 

pessoas atiram o lixo e escolhemos aquele que podemos vender para sucatas. Como 

vivemos perto do mar, alguns 



estão envolvidos na criação e apanha de pequenos mexilhões, que vendemos 

directamente aos mercados. Alguns homens e mulheres vendem peixe que 

apanham no mar; eles são trazidos e vendidos no mercado ou são vendidos por 

fornecedores em áreas adjacentes. As mulheres também estão envolvidas em 

trabalho de lavandaria, venda ou qualquer outro trabalho que achem rentável. Os 

homens são empregados como trabalhadores de fábricas ou estivadores para 

carregar e descarregar cargas em barcos, visto que estamos muito perto do porto. 

Alguns também são fornecedores de peixe visto que Navotas é famosa por ser um 

mercado de peixe para venda e revenda. 

Quais são os seus planos? 

Não posso planear muito pois, como já disse, não podemos residir aqui 

permanentemente; por isso, nem podemos ter equipamento permanente nas 

nossas residências. Quando a decisão do governo se tornar definitiva, poderemos 

ser expulsos deste lugar. 



3. CEMITÉRIO E MÓDULO HABITACIONAL 

3.1. ESQUEMA EVOLUTIVO DO CEMITÉRIO 
 



3.2. FASES DE CONSTRUÇÃO DO PLANO URBANO 



3.3. CARACTERÍSTICAS DA FIBRA DE COCO 
 

As Filipinas são dos maiores produtores de coco e da adaptação da sua fibra para 

usos construtivos. 

A fibra de coco, obtida do Coqueiro Comum, nome técnico cocus nunífera, é um 

material composto por celulose, hemicelulose e lignina. Esta f ibra, localizada no 

mesocarpo do coco, sob a casca do fruto, consegue ter, aproximadamente, 3 a 5 cm de 

espessura. Caracterizada pela sua dureza e durabilidade, é um produto natural, 

biodegradável, com elevada elasticidade, resistência à humidade e a outros elementos 

climatéricos. Tem uma elevada resistência ao desgaste, baixa condutividade, uma textura 

homogénea, isenta de agentes patogénicos, demorando mais de 8 anos a decompor-se 

por completo no meio ambiente. 

Devido às suas várias propriedades, a f ibra de coco é um material ideal para 

aplicação como isolante térmico e acústico, sendo um elemento essencial no 

desenvolvimento de chapas com diversos potenciais de utilização, sobretudo acústicos 

pois a presença elevada de lignina permite a absorção de diversas frequências e 

diferentes níveis sonoros. A sua combinação possível com a cortiça permite um dos 

melhores índices de isolamento acústico. No caso de isolamento térmico, a f ibra de coco 

tem maior potencial para a refrigeração de um espaço que o seu possível aquecimento, 

sendo, neste caso, melhor aplicar madeira. Assim, a sua aplicação com este propósito é 

melhor em países de clima tropical. 



3.4. MAQUETA MÓDULO HABITACIONAL 





4. PEÇAS DESENHADAS 
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‘Bagong Silang’ é o nome da comunidade que vive no Cemitério de Navotas, Filipinas. 

O documentário com o mesmo nome, de 10 minutos, foi vencedor do prémio ‘One World Media Awards 2012’. 
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TIPOLOGIA PEQUENA

2 10 m0

ENTRADA
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0 1 5 m

COBERTURA

PISO HABITAÇÃO

PISO TÉRREO

ALÇADO PRINCIPAL

ALÇADO TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

ALÇADO PRINCIPAL

ALÇADO TRANSVERSAL

0 1 5 m

2 10 m0
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PLANTA PISO HABITAÇÃO - 2 TIPOLOGIAS

PLANTA COBERTURA - 2 TIPOLOGIAS

0,5 2,5 m0

ALÇADO PRINCIPAL - 2 TIPOLOGIAS

CORTE TRANSVERSAL - 2 TIPOLOGIAS
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TIPOLOGIA GRANDE

6,2 X 5,2 M
4 6 x 215 = 860 1290a

ZONA DE DORMIDA

ZONA DE REFEIÇÕES

ZONA DE HIGIENE

1 5 m0

2,56 M2

9,96 M2

9,17 M2 + 7,72 M2 

PLANTA PISO HABITAÇÃO

PLANTA COBERTURA

0,5 2,5 m0

CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINALCORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL
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x 200 = 400 800a

ZONA DE DORMIDA

ZONA DE REFEIÇÕES

ZONA DE HIGIENE

1 5 m0

2,25 M2

4,82 M2

9,40 M2 

TIPOLOGIA PEQUENA

6,2 X 3 M 42

PLANTA PISO HABITAÇÃO - TIPO 01 PLANTA PISO HABITAÇÃO - TIPO 02

PLANTA COBERTURA - GERAL

0,5 2,5 m0

CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINALCORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL



DETALHE CONSTRUTIVO 01

DETALHE CONSTRUTIVO 06

DETALHE CONSTRUTIVO 04

09

03

16

04

17

06

14

05

DETALHE CONSTRUTIVO 02

04

15

03

14

06

05

DETALHE CONSTRUTIVO 03

04

05

06

03

DETALHE CONSTRUTIVO 05

07

17

18

06

04

01

02

08

03

18

16

01

02

20

08

19

07

09 PILAR EM AÇO COM DIMENSÕES STANDARD 180 X 180 MM.

14 ESTRUTURA INDEPENDENTE EM TUBOS METÁLICOS COM 40 MM.

15 REVESTIMENTO DA CABINE DE DUCHE EM MATERIAL HIDRÓFOBO.

16 PALETE TIPO 2 COM DIMENSÕES STANDARD 1000 X 1200 MM.

17
ELEMENTO METÁLICO EM FORMA DE L PARA ENCAIXE DE PALETES COM DIMENSÕES

DE 60 X 60 MM.

18 MEIA PALETE TIPO 2 COM DIMENSÕES STRANDARD DE 1000 X 600 MM.

19
ELEMENTO METÁLICO EM FORMA DE C PARA ENCAIXE DE PALETES COM DIMENSÕES 

DE 150 X 80 MM E ESPESSURA DE 6 MM.

20 ELEMENTO METÁLICO PARA PROTECÇÃO CONTRA-ÁGUAS PLUVIAIS

03 ELEMENTO METÁLICO EM FORMA DE T PARA SUPORTE DE PALETES.

04
ISOLAMENTO EM FIBRA DE COCO COM DUAS CAMADAS, COM ESPESSURA DE 50 MM 

E 30 MM.

05 PALETE TIPO 3 COM DIMENSÕES STANDARD 1000 X 1200 MM.

06
REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERIORES (OPCIONAL) EM OSB 

COM 18 MM DE ESPESSURA.

07 VIGA EM AÇO COM DIMENSÕES STANDARD 180 X 180 MM

08 PALETE TIPO 1 COM DIMENSÕES STANDARD DE 1000 X 1200 MM.

01 CHAPA DE ZINCO ONDULADA

02 ISOLAMENTO EM FIBRA DE COCO COM ESPESSURA DE 50 MM

D. C. 01

D. C. 02

D. C. 03

D. C. 04

D. C. 05

D. C. 06

0 2 10 cm
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