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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende desenvolver uma análise sobre a temática da habitação evolutiva, com 
foque na sua vertente enquanto Habitação Social, particularmente nos cenários de realojamento de bairros 
informais. Sobre este cenário, pretende-se desenvolver uma metodologia de intervenção estratégica segundo 
um processo de faseado que permita uma resolução a longo prazo da integração do Bairro do Barruncho e de 
toda a sua comunidade em Odivelas.  

 

Desta forma, reflete-se sobre as questões da habitação evolutiva e dos processos participativos enquanto 
solução de intervenção flexível, adaptável e com capacidade de gerar uma intervenção adequada às reais 
necessidades da área de intervenção (Bairro do Barruncho). Neste contexto, o envolvimento da população na 
construção e evolução da habitação permite, a longo prazo, desenvolver um forte sentimento de pertença, 
fundamental para o bem-estar da população, da casa e do Bairro, isto é, para um realojamento positivo e 
integrado. 

 

Pretende-se ainda, alertar para a necessidade de em situações de realojamento, como o caso em 
estudo, Bairro do Barruncho, compreender através de uma análise intensiva, o Bairro e a sua população, 
permitindo desenvolver uma relação entre a cultura desta população e arquitetura proposta para o novo Bairro. 
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ABSTRACT 

   

 

The aim of this study is the development of an in-depth investigation on incremental housing and its 
social housing aspect, particularly regarding the rehousing of existing informal, slum-like neighborhoods. A 
strategic intervention methodology is developed and a long-term phased process devised that will allow the 
integration of the Bairro do Barruncho entire community in the city of Odivelas. 

To achieve this goal the issues of incremental housing and participative processes are explored regarding their 
ability to become flexible and adaptable long term solutions that fit the actual needs of the case study area (Bairro 
do Barruncho) and its communities. The use of participative processes in the construction and evolution of 
housing will, in the long run, create a sense of ownership and belonging between the community and their homes 
which is vital to their overall well-being and quality of life, in other words it can lead to both a positive and 
integrated rehousement. 

Another goal of this work is alerting to the need for comprehensive and intensive analyses of both the 
slum neighborhood and its community in rehousing programs or initiatives. These analyses will enable the 
development of close relationship between the relocated community and the proposed architectural solutions for 
their new homes and neighborhood. 
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INTRODUÇÃO AO TRABALHO / ENQUADRAMENTO 

O presente trabalho encontra-se no âmbito do programa RE>URB 2013. O RE>URB é uma parceria da 
Câmara Municipal de Odivelas com sete instituições de Ensino Superior e que tem como desafio estratégico o 
desenvolvimento sustentável do tecido urbano de zonas cíticas de Odivelas. Neste caso em particular, a 
realidade em estudo o Bairro do Barruncho. 

 O trabalho suporta-se numa reflexão teórica sobre a questão da habitação evolutiva na sua vertente 
social, como metodologia de intervenção positiva em bairros críticos. Dentro desta questão, é abordada a 
realidade dos bairros ilegais e a sua organização lógica e morfológica enquanto “Cidade Informal”, sendo 
exploradas algumas das metodologias de intervenção correntes neste campo.  

O trabalho incide em especial nas questões da habitação social, como mecanismo de realojamento nestes 
bairros, e por fim na sua vertente evolutiva, refletindo sobre a habitação evolutiva e os seus processos 
participativos enquanto potenciais instrumentos de construção num processo de realojamento em habitação 
social, potenciador de criação de espaços apropriáveis que permitem a criação de locais identitários e 
portadores de memória. 

 Pretende-se desenvolver através da Habitação Evolutiva uma metodologia de atuação em bairros 
críticos e compreender que através de uma análise intensiva e reflexão sobre a situação particular em atuação 
(neste caso, Bairro do Barruncho – população e agregação morfológica) é possível contribuir para um 
realojamento onde existe uma relação entre a cultura e a arquitetura (salvaguardando a memória de um bairro e 
da sua população). 

 

OBJETIVO GERAL 

O presente projeto final de mestrado procura assegurar uma solução alternativa para o Bairro do 
Barruncho (Odivelas), integrando-o no aglomerado urbano que o envolve, regenerando-o enquanto Bairro e ao 
mesmo tempo reabilitando-o e resolvendo os seus problemas de precaridade habitacional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

“Considerámos como primeiro objetivo a abordagem crítica da cidade nos seus diferentes contextos de formação 

e problemáticas contemporâneas, no centro e primeira periferia de Odivelas.” (Laboratório de projeto VII 5ºano – 

programa da cadeira) 



Este Projeto Final de Mestrado pretende desenvolver uma análise intensiva sobre a temática da 
habitação evolutiva, com foque na sua vertente enquanto Habitação Social, particularmente nos cenários de 
realojamento e através desse estudo desenvolver uma metodologia de intervenção estratégica para a resolução 
a longo prazo da integração destas comunidades e bairros atualmente desarticulados e isolados. Pretende ainda 
o ensaio experimental ao caso do Bairro do Barruncho (Odivelas) enquanto bairro crítico de caracter informal.  

Faz parte dos objetivos estratégicos da resolução prática deste exercício, incorporar o que é novo no existente, 
promovendo uma ocupação ordenada, sustentável e de qualidade no que diz respeito à integração do espaço 
público com o edificado (habitação, comércio e serviços), criando assim uma área urbana incorporada num todo, 
dinamizadora das relações e atividades humanas no território, fortalecendo por isso o conjunto global do bairro 
(integração social / espaços humanizados) tendo por base: 

• Requalificar o tecido urbano;  

• Eliminar a imagem negativa associada aos bairros de realojamento;  

• Permitir a aquisição de habitação baixo-custo;  

• Integrar o Bairro na Cidade, a nível social, económico e urbano.  

• Encontrar alternativas sustentáveis que promovam o desenvolvimento continuado do bairro.  

O trabalho pretende ainda com o ensaio prático do caso do Bairro do Barruncho, refletir sobre a solução 
experimentada e daí elaborar um conjunto de conclusões e orientações para futuras investigações. 

De forma resumida, o trabalho passa por procurar encontrar soluções ou alternativas para a integração numa 
realidade urbanística de uma zona de bairro isolada do tecido urbano que a envolve, tendo em conta a situação 
económico-social atual e procurando sempre alternativas sustentáveis, incrementais e adequadas à situação, 
que permitam a geração de um sentimento de identidade e reconhecimento nas opções interventivas. 

 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO;  

A resolução do presente trabalho final de mestrado procura dar resposta às seguintes questões de investigação: 

• Como articular e integrar o bairro (Barruncho), na cidade?  

• Como eliminar a imagem negativa associada aos bairros de realojamento?  

• Que tipo de soluções ou alternativas podem ser utilizados para intervir nestes tecidos urbanos?  

• Quais as soluções a adotar, que garantam uma resolução continuada? 

• Como preservar a identidade do sítio e as suas fortes relações de vizinhança? 
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METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

O processo de desenvolvimento deste projeto final de mestrado comporta um percurso faseado de investigação 
sequencial que exige o uso de grande transversalidade de escalas, com foco no Bairro do Barruncho, no 
concelho de Odivelas, tendo como suporte a procura de uma solução interventiva de integração deste no tecido 
urbano envolvente. 

Numa primeira fase recorreu-se à elaboração do Estado da Arte através de uma pesquisa intensiva relativa ao 
tema da Habitação Evolutiva aplicada a Bairros Críticos, na qual se investigou quais as práticas correntes, as 
origens da problemática, as diferentes variantes evolutivas, os mecanismos de adaptabilidade no sentido físico e 
de vivência do espaço e o participativismo através de técnicas de auto-construção. Posto isto, foi elaborada uma 
recolha de casos de aplicação com sucesso e uma reflexão e descrição crítica dos mesmos. 

Numa segunda fase a resolução deste exercício pressupõe o enquadramento e a análise intensiva de 
caracterização do Caso de Intervenção (Bairro do Barruncho, Odivelas), desde do contexto municipal até á 
escala do habitante. Esta análise funcionou como ponto essencial de partida para a reflexão da temática da 
Habitação Evolutiva como método de resolução da necessidade urgente de realojamento dos habitantes do 
Bairro.  

Nesta fase de trabalho procurou-se executar uma reflexão crítica sobre os resultados da caracterização 
elaborada aos vários níveis, abrangendo a malha urbana, sistemas infraestruturais e de acessibilidades, 
atividades sociais e económicas, condicionantes e implicações ecológicas, elaborando-se uma caracterização do 
sítio sistematizada. 

Este claro entendimento do território nas suas várias vertentes serviu de ponto de partida para a delimitação da 
atitude interventiva em relação à consequente avaliação dos impactos da continuação da situação de isolamento 
do bairro perante o desenvolvimento do tecido urbano envolvente, seguindo-se da elaboração das premissas 
interventivas que deram início ao desenvolvimento da estratégia do caso prático do projeto final de mestrado. 

Numa terceira fase elaborou-se um conjunto medidas alternativas para lidar com o problema colocado no Bairro 
do Barruncho, tendo em conta a procura de uma solução lógica que proporcione um equilíbrio ao Bairro, 
fundamentada pela investigação realizada e acompanhada por reflexões críticas, traduzindo-se na definição um 
conceito de organização espacial e funcional equilibrado para o local de intervenção. 

Numa quarta fase de trabalho, desenvolveu-se uma solução de projeto urbano e arquitetónico até á escala do 
pormenor, segundo as diretrizes e conhecimentos adquiridos no decorrer das fases anteriores.  



O processo de elaboração do trabalho termina com a reflexão geral do trabalho, expressas nas conclusões finais 
do mesmo, de onde surge um contributo para a procura de alternativas interventivas neste tipo de problemáticas. 

 

ESTRUTURA DE CONTEÚDOS 

O presente trabalho desenvolve-se em três partes, sendo a primeira direcionada para a elaboração do estado da 
arte relativo às temáticas a desenvolver, composta por quarto capítulos que suportam o enquadramento teórico 
essencial ao desenvolvimento da proposta. A segunda parte, focada na localização e caracterização 
aprofundada do local de intervenção. Esta parte é composta por dois capítulos que pretendem focar todas os 
elementos substanciais a caracterizar e analisar do objeto de estudo, nas suas várias vertentes. Por último, a 
terceira parte correspondente à aplicação e ensaio prático dos conhecimentos adquiridos nas partes anteriores, 
também esta composta por dois capítulos. 

Parte I – ESTADO DA ARTE (O Tema) 

O Primeiro capítulo: contextualiza o tema e a sua pertinência. 

O Segundo capítulo: temática das cidades informais, seu surgimento e principais características e 
problemas. 

Terceiro Capitulo: temática da Habitação social: perceber o seu surgimento através do enquadramento 
das suas políticas, a habitação social na sua vertente tipológica evolutiva, e a necessidade de 
apropriação e adaptabilidade da população realojada, neste tipo de Habitação. 

Quarto Capitulo: são apresentados alguns casos de estudo, que reapresentam referências importantes 
de todo o estado dos conhecimentos atrás descrito. 

 

Parte II – LOCAL DE INTERVENÇÃO (Bairro do Barruncho) 

Quinto capítulo: desenvolve-se sobre a localização e caracterização do local de Intervenção, criando a 
base de conhecimento para a sua compreensão e formulação da metodologia de intervenção. 

Sexto capítulo: desenvolve, com base no local de intervenção e do estado de arte, um quadro operativo 
que servirá de suporte para a aplicação do tema no sítio. 
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Parte III – APLICAÇÃO PRÁTICA 

Sétimo capítulo: descrição do plano estratégico geral.  

Oitavo capítulo: foca-se na arquitetura, isto é no módulo habitacional evolutivo adaptado e flexível, 
apresentando-o desde a sua fase de arquitetura à fase de execução. 

 

CONCLUSÕES FINAIS 

Por último expressam-se as considerações finais, segundo uma base de análise crítica dos resultados 
obtidos. Este trabalho pretende demonstrar como a habitação evolutiva é uma alternativa favorável para 
a atuação em bairros, reabilitando-os no contexto do realojamento a custos controlados. 
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PARTE I: ESTADO DA ARTE (O TEMA) 

Este trabalho desenvolve-se com base na temática das zonas críticas, esquecidas no contexto urbano, que 

funcionam como ilhas isoladas, desprovidas de infraestruturas básicas, como são exemplo os bairros de lata 

(cidades informais).  
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CAP. I: PERTINÊNCIA DO TEMA  

“O Bairro do Barruncho, localizado na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, foi considerada pela autarquia como 

prioridade máxima para um realojamento municipal.” (Câmara Municipal de Odivelas, 2008) 

A Câmara Municipal de Odivelas, em 2008 deliberou o sítio do Barruncho como Área Critica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, devido à profunda degradação social e urbana verificada nesta área. 

Esta deliberação é acompanhada de uma intenção de resolução dos graves problemas de desequilíbrio social, 

ambiental e urbano verificados, e que integra a estratégia de desenvolvimento municipal.  
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“O Barruncho promete, por isso, ser um novo marco na renovação do Concelho, num espaço habitável por 

todos, servido por importantes infraestruturas de transporte e que proporcionará o contacto com a natureza, 

cultura, desporto e lazer” (Revista da Câmara Municipal de Odivelas nº 14, dezembro 2009).  

O Bairro do Barruncho ao se tratar de uma área critica que se realça por verificar o maior núcleo de 

barracas no concelho de Odivelas, com elevado número de construções precárias despromovidas de 

infraestruturas urbanísticas aos vários níveis, é objeto de estudo primordial. A necessidade de uma intervenção 

urgente neste bairro não se deve apenas às questões urbanísticas e de consolidação urbana, mas também as 

questões antropológicas do foro social. O facto da criminalidade se instalar e desenvolver de forma rápida nestes 

bairros, revela que quanto maior a degradação dos mesmos, menores são os resultados obtidos na promoção e 

integração social e cultural dos seus habitantes. É necessário por isso intervir de forma iminente e com o 

entendimento claro de que a destruição por completo do bairro e o realojamento disperso dos seus habitantes 

nem sempre é a solução mais viável e eficaz. 

 

I.1: ENQUADRAMENTO DA TEMÁTICA 

Esta temática de intervenção em tecidos ou áreas críticas como é exemplo o Barruncho é um tema que 

tem vindo a ser estudado em todo o Mundo ao longo do desenvolvimento urbano, e que surge como uma 

proposta de melhoria e integração destas áreas nas cidades que os envolvem a par de uma procura de equilíbrio 

entre estas duas realidades urbanísticas (Cidade e Zonas Criticas). Estas intervenções surgem destintas em 

várias tipologias ou atitudes de intervenção que se direcionam por doutrinas interventivas com base na 

destruição e substituição completa destes aglomerados ou com base na adequação e requalificação destes 

aglomerados urbanos através de intervenções relacionadas com a qualificação da situação urbana pré existente. 

É neste contexto que a Habitação Evolutiva surge enquanto solução de intervenção flexível, adaptável e com 

capacidade de gerar uma intervenção adequada às reais necessidades da área de intervenção. 

 

I.2: CONTEXTO GLOBAL (MUNDIAL E EUROPEU) 

Economicamente mais viável, a habitação evolutiva tem gerado um grande interesse pelo Mundo, 

principalmente quando aliada a questões sociais pois permite alterações nas dimensões do agregado familiar, 

sem exigir mudar de habitação.  

Embora a questão da Habitação Evolutiva tenha sido muito debatida ao longo dos anos 80, é na atualidade que 

esta tem atingido novos impulsos devido às muitas carências de habitabilidade verificadas a nível mundial. Este 



tipo de habitação possibilita o evoluir e melhorar das habitações a médio-longo prazo, atribuindo melhores 

condições de vida aos seus habitantes sem grandes custos iniciais. 

Um pouco por todo o Mundo já existem casos deste tipo de habitação aplicado em bairros críticos, 

sendo de destacar, o projeto Increment Housing Statege na India (2008) (ver caso de estudo 02); o Elemental no 

Chile (2003) (ver caso de estudo 04); os Apartamentos Rochdale em Londres (2007) (ver caso de estudo 05) e o 

projeto Aranya Community Housing na India (1989). 

 

 

O Aranya Community Housing (teve início em 1980 na cidade de Indore, na India, com a finalidade de criar 

habitações evolutivas a baixo custo para zonas mais críticas da cidade. A cada família foi fornecido um pequeno 

lote com diferentes infra estruturas: drenagem de águas pluviais, ligação de esgoto, uma torneira de água, ruas 

pavimentadas e iluminadas, entre outras. Os níveis infraestruturação atribuídos variam consoante a capacidade 

de financiamendo da família, sendo que o lote poderia ser atribuído como uma habitação completa, com latrina e 

cozinha, ou uma habitação mínima com área disponível para a casa evoluir. 

O projeto partiu de uma forte análise dos modos de vida da população em questão (a organização das ruas, das 

habitações, as diversas tipologias de agregação), e todo ele teve em conta a participação dos seus moradores, 

verificando-se que após 30 anos as habitações continuam a evoluir e crescer, física e esteticamente, 

correspondendo e acompanhando as necessidades e a capacidade de gerar recursos dos seus habitantes. 

Numa fase inicial de evolução as casas eram construídas com materiais de baixo custo, mas em fases de 

evolução posterior, os habitantes já utilizavam o tijolo e o betão armado como principais materiais de construção, 

resultando em estruturas sólidas e permanentes. 

Figura 1 – Aranya Community Housing. 

Fonte: http://www.akdn.org/architecture/pdf/1242_Ind.pdf (consultado a 26 de julho de 2013) 





 

 

Este bairro de tipologia evolutiva em pátio, surgiu como um sistema de atribuição de habitações 

inacabadas, dando a hipótese aos seus moradores de evoluir as suas casas, e desta forma através dos mesmos 

recusos ser possivel benificar um maior número de famílias carenciadas.  Desta modo o arquiteto prevê a 

evolução da habitação em diferentes fases, sendo a primeira fase a habitação-núcleo, constituida por 

sala/quarto, cozinha, instalação sanitária e pátio (tipologia T0) e as restantes uma evolução desta até à tipologia 

T4. 

Neste caso, toda esta intrevenção foi desenvolvida com a participação ativa da população alvo, o que permitiu 

segundo o seu arquiteto possibilitar “(…) que os futuros habitantes tivessem conhecimento do custo das casas e 

dos montantes de investimento nas diferentes fases de construção. Tais conhecimentos permitiram que cada 

família pudesse escolher com base no que isto se traduzia em termos de renda mensal: poderiam optar por 

realizar mais um quarto ou até mesmo guarnecer os vãos com portadas e cantarias, (…) benefícios que os 

arquitectos dificilmente entendiam como prioritários mas que a população considerava prestigiante das suas 

casas (…)” (Dias, 1987) 

 

Quinta da Malagueira (1973-77) 

Outro exemplo de referência desenvolvido em Portugal é a Quinta da Malagueira do Arquiteto Siza Vieira em 

Evora , também desenvolvido no contexto das operações SAAL. A ideia inicial do projeto era de construir uma 

nova comunidade, constituida por habitações de venda cooperativa e não um projecto de “habitação social. O 

desenho urbano da Quinta teve como partida a malha pré-existente do Bairro Santa Maria, o que possibilitou a 

criação de um padrão através das novas ruas numa malha ortogonal. A implantação dos módulos habitacionais 

em vários ângulos permitiu criar espaços públicos destintos nos seus espaços de intervenção. 

 

Figura 3 - Bairro do Zambujal, vista geral. 

Fonte: Ladeira, C. (2010), A casa e os modos de habitar na Cova da Moura, Lisboa: FAUTL, p.28. 
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CAP. II: A CIDADE “INFORMAL”  

A cidade “informal” surgiu nos primórdios da humanidade, como resultado da necessidade do ser 

humano se abrigar face às condições naturais. Devido ao aumento do número de habitantes e consequente 

crescimento de procura, a cidade “informal”, é um produto de uma insustentabilidade de um crescimento urbano 

descontrolado, gerador de desigualdades sociais na distribuição de recursos.  
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A cidade “informal” confunde-se com a cidade não planeada sendo pensada como a cidade sem forma, apesar 

de possuidora de uma morfologia característica (lotes, edifícios e ruas emergem organicamente e formam um 

modo natural e expedito de abrigar as pessoas). 

Estes aglomerados com características da cidade ”informal”, surgem com base em áreas de génese ilegal, sem 

qualquer tipo de planeamento, onde prevalece a habitação ilegal, sendo a mais comum a tipologia de “barraca” e 

onde não é tido em conta a necessidade da existência de um espaço público qualificado.  

Os “bairros de lata”, também conhecidos como “favelas” ou “musseques”, são caracterizados pela elevada taxa 

de desemprego e pobreza, e pela sua degradação social, estando-lhes associados graves problemas sociais 

como o crime, a droga e alcoolismo. Normalmente estes bairros verificam o acesso insuficiente à água potável, 

ao saneamento básico e a outras infraestruturas. São também caracterizados pela má qualidade estrutural da 

habitação, disposta e implementada no território sem qualquer tipo de planeamento, de natureza informal, 

criando verdadeiros labirintos sem redes viárias marcadas e acessíveis.  

Embora muitas das soluções experimentadas a nível mundial passem pela destruição destes bairros, seguindo-

se da construção de unidades de habitação que visam realojar os habitantes do bairro em causa, esta poderá 

não ser a forma mais adequada para intervir nestas áreas criticas. Sendo necessário refletir sobre as diferentes 

tipologias de abordagem e intervenção, que revertem para situações de adaptação, qualificação e integração da 

área critica mantendo elementos chave para a formulação da identidade do local pré-existente.  

A arquiteta Paola Jacques(2001) defende que não se deve cair na “imposição autoritária de uma estética 

formalista visando uma uniformização do tecido urbano”. Pois isso provoca “a destruição da arquitetura e do 

tecido urbano original para criar espaços impessoais (que muitas vezes não são apropriados pela população 

local, ficando rapidamente deteriorados e abandonados) ”. (Jacques, 2001, p. 14)  

É então necessário compreender a natureza da cidade informal, tanto a nível do território urbano e da 

arquitetura, de forma a intervir nessas realidades construídas, constituindo também elas um importante 

testemunho ao nível das vivências e dos desejos de uma forma específica de população que é alvo de grande 

parte das ações de realojamento e de habitações sociais. 

“Legalizar e formalizar a cidade informal, dignificar suas condições de moradia, qualificar os espaços públicos, 

preservar as modalidades de convivência neles, transferir esse espírito para a cidade formal, estabelecer 

condições de legalidade que estimulem o uso e apropriação do espaço urbano são, dentre outras, estratégias 



viáveis para a integração social entre formalidade e informalidade, condição essencial para atingir níveis 

mínimos de civilidade e qualidade de vida urbana.”1 (Roberto Ghione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas diferentes tipologias de abordagem ao problema insere-se a opção por uma intervenção do tipo 

“Habitação evolutiva” que utiliza a importância da flexibilidade espacial dos espaços habitacionais e públicos 

como ponto de partida para a intervenção nestes tecidos fragmentados a fim de uma resolução a longo prazo.  

 

                                                           

1 Roberto Ghione, Artigo: “Cidade formal e cidade informal”, (disponível em: http://www.caupr.org.br/?p=4907 – 8 de julho de 2013) 

Figura 6 – Exemplo de organização morfológica da Cidade “Informal”. 

Fonte: http://2610south.blogspot.pt/p/news.html (consultado a 17 de junho de 2013 
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CAP. III: HABITAÇÃO “SOCIAL” 

O termo Habitação Social, aqui utilizado, aplica-se à “habitação financiada, 

construída ou alugada pelo estado, geralmente para pessoas com baixos 

rendimentos. Por vezes denominada "casas de renda económica", a habitação social 

caracteriza-se pelas rendas acessíveis ou pelo financiamento com crédito ou 

empréstimos de baixos juros.” (Human Rights Education Associates - 

http://www.hrea.org/index.php?doc_id=412 -consultado a 20 de julho de 2013) 
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Em Portugal, a habitação de caracter social surgiu numa tentativa de erradicar os bairros de barracas 

que se instalaram na periferia das cidades, de forma a dar alojamento ao grande fluxo de trabalhadores que 

vieram para estas em busca de melhores condições de vida. 

Durante o regime do Estado Novo em Portugal foram criadas políticas no âmbito da Habitação segundo as 

ideologias do momento de onde surgiram grande parte das habitações em bairros sociais (ver Cap. 

III.1:Enquadramento Histórico). Algumas destas habitações sociais, de carácter provisório, encontravam-se 

localizadas em zonas com poucos serviços e equipamentos (transportes públicos e afins), e guiavam-se pelas 

áreas mínimas estipuladas por Lei. 

Após o 25 de Abril, a sobrelotação destas habitações sociais fez com que os habitantes, consoante as suas 

necessidades e através da autoconstrução expandissem as suas habitações através de uma evolução não 

programada, originando por vezes à ocupação indevida do espaço público, o que por sua vez resultou em 

problemas de degradação e insalubridade dos bairros em causa. 

Esta situação levou a que alguns dos principais autores destas temáticas defendessem que era necessário 

então a previsão destas fases das habitações, que por iniciativa das entidades promotoras ou pelos próprios 

habitantes, houvesse uma previsão da constante melhoria do espaço urbano/habitado. 

 

III.1: ENQUADRAMENTO HISTÓRICO: POLÍTICAS DE HABITAÇÃO SOCIAL EM PORTUGAL 

Nesta fase referente à Habitação Social é necessário explicar de uma forma sintética a evolução das 

políticas e programas de apoio e promoção da Habitação, bem como a ação do Estado na tentativa de combate 

dos bairros de barracas e das habitações precárias, permitindo a cada cidadão o mínimo de dignidade 

habitacional. 

“(…) o passado merece ser revisitado de modo a contribuir para a objetivação das condições da ação presente, 

já que as estratégias nem se elaboram, nem se implementam independentemente das lógicas sociais que as 

procederam” (Gros, 1994, p. 241) 

  Com a revolução industrial na europa e o crescimento do êxodo rural nos anos 20 e 30, as grandes 

áreas metropolitanas de Lisboa e Porto foram recebendo um grande número de pessoas carenciadas em busca 

de melhores condições de vida, o que originou a criação de enormes bairros de barracas nestas duas cidades. 

As cidades não estavam preparadas para acolher este rápido crescimento demográfico o que desencadeou uma 

especulação sobre o alojamento e o preço dos solos. Numa necessidade de dar uma resposta rápida a estas 



necessidades urgentes de habitação surgiram os “pátios”, as “vilas” e as “ilhas”, investimentos de pequenos 

capitais do setor privado na construção de alojamentos precários.  

Mais tarde, e com o desenvolvimento desregrado/descontrolado destas zonas, constatou-se um agravando das 

condições habitacionais da população, que viviam em habitações com regimes de subaluguer, insalubres, sem 

condições de higiene e precárias. 

  Antes da Proclamação da República (5 de Outubro de 1910) poucas coisas foram feitas para tentar 

resolver os problemas no âmbito da Habitação. Nesta altura e com a implantação da República, surge o decreto 

de lei nº 4137, de 24 de Abril de 1918, com o primeiro enquadramento legal sobre as ideias e orientações 

referentes à necessidade de garantir a habitação (qualidade habitacional mínima) para as pessoas que 

habitavam em alojamentos desadequados e insalubres. Este decreto é bastante meticuloso nas regras de 

projeto a que deveriam obedecer os desenhos dos futuros bairros a construir. 

Foram então criadas as condições para o primeiro bairro social, o Bairro do Arco do Cego em Lisboa (1919), 

pensado no contexto da República. Este bairro tinha como objetivo a criação de alojamentos destinados às 

classes menos favorecidas, estabelecendo o preço locativo das casas económicas. Neste, foi valorizada a 

habitação unifamiliar isolada, contudo também eram aceites os agrupamentos ou bairros, segundo um conjunto 

de regras pré estabelecidas. (Largura mínima de 4metros; sempre que possível a existência de um pequeno 

jardim na frente; ruas com 10 metros de largura no mínimo; pavimento calcetado; ligação ao esgoto público;…).  

O Bairro do Arco do Cego funcionou como ponto de partida para a construção de novos bairros sociais, como a 

construção do Bairro da Ajuda, de Alcântara e de Braço de Prata em Lisboa. É importante referir que o conceito 

de bairro empregado nesta altura compreendia numa amplidão do urbano às classes menos favorecidas. 

 

O ano de 1933 fica marcado pela publicação do Decreto-lei nº 23052, de 23 de Setembro de 1933, e 

com ele a criação do Programa das Casas Económicas. O programa pretendia que o Estado Português através 

de parceria do Ministro das Obras Públicas e das Construções, com a Secretaria do Estado das Corporações e 

Residência Social promovessem a construção das “Casas Económicas”, ficando a cargo do Estado o 

financiamento através da aquisição dos terrenos, da construção e distribuição das habitações e gestão dos 

bairros. 

No final, o programa acabou por não atingir o objetivo inicial de destinar-se aos menos favorecidos, mas sim às 

famílias trabalhadoras das classes médias, o que fez com que o Estado não conseguisse impedir o agravo da 
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questão da Habitação. A partir da década de 60, foi notório o aumento das habitações clandestinas e dos bairros 

de lata. 

O Estado Novo definiu a construção de Habitação Social modesta, provisória (entre 10 a 15 anos), com 

a finalidade de realojar moradores dos bairros de barracas. (ex.: Bairro da Quinta da Calçada em Lisboa). 

Em Portugal a primeira grande operação de realojamento social, surge em Lisboa, com o Bairro dos Olivais 

Norte (1955/58), da responsabilidade do Gabinete de Estudos de Urbanização da Câmara Municipal de Lisboa 

(GEU). Este plano, destinado a criar um total de 2500 fogos, foi concebido segundo os ideais da Carta de 

Atenas, tinha o objetivo de tentar combater as carências habitacionais em Lisboa, onde os bairros de lata 

continuavam a se expandir. Mais tarde foi possível constatar que o seu objetivo não foi atingido, e que as 

habitações se destinaram a outro tipo de população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do Estado Novo, fatores como as grandes carências populacionais, a diminuição do 

desenvolvimento industrial e a grande procura de habitação, executaram fortes pressões sobre o Regime em 

vigor, com intuito de criar uma política mais produtiva. Foram então criados instrumentos de intervenção na 

promoção habitacional, como é exemplo o Fundo Fomento de Habitação, criado por Marcelo Caetano em 1969, 

voltando a ser revisto em 1972 (ver anexo quadro 2). 

Figura 7 – Olivais Norte (1959) – Arq.: Nuno Portas, Teotónio Pereira e Pinto de Freitas. 

Fonte: http://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/09.034/3288?page=3 (consultado a 17 de agosto de 2013) 



SAAL 

Com a Revolução do 25 Abril de 1974 e a passagem de um regime autoritário para um sistema 

democrático, criaram-se as condições para a fase mais ativa em relação às matérias habitacionais.  

Ano de 1974 ficou também marcado pela criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL)2. A Operação 

desenvolveu e construiu projetos de habitação social e colaborou em projetos de auto construção através de 

apoio técnico a habitantes em bairros de barracas (na zona de Lisboa são exemplo: Bairro das Fonsecas e da 

Quinta da Calçada) através de brigadas de ação local.  

O SAAL pretendia contrariar os resultados urbanísticos das políticas habitacionais desenvolvidas até esta altura, 

atribuindo aos habitantes “(…)um direito à permanência no sítio que as comunidades já habitavam, para acabar 

com a política de transferir os bairros para as periferias e criar novos guetos (…)”, ou seja, “(…) reconhecer uma 

certa continuidade às comunidades que viviam em condições más, mas em áreas que muito provavelmente lhes 

serviam (…)”, desde que existisse consenso sobre as condições de habitabilidade desses mesmos lugares. “O 

que aconteceu é que, nalguns casos, as pessoas estavam em sítios maus, onde até podiam não estar 

interessadas em ficar se lhes fossem apresentadas alternativas.”. “(..) no caso de haver consenso sobre a 

inadequação desse sítio, se devia encontrar uma alternativa com o município.” (Portas, O processo SAAL, Entre 

o Estado e o Poder Local, 1986, p. 639)  - DIREITO AO LOCAL 

Outro objetivo inovador nesta operação foi a introdução da autoconstrução ou auto-solução por parte dos 

moradores na construção das futuras habitações. Isto é, o Estado entrava com parte do custo da habitação a 

fundo perdido (40%) e o restante (60%) ficava a cargo dos moradores, sob a forma de autoconstrução ou auto-

investimento monetário, ao empréstimo bonificado de entidades bancárias.  

Neste ano (1974) também foram criados outros programas no campo da Habitação, como os Contractos de 

Desenvolvimento Habitacional e a promoção de novos Bairros Sociais e cooperativos por todo o país através de 

empréstimos atribuídos às Câmaras Municipais e às cooperativas de habitação. 

Nos anos 80 é notória uma mudança na responsabilidade das questões habitacionais que passam do Estado 

para as autarquias, o que permite uma maior noção da realidade social dos habitantes, passando as 

intervenções a serem feitas segundo a realidade específica de uma comunidade de um bairro. 

“A integração de ações que partem de um entendimento sistemático da realidade é necessário fazer localmente 

e pensar globalmente tendo em conta a intervenção a nível urbano, económico, social e cultural” (Câmara Municipal 

de Lisboa, 1994)  

                                                           
2
 O Projecto SAAL também entreviu além de Lisboa, no Algarve, Setúbal e no Porto (“operação SAAL-Norte”). 
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Com a extinção do Fundo de Fomento da Habitação (FFH) e do Fundo de Apoio ao Investimento para a 

Habitação (FAIH)3, foi criado o Instituto Nacional de Habitação (INH), a 25 de Maio de 1984, sobre tutela 

conjunta dos Ministros de Estado e das Finanças e do Ambiente, do Ordenamento do Território Regional. A este 

instituto competia-lhe domínios no campo da reconstrução e reabilitação do parque habitacional de interesse 

social, do desenvolvimento do mercado de arrendamento (habitação destinada a jovens e a populações mais 

carenciadas), e da intervenção no mercado dos solos. 

Foram também criados novos Institutos no campo da Habitação e Reabilitação Social como o Instituto para a 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU)4, Instituto este onde foram agregados o Instituto de Gestão e Alienação 

do Património Habitacional do Estado (IGAPHE, a 1987) e parte da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN), que tem a missão de salvaguardar a memória do edificado e a sua evolução através 

articulação das várias politicas no campo social, de cidades e da habitação e reabilitação urbana. Estes institutos 

acima referidos promoveram também programas de apoio à reabilitação da habitação (RECRIA5, REHABITA), e 

à construção de habitações a custos controlados, e à gestão de habitações sociais. 

Neste campo da Habitação Social, surge o Programa Especial de Realojamento (PER)6 criado em 1993 que  se 

verificou como um processo fundamental para a erradicação das barracas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

Porto, através do realojamento dos seus habitantes em novas habitações ou em habitações recuperadas, ou 

com a criação de habitações a custos controlados. Só nestas Áreas foram construídas cerca de 31.000 novas 

habitações sociais (entre 1994 e 2005). Com o PER deu-se a criação do Programa “PER Famílias”7, 

assegurando desta forma um realojamento mais eficiente das famílias, pois permitiu-lhes optar pela solução 

mais adequada para os seus casos e uma participação mais ativa, dentro de determinados parâmetros. 

O PER permitiu a criação de Habitação Social a custos controlados em Portugal durante a segunda metade dos 

anos 90, caracterizado por um aumento significativo a partir de 1995 e sofrendo um abrandamento no início do 

século XXI. 

                                                           
3
 O INH aprovado pelo Decreto-Lei nº177/84 de 25 de Maio é um instituto público. 

4 O IHRU aprovado pelo Decreto- Lei nº 207/2006, de 27 de Outubro, é a reestruturação e redenominação do antigo Instituto Nacional de 

Habitação (INH). 

5 Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados, criado em 1988. 

6
 O PER aprovado pelo Decreto-Lei nº 163/93 de 7 de Maio. 

7 O “PER Famílias” aprovado pelo Decreto-Lei nº 79/96 de 20 de Junho. 



A partir de 1996 foram criados novos programas de apoio à habitação, o RECRIPH, o REHABITA e o 

PHOHABITA. O PHOHABITA, criado em 2004, é um programa de financiamento para acesso à habitação 

destinado aos habitantes em condições precárias e de situações financeiras graves. Também dentro do mesmo 

contexto de financiamento, surgiu o programa Porta 65, que permite aos jovens um apoio inicial no acesso à 

habitação em regime de arrendamento. Apesar destes serem programas importantes na promoção da habitação 

Social, continuam a não conseguir dar uma resposta total a todos os grupos de habitantes com carências 

habitacionais 

Em 2008 dá-se a elaboração, ainda não aprovada, do Plano Estratégico para a Habitação (PEH), que 

visa uma revisão das políticas habitacionais, através da adaptação das mesmas à realidade da sociedade atual 

(quer em termos sociais, económicos e culturais). Este plano, no seguimento dos anteriores tem também como 

principal objetivo garantir um nível de habitabilidade aceitável a todos os cidadãos Portugueses, sendo dada 

uma maior importância à reabilitação de habitações existentes invés de construção de nova habitação. 

 

III.2: HABITAÇÃO SOCIAL EVOLUTIVA 

No final da Primeira Grande Guerra, a Europa foi confrontada com um grande aumento na procura de 

habitação nos centros urbanos pelas classes trabalhadoras. Esta procura em conjunto com as condições de vida 

da época conduziu a um rápido aumento degradação e à constatação das insuficiências técnica e funcional das 

habitações nas cidades. 

A habitação urbana até então nestes aglomerados, blocos de apartamentos e moradias unifamiliares 

destinadas à burguesia, não ia ao encontro com esta procura, quer a nível económico quer ao nível das 

questões morfológicas e de densidade. 

“(…) a procura de uma forma de habitar mais livre e individual, associada à necessidade de limitar ao essencial 

tanto o espaço doméstico como os recursos financeiros utilizados, levou muitos arquitectos a explorar o tema da 

casa flexível.  Os espaços de uso não específico, a planta livre independente da estrutura (Corbusier, Maison 

Dominó, 1974), a variação de esquemas tipológicos e a possibilidade de diferentes combinações espaciais 

através da variação no afastamento dos eixos dos pilares, foram algumas das estratégias propostas.” (Abreu, 

2005, p. 27) 

Numa tentativa de dar resposta a esta problemática foram desenvolvidas, durante o Movimento 

Moderno, estratégias na procura de criar novas formas de habitar mais livres e individuais, associadas à procura 

e às necessidades económicas do momento. Foram explorados novos materiais, métodos e sistemas 
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construtivos (esqueleto estrutural em aço ou betão, fachadas sem função estrutural, entre outros), que 

caminharam no sentido de potenciar uma alternativa à conceção espacial da época, e que repensa-se as 

necessidades e modo de vida de uma nova época emergente, capaz de proporcionar ao Homem um novo 

modelo de habitação (conforto, identidade e compreensão do espaço) que englobasse a dimensão da 

adaptação. 

A arquitetura Moderna define assim novas conceções do espaço e da forma com origem na arquitetura do ferro 

e do vidro (séc. XIX). No seguimento destas novas conceções, em 1926, Le Corbusier, escreve Os cincos 

pontos da Nova Arquitectura8, onde refere os seus ideais para o Movimento Moderno. Nestes “cinco pontos” 

encontra-se a “planta livre”, conceito da teoria da arquitetura Moderna, que materializa esta nova concepção do 

espaço, onde se pretende através do abandono do equilíbrio estático das simetrias da organização espacial das 

épocas passadas, o estabelecimento de relações interativas entre o interior e o exterior, chegando mesmo a não 

haver distinção entre ambos. Esta intenção era expressa por Frank Lloyd Wright afirmando que queria “destruir a 

caixa”, ou seja, queria obter uma totalidade contínua.9 Surge assim a flexibilidade como uma propriedade 

subordinada da planta livre10.  

Plantas versáteis e flexíveis representaram o início do modernismo, para os seus criadores e utilizadores. A 

flexibilidade transforma-se numa das muitas ferramentas da arquitetura moderna. 

 

Habitação Flexível 

A definição do conceito de “habitação flexível” corresponde à habitação que possibilita aos seus 

utilizadores ajustar a sua casa ao longo dos tempos às necessidades reais da sua família nos vários níveis 

(questões numéricas, tecnológicas, ambientais, demográficas e económicas). É importante referir que este 

conceito de flexibilidade é compreendido de várias formas, segundo vários autores, indo para além de 

estratégias modelares, móveis e temporárias.  

                                                           

8 “Os cincos pontos da Nova Arquitectura” – Publicado em 1926, na revista francesa L'Esprit Nouveau. Os 5 pontos: Planta Livre; 

Fachada Livre; Pilotis; Terraço Jardim; Vão horizontais. 

9 Colquhoun, Alan, Modern Architecture, Oxford History of Art, 2002, pp. 51-55. 

10 O conceito de flexibilidade associado à planta livre, surge mais tarde como resposta aos novos estilos de vida determinados pelo fim 

da Primeira Guerra Mundial. 



Segundo Rita Abreu11, são possíveis de identificar cinco tipos de estratégias de flexibilidade: 1- 

Conversão (por alteração na configuração espacial do fogo); 2- Polivalência (sem alteração na configuração 

espacial do fogo); 3- Expansão (por alteração dos limites do fogo, seja no sentido vertical ou horizontal, com 

aumento da área); 4- Multifuncionalidade (por adaptação do espaço a várias usos (habitação, comércio, 

escritórios), podendo ocorrer ou não alterações na configuração espacial; 5- Diversidade (pela variedade 

tipológica conjugada num edifício). 

Albers (1989)12, destaca 3 princípios fundamentais da flexibilidade, a neutralidade; a flexibilidade de 

adaptação e a possibilidade de combinações. A neutralidade é obtida, como o próprio nome indica, através de 

um espaço neutro, ou sejam um espaço sem utilização específica prevista. Segundo Albers, um compartimento 

bem dimensionado pode albergar inúmeras funções (ver fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Hertzberger, em “Lessons for Students in Architecture” defende que a flexibilidade é alcançada 

através de alterações físicas do edifício, nomeadamente através da junção de dois espaços ou unidades, 

expandindo-os, através de paredes deslizantes ou em fole, etc. Ou seja, para Herman, a flexibilidade é um termo 

aplicado às mudanças interiores e exteriores, mudanças temporárias como paredes deslizantes e mudanças 

permanentes, como a evolução da habitação para o exterior, (Hertzberher, 1991). É associada a esta 

flexibilidade “permanente”, com caracter de evolução que surge a habitação evolutiva que se pretende neste 

documento explorar. 

                                                           

11 Abreu,R. - Artigo: “Estratégias de Flexibilidade na Arquitectura Doméstica Holandesa: da Conversão à Multifuncionalidade”, Janeiro de 

2007. Disponível: Http://infohabitar.blogspot.pt/2007/01/estratgias-de-flexibilidade-na.html (consultado em 15 Abril 2013) 

12 Albers, M., Henz, A., Jacob, U. “Wohnform und Wohnungsform. Wohnungen für unterschiedliche Haushaltformen [Flats for various 

types of household organizations]”. Werk, Bauen und Wohnen, Zuerich, v. 76/43, n.5, 1989. p. 60-73,  

Figura 8 – Exemplo de “neutralidade” do espaço – várias possibilidades de utilização de um espaço. 

Fonte: ALBERS (1989)13 
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Habitação Evolutiva  

“Tudo evolui; não há realidades eternas”  

(Friedrich Nietzsche,1878)  

 

A evolução surge como consequência da habitação flexível, e como tal introduz estratégias de flexibilidade que 

permitem a expansão ou melhoria progressiva da habitação, consoante as necessidades físicas, culturais e 

rendimentos económicos de cada família. 

Esta evolução/flexibilidade pode ser atingida em todas as fases da vida útil da habitação. 

“Para a definição de políticas da habitação, como para o projecto das habitações é imprescindível o 

conhecimento das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais dos indivíduos e do grupo familiar.” (Portas, 

Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969, p. 2) 

Quando falamos de habitação é necessário ter também em conta, além das preocupações acima referidas pelo 

autor Nuno Portas (1969), a evolução da família a nível cultural, económico e dimensional. É essencial o 

entendimento de que o uso do espaço doméstico é um processo dinâmico e variável. Dinâmico porque 

acompanha a evolução da sociedade, não se mantendo fixo no tempo. Variável porque está diretamente 

relacionado com os valores, níveis culturais e estilos de vida dos seus moradores, logo não é universal. 

Os autores Baptista Coelho e Reis Cabrita (2009), defendem que o processo de evolução da habitação está 

diretamente ligado ao de evolução da família. “(…) englobando formas de melhoramento gradual e de 

adaptabilidade às mudanças, mais ou menos sucessivas, dos modos de vida dos seus respectivos habitantes, 

pode assim, assegurar a gradual concretização dos “desejos habitacionais”, à medida que estes vão sendo 

formulados pelos habitantes e entre eles discutidos e eleitos como objectivos reais a concretizar, em 

determinado prazo, nessas habitações.” (Coelho & Cabrita, Habitação evolutiva e adaptável, 2009, p. 11) 

Segundo os arquitetos Nuno Portas e Silva Dias (1972), no estudo “Habitação Evolutiva”, a principal qualidade 

da habitação evolutiva é a de “(…)constituir um sistema, baseado em regras simples de projecto e execução, 

capaz de assegurar uma primeira fase de instalação, mas concebido por forma tal que não impeça a evolução 

qualitativa do ambiente da casa e dos níveis de áreas, a par e passo com a evolução sociocultural dos 

habitantes.” (Portas & Dias, Habitação Evolutiva, 1972, pp. 100-121) Ou seja, assegura de forma igual os níveis 

de espaço satisfatórios, numa fase inicial para todos os moradores, sendo que posteriormente os ritmos de 

expansão e melhoramento das habitações sejam diferentes, segundo as capacidades e necessidades de 

investimento de cada família. 



“Numa perspectiva socioeconómica ao proporcionar, apenas, um abrigo decente, saudável e facilmente 

melhorável e ampliável, a quem não tem e a um custo reduzido (ex., proporcionar uma casa mínima inicial a um 

custo mensal semelhante ao de um quarto alugado).” (Coelho & Cabrita, Habitação evolutiva e adaptável, 2009, 

p. 19)  

Dar possibilidade de acrescentar área habitável à habitação permite, além do acompanhar o crescimento ou 

alterações do agregado (quer a nível económico, dos modos de vida, e dimensional), controlar os gastos numa 

fase inicial tornando a habitação inicial mais económica. 

“O morador vai adequando a casa, conforme as suas possibilidades económicas, substituindo o material da 

construção por alvenaria e estrutura em concreto, aparentanto maior estabilidade.” (Abla, 2011, p. 82) 

Segundo os autores Baptista Coelho e Reis Cabrita, podem considerar-se as seguintes definições de evolução e 

adaptabilidade: 

- Evolução Habitacional corresponde ao desenvolvimento e melhoramento gradual da habitação, segundo 

razões socioeconómicas, de adequação aos recursos e à mutação dos agregados familiares. 

- Adaptabilidade habitacional é a qualidade que proporciona às habitações a capacidade de suportar, de uma 

forma minimamente adequada, os modos e as atividades habitacionais em condições espaciais, ambientais, 

funcionais e de ocupação provisória. (Coelho & Cabrita, Habitação evolutiva e adaptável, 2009, pp. 218-219)  

Adaptabilidade deve ser vista como uma qualidade que caracteriza principalmente os espaços habitacionais 

construídos numa fase inicial e ocupados provisoriamente em habitações evolutivas, permitindo durante este 

processo de evolução que as habitações sejam capazes de assegurar as boas condições na ocupação 

residencial das famílias. 

 

III.2.1: Modelos de evolução 

Pretende-se deste modo obter uma clarificação sobre as diversas modalidades aplicáveis no 

desenvolvimento gradual das habitações, e os princípios base que melhor contribuem para a evolução. 

“ O desejável entendimento da habitação como um processo em contínua evolução e adaptação conduz, 

inevitavelmente, à pesquisa, quer da natureza dos elementos desse processo que devem ser objeto de 

dispositivos e estratégias de evolução e de adaptação a inovações e alterações de usos, quer da natureza dos 

elementos desse processo que devem ser basicamente estáveis e evidenciados e que asseguram a 
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imprescindível continuidade de abrigo, de imagens dignas e de padrões culturais conscientes.” (Coelho & 

Cabrita, Habitação evolutiva e adaptável, 2009, pp. 6 - 7) 

Segundo os autores Baptista Coelho e Reis Cabrita, algumas características de funcionamento das habitações 

standard ou inflexíveis, proporcionam aspetos que impossibilitam a evolução contínua e melhorada das 

habitações. Espaços desenhados apenas com uma função; equipamentos fixos inadequados; vãos de janelas 

desenhados para compartimentos com funções específicas; proporções de compartimentos relacionados com 

determinadas funções; acessos e circulações estreitas; e a existência de apenas um acesso ao exterior, são 

exemplos desses impedimentos. .” (Coelho & Cabrita, Habitação evolutiva e adaptável, 2009, p. 12) 

De forma a evitar tais dificuldades, mostra-se necessário o estabelecimento de um conjunto de exigências 

iniciais mínimas, a partir das quais será possível o evoluir da habitação de uma forma saudável, chegando atingir 

o patamar de “habitação desejável”. 

 A metodologia evolutiva não se resume apenas a uma solução ou abordagem, existem um grande 

número de invariantes através de várias formas de crescimento volumétrico e diversas modalidades gerais de 

desenvolvimento, melhoria e acabamento das habitações, sendo umas mais indicadas para a habitação 

unifamiliar e outras para habitação coletiva. 

 É possível, de uma forma geral, integrar os vários modelos de evolução em três formas ou princípios: 

agregação; extensão e divisão, que poderão atuar de uma forma isolada ou conjugada e adequada a cada caso 

específico. Estes modelos devem ser estudados na fase de execução do projeto de forma a alcançar uma 

estabilidade ao longo das várias fases de evolução. 

 

Evolução por agregação13 

Esta forma de evolução consiste em juntar dois módulos pequenos transformando-os num grande. 

Permitir juntar dois módulos habitacionais é uma estratégia a longo termo, mas que assegura uma maior 

flexibilidade, garantindo uma maior variedade de soluções. É no entanto, e como em cima já referido, necessário 

ter em conta, numa fase inicial, estratégias de indeterminação espacial e de distribuição e circulação, de forma a 

permitir as futuras variedades de agregações. Seguem-se algumas dessas estratégias: 

                                                           

13 Ver: Jeremy Till e Tatjana Schneider, Flexible Housing, Oxford: Architectual Press, 2007, pp. 138 -142 

 



- Em caso de agregação horizontal, deve ser planeada a futura abertura, através da utilização de lintéis ou 

outras estruturas que permitem uma maior facilidade na necessidade de uma futura abertura. Devem também 

ser usados materiais de fácil remoção ou recolocação nas zonas entre fogos. 

- As zonas de acesso aos módulos habitacionais devem ser generosas, permitindo uma agregação futura mais 

fácil. 

- Um dos maiores obstáculos no processo de evolução por agregação é a necessidade de integração de 

compartimentos infraestruturados (casas de banho e cozinhas). (ver caso de estudo, Rochdale,2007) 

 

Evolução por divisão 

A evolução por divisão é o oposto do conceito de agregação, ou seja, um grande módulo por evolução 

pode ser divido em dois módulos mais pequenos, ou dois módulos que foram agregados (evolução por 

agregação), podem ser divididos em dois novamente. 

Na criação de um módulo grande de base, cuja evolução é a divisão do mesmo em dois, devem ser previstas na 

sua fase inicial duas entradas. 

Um dos principais inconvenientes deste tipo de evolução é a sua grande área inicial, provavelmente pouco 

adequada aos recursos inicias dos habitantes e que no princípio tende a ser portadora de falta de privacidade e 

limitadora de criatividade evolutiva, possibilitando no entanto a construção de imagens urbanas estáveis. 

 

Evolução por extensão 

A evolução por extensão é normalmente a opção mais simples e adequada ao processo evolutivo e à 

autoconstrução, sendo principalmente utilizada em edifícios unifamiliares.  

Coelho e Cabrita (2009) afirmam que esta pode realizar-se através da articulação entre volumes 

discretos (núcleo inicial e várias extensões); das variações volumétricas em espaços modulados; das junções de 

volumes complementares ao núcleo inicial e do desenvolvimento posterior de estruturas realizadas quando da 

criação do núcleo inicial (encerramento, acabamento e ocupação).14 

                                                           

14 Baptista Coelho e Reis Cabrita, Habitação Evolutiva e Adaptável, Lisboa: LNEC, 2009, pp. 221-225 
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Para que este tipo de evolução seja bem-sucedida, é necessário o equilibro entre o núcleo inicial e as estruturas 

das suas possíveis evoluções. É de realçar que este tipo de evolução possibilita para além do desenvolvimento 

de habitações iniciais muito económicas, a geração de imagens urbanas diversificadas e ricas.  

  A adição que este tipo de evolução cria, desafia o papel do arquiteto como criador de uma peça única e 

acabada. As possíveis extensões devem ser ensaiadas na etapa de projeto, antecipando os possíveis 

problemas. Em muitos casos são criados um conjunto de regras pré estipuladas de forma a prever e controlar as 

futuras evoluções, sendo para tal estabelecidas as dimensões dos lotes, a determinação da posição, os volume 

e aparências da extensão (ver caso de estudo Quinta Monroy). 

 Dentro deste tipo de evolução existem duas variantes: extensão vertical e extensão horizontal. 

A primeira (vertical) deve desde o princípio ter em conta a nível estrutural destas possíveis evoluções, para que 

a estrutura seja calculada corretamente (tendo em conta as subcargas futuras). A forma e a localização dos 

acessos verticais devem ser planeadas facilitando a evolução. Este tipo de variante é mais fácil de ocorrer em 

habitações unifamiliares do que em habitações multifamiliares com vários pisos, pois em habitações 

multifamiliares, qualquer extensão tem de estar contida dentro da estrutura original. Desta forma, existem alguns 

projetos que exploraram alternativas para que a habitação possa evoluir por expansão sem sair dentro da 

estrutura inicial (ver caso de estudo, Kallebäck Experimental Housing). 

A segunda (horizontal) deverá ter em conta estratégias de flexibilidade como o “espaço aberto”15 ou “suplemento 

de espaço16”, permitindo logo à partida uma extensão mais fácil. Existem outras questões a ter em conta no 

processo de evolução, como o caso de distribuição e acesso às futuras extensões (o ideal é o acesso às novas 

extensões através da circulação existente), sendo deste inicio definido um espaço para esse uso. A nível da 

forma, são preferíveis frentes dos módulos mais largas que estreitas, pois possibilitam uma maior entrada de luz. 

Os autores Baptista Coelho e Reis Cabrita17 destacam ainda outro modelo evolutivo, a evolução por 

acabamento e completação, que se realiza, como o nome indica, com trabalhos de acabamento, revestimentos e 

equipamentos, aumentando assim de forma gradual as condições de conforto, funcionalidade e agradabilidade. 

                                                           

15 “Espaço Aberto” é o espaço cuja ocupação não é completamente determinada pelo arquiteto, podendo acontecer algo que não foi 

inicialmente programado (ex.: coberturas planas; pátios; vãos de escadas; varandas envidraçadas, que podem ser ocupadas pelos 

moradores como forma de aumentar o espaço da habitação). 

16 “Suplemento de espaço” é o fornecimento de mais área além da necessária, permitindo uma maior flexibilidade de usos. (ex.: os lofts, 

onde os habitantes adquirem um espaço vazio com apenas os serviços básicos). 

17 Baptista Coelho e Reis Cabrita, Habitação Evolutiva e Adaptável, Lisboa: LNEC, 2009, pp. 228-230 



Habitação evolutiva a nível urbano 

É importante não esquecer a integração da habitação evolutiva a nível urbano. Todas as estruturas 

físicas da urbanização devem ser adaptáveis de forma a integrar a evolução das habitações. No seguimento 

disto, os arquitetos Nuno Portas e Silva Dias (1972) afirmam que a integração urbana de uma solução em 

habitação evolutiva “(…) terá pelo menos duas medidas possíveis; uma de natureza funcional, relativa ao 

comportamento económico e social da população, outra de natureza visual, ou melhor, espacial, relativa à 

imagem do bairro e à sua relação morfológica com a cidade”. (Portas & Dias, Habitação Evolutiva, 1972, pp. 

100-121) 

Uma das formas de conseguir adaptar as evoluções ao plano urbano é através da sua aplicação por 

faseamentos, garantindo uma continuidade com a envolvente através de uma melhoramento gradual ao longo 

das fases.  

“(…) pode prever-se que a flexibilidade virá a associar-se à inteligência tecnológica, a formas mutáveis (que 

implicam a inovação construtiva) ou, ainda mais, ao mercado de consumo, passando a habitação a ser vista 

como um produto ou um bem portátil.” (Abreu, 2005, p. 39) 

Com avanço das tecnologias, as possibilidades de evolução flexível nas habitações têm vindo aumentar, não se 

podendo dar como “encerradas” às práticas atualmente conhecidas. 

 

 

III.2.2:Participativismo   

Entre 1969 e 1970, foi criado o movimento de participação e envolvimento do habitante, influenciado 

pelo pensamento sociológico de Henri Lefebrve (1901-1991) que defendia o valor das necessidades de 

apropriação do espaço. O facto de o habitante poder decidir parte da organização espacial das suas habitações, 

permite uma maior apropriação do espaço e a criação de identidade com a sua habitação (ver fig.9). 

A apropriação das habitações por parte dos seus moradores permite a criação de fortes relações de identidade. 

Os moradores identificam-se com a habitação, o que lhes permite criar uma forte sensação de pertença, 

acompanhada pelo desejo de cuidar e manter o seu espaço arranjado, a sua casa (ver fig.8) Evitanto desta 
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forma o abandono descuidado, à degradação que muitas vezes assistimos em alguns exemplos mal sucedidos 

de habitações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Alexander (2006),afirma que “a única forma de construir formas que sejam “amadas” pelos 

seus habitantes é através da participação destes no processo. O simples facto de um individuo participar no 

planeamento ou na construção da sua casa ou bairro, estabelecendo um vínculo entre ele e o objecto 

conscretizado. (…) A maior parte das pessoas não têm a menor preocupação com as virtudes formais do 

desenho, elas só desejam alguma coisa que possam verdadeiramente considerara suas”. (AAVV, 2006, p. 28) 

 

O arquiteto Hassan Fathy (1946) no desenvolvimento do projeto do plano de realojamento para 7000 

mil camponeses em New Gourna (ver fig.11) defende a participação dos habitantes na construção das 

habitações a que se destinam, por forma a reduzir os custos da construção; a criar as ligações 

habitação/habitante no ato da participação (única fase onde seria possível); a manter os laços entre a tradição 

da auto construção existente na arquitecura tradicional egípcia; e a reforçar a afeição às habitações pelo esforço 

pessoal dispensado na sua realização. 

Figura 9 - Aranya Low_Cost Housing, Indore, India 

 Com o passar dos tempos os moradores foram 

decorando as suas casas à sua maneira. 

Fonte:http://www.akdn.org/architecture/pdf/1242_Ind.pdf 

(consultado a 8 de junho de 2013) 

 

Figura 10 - Aranya Low-Cost Housing, Indore, India. 

Esquemas das possíveis ampliações das habitações. 

Os habitantes têm a possibilidade de escolher a 

evolução das suas casas, 

Fonte:http://www.akdn.org/architecture/pdf/1242_Ind.pdf 

(consultado a 8 de junho de 2013) 



 

 

 

A autoconstrução integrada com o planeamento de proximidade com a população, através do projeto 

participativo, permite criar um modelo de aplicação que garante dar à população as bases de auto governação, 

através de um sistema flexível, passível de se moldar à evolução socioeconómica dos seus habitantes, sem 

entrar em ruturas entre o habitante, a casa e o sistema. 

De forma a facilitar o processo evolutivo através da auto construção, este deve ser estruturado inicialmente com 

elementos orientadores das futuras evoluções, como por exemplo através de pátios com funções de distribuição 

(mais ou menos encerrados);  de muros ou paredes que demarcam a evolução;  através de  evoluções que já 

foram anteriormente realizadas podendo ser imitadas ou repetidas (ex.: duplicação de um quarto de dormir), 

entre outros.18 

Baptista Coelho e Reis Cabrita (2009)19 defendem em simultâneo a aplicação de estratégias de enquadramento 

e apoio técnico de forma a minimizar os riscos da evolução e da auto construção. Desta forma devem ser 

aplicadas medidas como: 

 “- Enquadramento técnico e administrativo municiapl, cooperativo ou através de associações de moradores. 

                                                           

18 Baptista Coelho e Reis Cabrita, Habitação Evolutiva e Adaptável, Lisboa: LNEC, 2009, pp. 206-207 

19 Baptista Coelho e Reis Cabrita, Habitação Evolutiva e Adaptável, Lisboa: LNEC, 2009, pp. 78 

Figura 11 – Planta e alçado, Centro de higiene do projecto para New Gourna. 

Fonte: FATHY, Hassan (2009), Arquitectura para os pobres, Uma Experiência no Egipto Rural, Lisboa: Argumentum, 

Dinalivro, p.151. 
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- Facilitação e adequação do licenciamento às caracteristicas dos processos e nomeadamente ao faseamento 

dilatado e à flexibilidade dos prazos de execução, respectivamente, para os casos de evolução e de 

autocosntrução, promovendo, por exemplo, um processo de licenciamento diferido no tempo. 

- Existência de “desenhos-tipo” para aopoio ao correcto desenvolvimento da execução das obras 

nomeadamente na autoconstrução. 

- Existência de adequadas e atempadas assessorias técnicas e fiscalização pedagógica.” 

 

 

 

  

Figura 12 – Esquemas de evolução de uma habitação (alternativas de inicio) 

Fonte: Coelho, A. B., & Cabrita, A. R. (2009). Habitação Evolutiva e adaptável (2ªed.). Lisboa: LNEC, p.75. 



No processo evolutivo, a organização da habitação depende do conhecimento e hierarquização das 

funções prioritárias da vida familiar, sendo o núcleo inicial de construção, de acordo com os autores Portas e 

Silva Dias (1972), constituído por quarto, cozinha e instalação sanitária (nesta fase o quarto acumula a função de 

sala). 

 

 

 

  

Figura 13 – Hierarquização das funções prioritárias no processo de habitação evolutiva 

Fonte: Nuno Portas e Francisco da Silva Dias,“ Habitação Evolutiva”, Revista Arquitectura nº 126, 1972 

 



REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR INFORMAL: DO BAIRRO À CIDADE 

A Habitação Evolutiva como meio de ligação do Bairro à Cidade _ Bairro do Barruncho, Odivelas  

- 35 - 

 

III.2.3: Apropriação e adaptabilidade; 

O processo de realojamento ao envolver mudança encaminha a uma reestruturação da vida quotidiana de um 

conjunto de práticas ligadas ao meio residencial (rede de vizinhança; transportes; zonas de lazer e encontro; …), 

estando implícito a necessidade de adaptação a uma nova forma de vida. 

 

Baptista Coelho, refere-se à apropriação como a “(…) acção de “tomar de propriedade”, tornando-se próprio e a 

si adaptado um dado elemento residencial.” (Coelho, 2000, p. 321) Esta apropriação depende da criação de 

fortes sentimentos de identificação com o elemento residencial e da conveniente marcação dessa identidade ou 

tomada de posse.  (Coelho, Qualidade Arquitectónica Residêncial. Rumos e factores de análise., 2000, p. 321) 

“O morador vai adequando a casa, conforme as suas possibilidades económicas, substituindo o material da 

construção por alvenaria e estrutura em concreto, aparentando maior estabilidade.” (Abla, 2011, p. 82) 

Na conjugação da temática das “cidades Informais” com a temática da habitação social, é de realçar nestes tipo 

de bairros (típicos das “cidades informais”) o crescimento espontâneo e aparentemente desordenado das 

habitações. Normalmente a apropriação inicial do Bairro, por parte do morador, começa com processo de 

autoconstrução numa forma de abrigo emergente que delimita o terreno, configurando o território. Sendo de 

referir que aos poucos e poucos estes abrigos evoluem tanto em tipologia como em qualidade construtiva sobre 

uma forma não programada, gerando espaços com dificuldade de integração na restante malha urbana. Tal 

situação identifica-se na zona de estudo, Bairro do Barruncho em Odivelas, onde o crescimento se desenrolou 

de uma forma descontrolada e expedita, através da apropriação indevida do espaço, sobre a tipologia de 

“barracas”, que normalmente começava com uma divisão e sempre que possível (quer a nível de espaço, quer 

através do aumento do agregado), foi aumentando chegando mesmo a casos de dez divisões. 

Figura 14 – Conjunto Habitacional Pruit- Igoe, St. Louis, Minoru Yamasaki ,(1955- demolido em 1972) 

Fonte: “Después del movimiento moderno”, Montaner, GG, pag. 110, 1999 



 Contudo, és relevante referir que a apropriação, quer o território quer do próprio espaço da habitação, é um 

passo importante para a criação de laços de identidade destes habitantes com espaço. 

“(…) realojar não significa apenas transferir fisicamente as populações das barracas para os novos bairros. 

Estamos a lidar com pessoas inseridas em sistemas sociais estabilizados que vão ser afectadas com a mudança 

de habitat. Por isso precisam de ser devidamente acompanhadas, integradas e promovidas segundo processos 

e metodologias adequadas. Se não for assim, arriscam-se os actores do realojamento a criar problemas sociais 

de difícil resolução no futuro.” (Portas, Breves comentários ao debate sobre o PER, 1995) 

Durante o processo de realojamento, a apropriação do espaço quer habitado (casa), quer o espaço público (rua) 

é um aspeto a ter em conta, pois estamos perante um processo que pode romper com os modos de vida 

anteriores pondo em causa a forma de apropriação do espaço, e desta forma as relações de identidade 

estabelecidas. É então importante valorizar as dimensões de apropriação, enraizamento e identidade que 

sucedem da apropriação da habitação e por consequente do bairro, pois só assim será possível garantir de uma 

forma positiva o realojamento, e a salvaguarda quer das habitações, quer do Bairro. 

“A casa pode ser um quarto ou uma habitação completa… e também pode ser um estado de espirito. Sentir-se 

em casa é sentir-se confortável, à-vontade, relaxado, rodeado, talvez, por aqueles que realmente nos percebem 

e se preocupam connosco… Para o homem-santo errante, estar em casa pode ser estar em qualquer parte do 

mundo, em quaisquer condições. Mas para a maioria de todos nós, seres humanos menos evoluídos, a 

existência de uma habitação permanente, onde nos possamos enraizar é, tanto uma componente de quem 

necessária de segurança física, como uma expressão psicológica muito significante de quem nós somos” 

(Coelho, Qualidade Arquitectónica Residêncial. Rumos e factores de análise., 2000, p. 321) 

 

É necessário perceber que “ a apropriação colectiva do espaço público, a apropriação comum do espaço numa 

pequena unidade de vizinhança e a apropriação privada do fogo por uma pessoa ou agregado vivendo em 

comum” embora sejam aspetos distintos da apropriação residencial, são “interdependentes, podendo um deles 

dar compensação à frustração e à desapropriação em sectores de um dos outros tipos” (Coelho, Apropriação e 

satisfação residencial, 1998, pp. 140-149)  

 

Segundo Baptista Coelho, existem 3 tipos de apropriação: jurídica, sentimental e criadora.  

 A primeira (jurídica) está relacionada com a durabilidade do bem imóvel. 
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 A segunda (sentimental), com a carga de sentimento e afeto de atribuímos a um espaço, 

“espaço vivido”, encontra-se relacionada com a “caracterização da arquitetura através: 

- Escala, consoante os hábitos culturais;  

- Materiais, sem agressividade (e com 

reminiscências culturais); 

- Conjunto de pormenores que respondem 

cada um deles a uma necessidade de uma 

pessoa ou de um grupo (ex., fogos 

diferentemente caracterizados, mas 

unificados num agrupamento também 

fortemente caracterizado); 

- Espaços habitacionais relativamente 

complexos: “o volume habitável do fogo 

deve permitir diversas actividades, 

responder a desejos variáveis e criar 

ambientes diferentes: um espaço 

complexo, composto por subespaços 

variados, oferecerá ao habitante 

possibilidades acrescidas de apropriação” 

(ver fig. 15) 

 A terceira (criadora), “relacionada com as características do sistema construído e 

nomeadamente com:  

- A neutralidade entre os espaços e os fluídos que os atravessam. 

- A capacidade de adaptação e de evolução. 

- A existência de uma base arquitetónica forte e com aspecto durável (que incita à apropriação criadora mais 

facilmente do que uma base neutra).” (Coelho, 2000, pp. 321-322) 

“é verdade que temos necessidade de um ambiente que não seja apenas bem organizado, mas também 

carregado de poesia e de simbolismo(…). Uma estrutura clara e uma identidade forte, constituem um primeiro 

passo para o desenvolvimento de símbolos vigorosos” (Lynch, 2008, pp. 139-140_versão original de 1960)  

A adaptabilidade (ou versatilidade) é a qualidade de mutação/ acomodação de uma determinada 

organização ou de uma habitação, a outras situações distintas das iniciais. Isto pode ser visto como uma 

consequência da apropriação (a apropriação é o elemento motivador da adaptabilidade). Esta adaptabilidade 

Figura 15 - A equação é favorecida pela relativa 

complexidade dos espaços.  

Fonte: António Baptista Coelho, Qualidade Arquitectónica 

Residencial: Rumos e factores de análise. Lisboa: LNEC, 

2000, pp.322 



pode ser atingida em vários níveis que vão desde a adaptabilidade do exterior residencial, à adaptabilidade no 

domínio da habitação.20 

A nível da adaptabilidade na habitação, Baptista Coelho21 afirma que existem 3 ações potenciais sínteses da 

modificação: 

 Modificação dos arranjos exteriores, por diversos elementos de encerramento e variadas afetações 

funcionais e ambientais; 

 Possibilidade de transformar espaços interiores em espaços exteriores e vice-versa; 

 Possibilidade de adicionar ou subtrair elementos ao programa inicial. 

 

 

“Adequação do habitat humano ao Homem” 

(Coelho & Cabrita, Habitação evolutiva e adaptável, 2009, p. nota prévia) 

  A habitação Evolutiva tem por base o poder adequar a casa à evolução da família, isto é, ao 

crescimento e decrescimento do agregado familiar. É importante porém adaptar esta evolução das habitações às 

características do local, e a sua respetiva evolução.  

O território como elemento vivo, objeto da intervenção urbanística, deve estar coordenado com a possível 

evolução das casas. As habitações desde o início devem ser pensadas para responder segundo uma forma 

harmoniosa a essas evoluções, sendo previstos todos os acessos, sejam estes provisórios ou definitivos e tendo 

sempre em salvaguarda a rua e os espaços públicos, de convívio e de acesso aos restantes. 

A adaptabilidade deve ser vista como uma qualidade que caracteriza principalmente os espaços 

habitacionais construídos numa fase inicial e ocupados provisoriamente em habitações evolutivas, permitindo 

durante este processo de evolução que as habitações sejam capazes de assegurar as boas condições na 

ocupação residencial das famílias. 

 

                                                           

20 Baptista Coelho, Qualidade Arquitectónica Residencial: Rumos e factores de análise, Lisboa: LNEC, 2000, pp.291-293. 

21 Baptista Coelho, Qualidade Arquitectónica Residencial: Rumos e factores de análise, Lisboa: LNEC, 2000, pp. 293. 
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III.2.4: Espaciosidade em espaços de dimensão reduzida; 

No seguimento da problemática da Habitação Social Evolutiva, é importante perceber o conceito 

qualidade habitacional - espaciosidade, nas habitações em áreas mínimas. Será que um espaço maior é mais 

confortável que um mais pequeno? Estará o tamanho diretamente relacionado com a qualidade habitacional?  

 

A noção de mínimo de habitabilidade surge na época Moderna, resultado de um conjunto de 

experiências desenvolvidas por um grupo de arquitetos na primeira metade do século XX, como forma de dar 

resposta à falta de habitação nas Cidades da Europa Central que, como consequência da revolução industrial, 

cresciam a um ritmo acelerado. 

O segundo Congresso Internacional da Arquitectura Moderna, em Frankfurt em 1929, teve como tema a 

Habitação Mínima a Custo Mínimo, onde foram debatidas soluções que fossem ao encontro de novos padrões 

de espaço mínimo. 

Este conceito de “mínimo” depende de vários fatores: conceito de casa (que varia de cultura para cultura); dos 

seus habitantes; e modo de habitar. Ou seja, a noção de mínimo depende em grande do contexto cultural e 

socioeconómico da população a que se destina. A participação dos futuros utilizadores na construção do espaço 

é importante, pois é a eles que se destina o novo espaço.  

 Aplicada à arquitetura residencial, a qualidade habitacional, ou seja a espaciosidade, significa o fator de 

qualidade atribuída pelas estratégias de dimensionamento do espaço, garantindo o habitat espaçoso, através de 

definições de elementos de referência, barreiras, limiares e intervalos apropriados, proporcionando condições 

adequadas às extensões físicas e visuais do espaço22. Isto é, uma adequação do espaço que não seja nem 

insuficiente nem excessiva, permitindo desenvolver uma formalização espacial equilibrada e integrada de 

superfícies e elementos horizontais e verticais confinantes, que formam os diversos ambientes espaciais que 

com eles se relacionam. 

Segundo Baptista Coelho, a espaciosidade está também indiretamente relacionada com adequação ao 

uso dos espaços habitacionais e às respetivas intensidades de uso ou cargas previstas para os espaços. 

(capacidade e funcionalidade). 

“ (…) por vezes um espaço pode ser mais circunscrito e “económico”, em termos puramente 

dimensionais, se possuir uma mais elevada capacidade de carga (durabilidade) e clareza de concentração. Isto 

                                                           

22 Baptista Coelho, Qualidade Arquitectónica Residencial: Rumos e factores de análise, Lisboa: LNEC, 2000, pp.76-77. 



será conseguido, por exemplo, no interior da habitação, tanto por um criterioso desenho das “áreas habitáveis” 

do fogo, como por uma concentração dos espaços com mais fortes exigências técnicas, como será o caso do 

agrupamento de cozinhas e casa de banho em “blocos água”; esta concentração liberta o restante espaço, 

facilitando a sua configuração habitacional.” (Coelho, Qualidade Arquitectónica Residêncial. Rumos e factores de 

análise., 2000, p. 67)  

A espaciosidade é referida por Alfonso Stocchetti23 segundo três níveis de dimensionamento 

associados entre si: 

 Dimensão física: ”(…)referida à estrutura da figura humana e contemplando sempre dois tipos 

fundamentais de espaço; o de ocupação e o de utilização. Esta dimensão física deverá ter em 

conta as potenciais alterações e inovações de usos e de equipamentos de modo a que os 

espaços as possam “absorver”.” 

 Dimensão psicológica: “(…)é essencialmente referida às necessidades de “exaltação 

dimensional” requeridas por contrastes ou mudanças de escala.” 

 Dimensão social: “(… )com os espaços de convívio, cujo dimensionamento, para além 

das exigências normais em espaços destinados à vida gregária, têm de cumprir com 

os modelos culturais e sociais vigentes.”. (Coelho, Qualidade Arquitectónica Residêncial. 

Rumos e factores de análise., 2000, p. 68) 

Nuno Portas, no seu livro “Funções e exigências de áreas da Habitação”, pertente, através de um 

estudo, colmatar as carências reais das famílias, salvaguardando algumas exigências que se faziam sentir pela 

população a que este tipo de habitação se destinava.24 

 

Quando falamos nos espaços interiores, esta espaciosidade traduz-se pela quantidade de espaço 

disponível para o uso, correlacionando o uso destinado e à escala humana (ocupação do mobiliário ou usos dos 

espaços quanto à sua função e circulação). A falta de espaciosidade poderá ser associada a grandes quantidade 

de circulação, paredes que não possibilitam a ocupação por mobiliário ou espaços insuficientes para a colocação 

do mesmo, criando incompatibilidades com seu utilizador. O mobiliário torna-se num dos aspetos de grande 

                                                           

23 Alfoso Stocchetti, “Spazi per la vita degli uomini, Architecttura Parametri”, pp. 89- 90 

24 Nuno Portas, Funções e exigências de Áreas da Habitação, Lisboa: LNEC, 1969, pp. 13-15. 
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importância para a determinação da espaciosidade dos espaços interiores, pois encontra-se diretamente 

relacionado com a questão do dimensionamento e utilização dos espaços.25 

 

 

 

 

 

 

 

Os espaços criados tendo em conta questões da espaciosidade (a qualidade do espaço) mesmo que contidos e 

económicos (como no caso das habitações sociais), permitem, ao satisfazer as necessidades dos seus 

moradores, uma maior apropriação do espaço e satisfação que, em situações de realojamento, encaminha a 

intervenção para resultados positivos.  

Assim, os diversos espaços e ambiente do habitat devem ser apropriáveis, e para tal, “espaçoso, porque a 

adequada espaciosidade é aliada da apropriação/identificação com o habitat, assim como os excessos e 

exiguidades espaciais são, naturalmente seus inimigos. 

No entanto, interessa referir que o justo equilíbrio de espaciosidade, num dado elemento do habitat, 

nomeadamente, quando referido a aspectos de apropriação física e psicológica pelos seus habitantes, é um 

factor comum onde entram o desejo e preocupações com índoles muito distintas: cuidados de funcionalidade na 

lide doméstica diária; desejos de representatividade e até de uma certa e legítima exibição; preocupação de 

independência e afastamento em relação a vizinhos, embora mantendo um certo espírito de convizinhança 

activa e positiva.” (Coelho, Qualidade Arquitectónica Residêncial. Rumos e factores de análise., 2000, pp. 328-

329) 

                                                           

25 Baptista Coelho; João Branco Pedro, Do Bairro e da Vizinhança à Habitação: Tipologias e caracterização dos níveis físicos residenciais, 

Lisboa: LNEC, pp.292-293. 

Figura 15 – Exemplo de reversibilidade de espaço em um apartamento T1 com 35m2. 

(um dos lados da mesa corre por meio de uma calha embutida ao longo do aparador instalado em toda a extensão da 

sala/escritório) 

Fonte: Laclau, C. (2001). “Trabalhando em casa. Mini Máximo”, Editora Escala, Ano 1, n.1, p.54-55. 



 

 

 

 

III.2.5: Aspetos qualitativos de habitação social 

No panorama geral de intervenções no âmbito de Habitação Social, verificam-se certos aspectos orientadores e 

essenciais para que se consiga alcançar uma intervenção adequada e qualificada. Assim, nesta fase do trabalho 

é de referir os aspetos qualitativos de Habitação Social desenvolvidos em “Habitação de Interesse Social em 

Portugal”. 26 

 A relação mútua, efetiva e afetiva, entre interior e exterior residencial: articula frequentemente em 

estimulantes soluções de transição e de limiar interior/exterior. 

 

 Importância da diversidade tipológica e da pequena escala urbana das intervenções residenciais, pois:  

-favorece a participação dos habitantes, a identidade local e o desenvolvimento comunitário, e o 

controlo local; 

-facilita o equilíbrio ecológico de cada conjunto; 

                                                           

26 Coelho, A. B. & Coelho, P. B (2009). Habitação de Interesse Social em Portugal - 1988-2005. Lisboa: Livros Horizonte.p.23-25. 

 

Quadro 1 – Quadro de análise e avaliação de qualidade residencial. 

Fonte: LIMA, M. (2011). “Operações SAAL, Uma Política Urbana Vanguardista – O caso do SAAL no Bairro do 

Casal das Figueiras, em Setúbal”, Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Vol.I,pp.117 
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-privilegia o peão e favorece uma rede de espaços públicos conviviais; 

-proporciona diversidade de soluções de edifícios habitacionais e mistos; 

-favorece um ampla gama de usos e atividades; 

-pode e deve privilegiar o verde urbano em todas as suas formas; 

-assegura o desenvolvimento de pequenos conjuntos urbanos, controláveis, fáceis de gerir, 

capazes de funcionar como elementos positivos de qualificação e requalificação urbana. 

 

 Adequação aos habitantes: tendo em conta modos de habitar mais específicos. 

 

 Qualidade do desenho arquitetónico. 

 

 Adequação à cidade e à paisagem. 
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CAP. IV CASOS DE ESTUDO E REFERÊNCIA 

Com base nas temáticas em cima descritas, são de realçar algumas abordagens a nível Nacional e 

Mundial, como casos de Estudo e Referência, destacando-se o caso do Bairro da Mina e do programa Favela 

Bairro como exemplos de boas práticas de intervenção urbanística em bairros críticos. 

Distinguem-se ainda, dentro das várias abordagens de habitação evolutiva alguns casos de estudo que 

permitem reforçar os conceitos anteriormente enunciados e em simultâneo criar uma base de conhecimento que 

antecipe de modo parcial resultados de possíveis opções pelas diferentes estratégias e modelos de abordagem. 

Neste contexto apresentam-se os casos de estudo de Incremental Housing Statege; Quinta Monroy; Rochdale. 
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IV.2.1: Caso de estudo 01: Bairro da Mina (Barri de la Mina), Barcelona; 

O bairro da Mina foi o resultado de uma intervenção urbana, em 1969, que pretendia acabar com os diferentes 

aglomerados de habitação ilegal, espalhados por toda a Área Metropolitana de Barcelona. Devido à necessidade 

urgente, de uma atuação rápida, a alternativa interventiva não previu as necessidades básicas dos seus 

moradores, deixando o bairro com poucos equipamentos e serviços. Este bairro que resultou de um 

realojamento de diversas culturas e classes sociais, onde a violência se desenvolvia, exigiu a criação de um 

plano de reabilitação e revitalização com o objetivo de se conectar aos vários níveis com o grande centro urbano 

que o envolve. Foram assim feitas intervenções ao nível da transformação dos espaços públicos, intervenções 

sociais, segurança pública, serviços e equipamentos, melhorando desta forma o modo de vida dos seus 

habitantes.  

É de referir que a revitalização deste bairro partiu do desenho de uma grande avenida (rambla), que o dividiu a 

meio, possibilitando, através da expansão da rede de transportes públicos (o elétrico) para o interior do bairro, o 

atravessamento deste e ligando-o a outras zonas da cidade, evitando assim o isolamento do mesmo.  

O bairro da Mina é um exemplo de intervenção, com princípios interventivos com base em mudanças concretas 

e profundas da vivência do espaço urbano, superando problemas de isolamento, degradação dos espaços 

públicos, e falta de espaços de referência, não descartando intervenções ao nível das infra estruturas, 

transportes, habitação, e integração na rede de equipamentos e serviços. 

 

    

 

 

 

 

 

  

Figura 16 - Bairro da Mina – Vista do actual estado da Rambla de la Mina 

Fonte:http://www.academia.edu/454275/Espaco_Publico_e_Coesao_Territorial_-_O_Caso_da_Rambla_de_La_Mina_ 

(consultado a 14 de agosto de 2013) 



IV.2.2: Caso de estudo 02: Increment Housing Statege - Urban Nouveau, India, 2008; 

O projeto para a revitalização do bairro de lata Yerawada (periférico a Bombaim), surgiu com a 

necessidade de realojar uma comunidade que ocupava os terrenos previstos para um futuro hospital.  

Esta intervenção tem por base duas tipologias de casa pré existentes, as Kacchas ou Puccas, sendo as 

primeiras constituídas sobretudo com chapas metálicas, tijolos de baixa qualidade e materiais improvisados, e as 

segundas casas de caracter permanente bem construídas com betão e tijolo de qualidade. A maioria das 

habitações existentes não possui instalações sanitárias, levando à criação de casas de banho comunitárias.  

Esta intervenção destaca-se pelo papel participativo da população na elaboração da estratégia, cujo 

objetivo era o aumento do número de fogos, de acordo com as necessidades de cada família, respeitando a 

organização do bairro existente, através da garantia dos percursos pré-existentes na integração das novas 

construções na malha já edificada.  

A implementação deste projeto contribui para uma melhoria da qualidade de vida da comunidade (por 

exemplo o projeto possibilitou a criação de uma instalação sanitária em todas as casa), aos vários níveis e da 

própria qualidade do espaço urbano e do território.  

Segundo o arquiteto Filipe Balestra (2008), para que este processo seja sustentável, o melhoramento das 

habitações existentes tem que ser feito com base na participação dos moradores.  

  

Figura 17 - Participação dos Moradores no desenvolvimento 

do projecto. 

Fonte:http://www.dezeen.com/2009/05/05/incremental-housing-

strategy-by-filipe-balestra-and-sara-goransson/  

(consultado a 19 de março de 2013) 

Figura 18 - Montagem da implementação das kacchas. 

Fonte:http://www.dezeen.com/2009/05/05/incremental-

housing-strategy-by-filipe-balestra-and-sara-goransson/  

(consultado a 19 de março de 2013) 

 

 



REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR INFORMAL: DO BAIRRO À CIDADE 

A Habitação Evolutiva como meio de ligação do Bairro à Cidade _ Bairro do Barruncho, Odivelas  

- 49 - 

 

IV.2.3: Caso de estudo 03: Brasil _ Programa Favela – Bairro no Rio de Janeiro;  

O programa favela – bairro, do arquiteto Jorge Mário Jáuregui (1996), através da criação de 

metodologias desenvolvidas ao longo de anos de experiência de várias intervenções nas grandes cidades, 

pretende gerir os conflitos e discrepâncias entre a cidade formal e a cidade informal. 

Estas intervenções têm como principal objetivo, através da implementação de melhorias nas infra estruturas 

urbanas, equipamentos urbanos e acessibilidade, transformar as favelas (cidades informais) em “bairros 

populares”, permitindo a sua integração social através desta atribuição de características da Cidade Formal. O 

programa procurou entender a realidade da favela, analisando as carências de infraestruturas urbanas e sociais, 

e as suas características espaciais.  

As favelas são aglomerados de casas construídas em terrenos públicos ou privados não urbanizados e 

ocupados ilegalmente. Estes aglomerados crescem em núcleos muito compactos, em contextos privados de 

espaços públicos, tirando totalmente o caracter de público ao espaço, e desta forma o seu serviço às 

comunidades. 

“ Ao longo das décadas, os habitantes das comunidades destes “bairros informais” conseguiram desenvolver 

mecanismos sociais muito complexos. As transformações sociais e espaciais das favelas se desencadearam 

através de processos de apropriação simbólica e materiais dos espaços, ao mesmo tempo em que as lógicas de 

uso e comportamento construíram sistemas de relações sociais, negociações políticas e instalação de 

“mecanismos informais” de poder e dominação”. (Equipe 101 –pág 18.)  

Este programa propõe uma prática metodológica bastante flexível, baseada não apenas nos aspetos 

físicos, mas também no conhecimento adquirido das experiências quotidianas que a população da favela tem. É 

um programa com um forte carisma social, mas que levanta também preocupações formais, atribuído 

responsabilidade à arquitetura, pela criação de condições de receção do projeto e salvaguarda da qualidade dos 

mesmos. 

 

 

  

Figura 19 - Antes e depois da Intervenção do Programa Favela- Bairro 

Fonte: http://camuniso.blogspot.pt/2012_02_05_archive.html (consultado a 10 de junho de 2013) 
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Este programa defende que as próprias comunidades valorizem as suas propriedades, e economia, 

dando-lhe uma maior estabilidade social e o desejo de uma cidade igual para todos. Através da valorização do 

espaço pelos moradores são criados mecanismos que evitam os erros do passado ao nível do problema da 

habitação, (exemplo no Bairro dos Lóios, o conjunto habitacional em Chelas “pantera cor-de-rosa” de Gonçalo 

Byrne e Reis Cabrita, 1972 - ver fig. 23), pois a habitação acaba por corresponder à verdadeira realidade do seu 

habitante (necessidade e gosto). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O exemplo acima referido, Edifício “Pantera Cor-de-rosa” (1972), foi pensado pelos arquitetos como a 

melhor solução, no entanto ao não ir ao encontro das necessidades e maneiras de habitar os espaços dos seus 

moradores, o edifício acabou por ser “destruído” pelos mesmos que tentaram apoderar-se das galerias, 

fechando-as num ato que procura aumentar a área útil coberta e fechada do fogo. 

É possível concluir que dar aos habitantes a possibilidade de adaptarem a sua “casa” às suas 

verdadeiras necessidades e ao seu modo de vida, permite salvaguardar a habitação e adequar o seu 

funcionamento à real necessidade do utilizador e em simultâneo permitir aos mesmos criar um forte sentimento 

de pertença e identidade.  

 

  

Figura 22 - Edifício “Pantera Cor-de-rosa”, Chelas. Fotografia de uma das fachadas. 

Fonte:http://lisboasos.blogspot.pt/2008/09/chelas-bairro-dos-lios-pantera-cor-de.html (consultado a 20 de março de 2013) 

 



IV.2.5: Caso de estudo 05: Apartamentos Rochdale – Londres, Proctor and Matthews Architects, 2007 

Este projeto de 85 fogos foi desenvolvido para uma grande comunidade asiática residente em Londres. 

Uma das suas principais preocupações foi atingir uma flexibilidade que permitisse às famílias unir e dividir as 

habitações, adaptando-as ao longo dos tempos. 

Este projeto permite uma fácil evolução através da agregação de módulos habitacionais, exemplos: 

- Módulos tipo B (2 quartos) podem ser unidos a módulos tipo A (5 quartos), criando um módulo com7 quartos; 

- Dois T1 unem-se formando um T3 (a sala de um T1 transforma-se num quarto); 

- Um módulo habitacional une-se com outro mais pequeno (adaptando – se ao aumento do agregado).  

Este exemplo é demonstrativo do potencial da evolução da habitação através da agregação. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24 - Rochdale, Londres , 3D plano geral 

Fonte:http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/ 

(consultado a 14 de junho de 2013) 

Figura 23 – Rochdale, Londres , planta 

Fonte:http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/ 

(consultado a 14 de junho de 2013) 
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IV.2.6: Caso de estudo 06: Kallebäck Experimental Housing – Suécia, Erik Friberger, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício multifamiliar construído na periferia de Goteborg, Suécia, onde foi explorada a possibilidade de evoluir 

por expansão, através de uma “prateleira” criada em cada fogo, que permite essa expansão ao longo do tempo. 

Cada fogo assenta numa laje de betão, permitindo aos seus moradores dar um tratamento diferente à fachada, 

ao pavimento e até à cobertura. A “prateleira”, acima referida, funciona como varanda para cada fogo, sendo 

preenchida com o tempo.  

O seu interior foi pensado para ser montado apenas por duas pessoas (uma segura na peça e outra fixa), 

funcionando num sistema de paredes divisórias amovíveis, paredes-armários e portas que são fixos à laje de 

betão. 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 26 – Kallebäck Experimental, Suíça , Fachada 

Fonte:http://coredela.com/2008/10/12/kalleback-i-hostskrud/ (consultado a 16 de junho de 2013) 

 

Figura 25 – Corte e planta, Kallebäck 

Fonte: http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/ (consultado a 16 de junho de 2013) 
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PARTE II: LOCAL DE INTERVENÇÃO 
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CAP. V: BAIRRO DO BARRUNCHO 

É importante referir que ao longo do projeto foram realizadas várias visitas à área de intervenção onde, 

em conjunto com toda a turma, se realizaram: levantamentos fotográficos, entrevistas aos moradores, visitas às 

habitações e recolha de dados necessários para um melhor e mais aprofundado conhecimento da realidade 

social e física do Barruncho. Foram também realizadas duas apresentações do projeto em desenvolvimento na 

Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião com vista a obter o parecer de alguns dos moradores do Bairro do 

Barruncho. 
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V.1: CONTEXTUALIZAÇÃO  

O Concelho de Odivelas faz parte do distrito de Lisboa, sendo composto por 7 freguesias (Ramada, 

Famões, Caneças, Odivelas, Olival de Bastos, Pontinha, Póvoa de Santo Adrião). 

Geomorfologicamente, o território não é regular, sendo formado por colinas que se separam através de vales. A 

paisagem de Odivelas foi ao longo dos anos alterada, dando origem a núcleos urbanizados com identidades e 

características muito distintas entre si, o que resultou num território desconexo e fragmentado com núcleos que 

funcionam de forma independente e pontualmente de forma isolada. 

 

 

 

Atualmente Odivelas é uma zona principalmente residencial e uma das freguesias mais populosa do País. Em 

termos sócio económicos, o Concelho de Odivelas tem sofrido um crescimento considerável, devido à sua 

proximidade a Lisboa e ao investimento em novas infra estruturas de transportes, acesso, habitação e serviços.  

  

Figura 27- Localização de Odivelas na AML 



V.2: LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO – BAIRRO DO BARRUNCHO 

 “O sítio em questão não possui quaisquer infraestruturas, padece de graves problemas ambientais, de 

salubridade e encontra-se dissociado da malha e usos urbanos adjacentes com os quais simplesmente confina, 

separando-os mais do que permitindo a ligação entre eles. Inclui-se igualmente o conjunto de moradias que 

fazem no topo norte, a transição do sítio do Barruncho para a nova urbanização do Casal do Barruncho.” 

(Termos de Referência para a Elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Sítio do Barruncho_ 

abril 2009 _ CMO)  

 

Figura 28 - Localização do Bairro do Barruncho no Concelho de Odivelas 

Fonte: Trabalho de Turma MIARQ 5ºD 2012 

A área de intervenção, Bairro da Quinta do Barruncho (conhecido como Bairro do Barruncho) localiza-

se na cidade de Odivelas, fazendo fronteira com a freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 

O Bairro do Barruncho é desde os anos 60 

(ver fig. 31) um bairro de origem clandestina, ocupado 

até aos anos 80 por famílias portuguesas (cerca de 20 

famílias residentes), fruto dos movimentos migratórios 

gerados em busca de melhores condições de vida e 

de trabalho (êxodo rural). O terreno do Bairro era 

ocupado por habitações de natureza clandestina 

construídas pelos próprios moradores, que pagavam 

uma renda aos proprietários do terreno, sendo que 

para além das habitações os arrendatários 

clandestinos tinham também direito a pequenos 

quintais e hortas para cultivo. 

Figura 29 – Evolução do Bairro até 1944. 

Território rural, com algumas quintas e campos agrícolas. 
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V.3: CARACTERIZAÇÃO ATUAL 

V.3.1: Ambiente e território 

O terreno do Bairro do Barruncho (7 hectares) encontra-se ladeado por uma enorme propriedade rural 

(Quinta do Barruncho); uma área urbana residencial consolidada (moradias e edifícios de habitação coletiva) e 

uma escola do 2º e 3º ciclo a nascente; uma grande zona de vegetação a noroeste; uma zona industrial 

descaracterizada com várias dificuldades de acesso e circulação viária a sul (Rua das Giestas); uma pequena 

quinta e um conjunto de edifícios de habitação em torre a poente. 

A grande variedade de tecidos urbanos na sua envolvente combinada com o facto de o terreno do 

Bairro ser muito acidentado, produz a perceção de um lugar descaracterizado e de difícil orientação para os 

“visitantes”. A ausência de orientação deve-se em parte ao facto dos arruamentos não terem um forte sentido 

urbanístico, aparecendo sem hierarquia e desconexos. A dificuldade de caracterização destas áreas é ainda 

acrescida pela falta de carácter de muitos dos arruamentos (sem quaisquer regras volumétricas dos edifícios que 

a compõem), o que contribui para uma dualidade dos espaços não construídos, existindo nestes espaços de 

carácter público e “semi-público” no sentido da responsabilidade de manutenção dos mesmos. 

 

Topografia, Declive, Hidrografia e Orografia  

O Bairro do Barruncho, desenvolvendo-se entre as cotas 29,5 m (perto do seu centro geométrico) e 58,0 m (no 

seu extremo oriental), apresenta um terreno de topografia bastante acidentada. O seu declive acentuado é mais 

significativo junto às instalações escolares e ao “Morro da Codiceira” (a nascente) e com menor expressão junto 

à linha de água (ribeira- zona Oeste).28 

Em relação à hidrografia, a área de intervenção (Bairro do Barruncho) integra no seu território uma Linha de 

Água Secundária, no contexto do sistema hídrico municipal - a Ribeira do Barruncho (com orientações NW-SE) - 

um curso de água com importância secundária que embora sendo fundamental ao funcionamento do sistema, 

não apresenta um caudal com grande poder erosivo. É de referir que na Ribeira do Barruncho foram realizadas 

em 2008 intervenções de limpeza e regularização com colocação de grelha na PH (Azinhaga do Barruncho) pela 

Câmara Municipal de Odivelas. (Câmara Municipal de Odivelas, Janeiro de 2009) 

                                                           

28 Camara Municipal de Odivelas, “Acta da 3ª Reunião da 2ª Sessão ordinária de 2008 da Assembleia Municipal de Odivelas”, Acta 

nº8/2008, pp. 10-13. 



Para além da rede hidrográfica, no terreno identificam-se ainda zonas de cheias (a oeste), correspondentes às 

zonas de baixa com declives mais suaves (normalmente inferiores a 3%), e nas zonas de concentração de 

águas provenientes de diversas bacias. 

A nível orográfico, entendendo-se como a correlação entre a hidrografia e a topografia, o Bairro do Barruncho 

surge como um anfiteatro onde se encaixam as habitações, limitado a Oeste por uma linha de água acentuada e 

com particularidades orográficas que condicionam a delimitação de ruas e caminhos de circulação devido aos 

declives verificados.  

 Exposição Solar e Clima 

O Bairro do Barruncho á semelhança de todo o município de Odivelas, verifica uma exposição solar muito 

favorável, sendo as exposições a norte as menos representativas desse potencial.  

O clima registado no Bairro do Barruncho é, à semelhança de todo o município de Odivelas, um clima ameno, 

mediterrânico, sendo temperado, húmido e moderadamente chuvoso, apresentando temperaturas máximas com 

valores médios na ordem do 22,5º nos meses de julho e agosto e uma humidade relativa média entre os 63% e 

os 82%, revelando potencialidade para actividades agrícolas. (Câmara Municipal de Odivelas, Janeiro de 2009, 

pp. 6-8) 

  

Figura 34 – Temperatura do ar - Lisboa (1961-1990) 

Fonte: Relatório de Caracterização Biofísica Janeiro de 2009 – Camara Municipal de Odivelas, pp.7 
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V.3.3: Sociedade e Economia 

O Barruncho ao tratar-se de uma zona de risco em processo de realojamento é importante conhecer o 

dia- a dia do bairro, (relações sociais, atividades; hábitos, comportamentos de risco;…). 

Perceber o Bairro e os seus habitantes, permite desenvolver um realojamento positivo, ao ter em conta as 

organizações do antigo bairro, as relações que foram estabelecidas durantes os anos, os laços afetivos criados e 

sociabilidades geradas. Para tal é necessário um estudo demográfico e social da comunidade. 

 

 

Figura 39 – Esquema localização Hab. PER e não PER; entradas do Bairro; Estacionamento; hortas; contentores do 
lixo. 



O bairro do Barruncho foi alvo de estudos sociológicos onde se desenvolveram inquéritos e entrevistas à 

população residente, sendo de referir que também no decorrer do presente trabalho foram entrevistados 

residentes do Bairro (ver anexo). Dado à pequena amostragem de inquiridos realizados neste trabalho, na 

caracterização socioeconómica da população residente optou-se pela utilização dos dados do relatório da autora 

Ana Tomás, “Realojamento Social em Portugal. Estudo sobre as expectativas e necessidades da população 

residente no Bairro do Barruncho face ao futuro realojamento.”, ISCSP – UTL, 2011, pp. 45, por estes 

verificarem uma maior amostragem de inquiridos. 

 

População  

A população do Bairro é heterogenia em termos culturais e étnicos, sendo constituída maioritariamente 

por portugueses, africanos e ciganos, existindo uma grande predominância de habitantes nascidos em África 

(PALOP’s – Cabo Verde [41%]). 

 A maioria da população do Barruncho é jovem (média de idades 26,8 anos) em idade ativa (15-64 anos 

[65,8%]). Existe uma reduzida percentagem de população idosa (3,5%), o que contrasta com a restante a 

população envelhecida das cidades de Lisboa (18,4%) e Odivelas (11,8%). Devido à sua população ser 

maioritariamente jovem, é possível constatar que uma grande percentagem de descendentes da população 

oriunda dos PALOP’s nasceu em Lisboa (obtendo nacionalidade Portuguesa). 

Apesar de os grupos aceitarem-se nas suas diferenças culturais, existem casos de dificuldades na co-

relacionamento intercultural no bairro.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 Dados: INE, I.P., Lisboa • Portugal, 2011, AML e CMO 

Figura 40 - Gráficos Nacionalidade/ Etnia da população do Bairro do Barruncho.  

Dados: Bairro do Barruncho— núcleo nº 20 - DHSAS– S.E.P.; D.G.H.S. – S.I.S./GIS-Póvoa Sto. Adrião; D.C.R.H. – S.E.P.C. • 

Odivelas • 2008 





Educação, Emprego e Rendimentos 

A população no geral apresenta baixa ou nenhuma qualificação académica, dados que se relacionam 

com a fraca escolaridade da geração mais idosa e com elevada percentagem de jovens ainda em idade escolar. 

Este fator leva a que a maioria da população trabalhe em atividades que exigem poucas qualificações 

académicas, sendo que a população feminina trabalha principalmente em limpezas na zona de Lisboa e a 

masculina na construção civil na qual, devido ao panorama atual do País, a maioria se encontra desempregado 

ou sem trabalho fixo. As mulheres por sua vez têm trabalho constante e com horários mais longos, contudo com 

rendimentos mais baixos que o dos homens .  

A população no geral detém rendimentos baixos (69% auferem até 400€/mês). 

 

Relação Moradores /Bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de metade da população inquirida (60%) afirmou gostar de viver do Bairro do Barruncho, seja pela 

boa relação de vizinhança existente no bairro, ou por o achar calmo e sossegado, o que lhes transmite um 

sentimento de à vontade e permite realizar atividades em que noutra situação se sentiriam condicionados. Outro 

dos motivos, e um dos mais demonstrados, é o hábito e acomodação ao bairro e ao estilo de vida. 

 Os restantes que declararam gostar pouco (14%) ou não gostar (26%), deram como motivos os problemas de 

marginalidade (assaltos e violência) e insegurança; a falta de higiene e insularidade do bairro (muitos bichos que 

entram nas habitações- cobras, ratos, baratas; excesso de lixo espalhado pelas ruas; esgoto ao ar 

livre); a confusão e barulho gerados durante a noite no bairro e a desunião entre moradores do bairro 

devido à desintegração das redes de vizinhança, resultantes de conflitos entre famílias e etnias. 

 

Figura 43 - Percentagem de moradores que gostam do Bairro do 

Barruncho. 
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O Bairro, como já referido, é caracterizado pelas suas fortes relações de vizinhança, e é com base 

nestas relações que grande parte da população desenvolve as suas atividades. Grande parte da população 

convive com os vizinhos na rua, sendo a casa mais vivida à noite. Aos fins de semana por vezes alguns vizinhos 

reúnem-se e fazem o almoço em conjunto. “Um vizinho faz uma panela de cachupa e convida mais vizinhos” – 

Senhor Emanuel. Estes almoços, festas de aniversário e batizados normalmente realizam-se na rua ou no 

quintal Nº6 com a autorização do Dono.  

A maior parte das mulheres desenvolvem atividades religiosas ligadas à paróquia, (vão à missa em conjunto, 

fazem parte do coro e ajudam os jovens da paróquia no seu trabalho com as crianças do bairro. 

Além das relações de vizinhança, a população é caracterizada pelas fortes redes de familiares, pois a maior 

parte da população tem familiares a viver no bairro ou na mesma freguesia. Por este motivo, as crianças que 

ainda não se encontram na idade de escolaridade obrigatória, ficam em casa de familiares (57,1%) ou de uma 

ama do Bairro (28,6%), quando os pais vão trabalhar, sendo que 14,3% dos inquiridos afirma levar os filhos para 

o local do trabalho (comunidade cigana) e só uma pequena percentagem (18%) encontra-se inscrita em alguma 

instituição local (creche). 

Os filhos com idade escolar (6-15 anos) frequentam as escolas locais, sendo que depois das aulas grande parte 

dos jovens (72,8%) fica em casa/no bairro sozinhos ou em idades mais jovens, ficam em casa de familiares ou 

de vizinhos (13,6%). 

Apesar da existência de um ATL na paróquia, onde jovens apoiam as crianças nos estudos, é necessário 

proceder a um trabalho de acompanhamento da população infantil em articulação com a comunidade escolar, de 

forma a ser feito um esforço da sua inclusão académica e social através de atividades extracurriculares.   

Figura 44 – Gráfico: Porque gosta do Bairro/Porque não gosta do Bairro. 







Existem também várias tipologias de agregação possíveis de identificar no bairro, sendo de destaque: linear, 

radial/ pátio, e módulo isolado. 

 

- Linear: 

Neste tipo de agregação as habitações são  dipostas ao 

longo de um eixo direcional,dos dois lados (de natureza 

mais pública) ou apenas de um dos lados (natureza 

privada/ eixos secundários ou privados). 

 (ver fig. 50) 

 

 

 

- Radial /Pátio: 

Este sistema de agregação, apresenta-se como uma 

àrea, privada ou não, que dispõe em seu torno uma ou 

mais habitações, gerando  um local de convivio e ponto 

de encontro. (ver fig. 51) 

 

 

 

- Módulo isolado: 

Desta tipologia de agregação são exemplos as 

habitações  que pela sua localização ou cáracter de 

exceção (ex.: antiga Fábrica de Peles), se encontram 

isoladas. (ver fig. 52) 

 

 

 

Figura 49 - Esquema linear (dois lados /um lado) 

Figura 50 - Esquema radial/pátio  

Figura 51 – Esquema módulo isolado  









A nível de materiais utilizados nas construções, estes são dos mais variados tipos, sendo aplicados por 

vezes de forma muito criativa. 

No geral, os materiais mais utilizados na construção são as chapas de zinco, o tijolo cerâmico, barrotes de 

madeira, placas de MDF, redes em polietileno e acabamento em reboco pintado. Como material de cobertura 

das habitações, predomina a chapa metálica, existindo em menor quantidade chapas de fibrocimento, telha 

(associada a edifícios pré-existentes ao bairro) e alguma cobertura com materiais mistos (plásticos, telhas, 

chapas). 

 

  

Figura 58 – Esquema Materiais de Acabamento 

Fonte: Trabalho de Turma MIARQ 5ºD 2012, Lab. Proj. VI 





 

  

 

 

 

  

Figura 61 - Levantamento fotográficos das habitações, Bairro do Barruncho. 

Fonte: Trabalho de Turma MIARQ 5ºD 2012, Lab. Proj. VI 
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O edificio mais antigo do sítio do 

Barruncho, a antiga Fábrica de Peles, 

encontra-se, à semelhança do restante 

bairro num estado de grande degradação.  

Embora num estado degradado, o edificio 

da antiga Fábrica de Peles verifica-se 

como um elemento de destaque, não só 

pela sua volumetria e localização, mas 

também pelo o enorme potencial que 

apresenta enquanto elemento a 

requalificar. Esta estratégia de 

requalificação previligia o salvaguardar de 

um elemento que contribui para a 

memória fisica e visual identitária do 

lugar. 

 Ao longo do Bairro é possivel detetar 

inumeros recantos e pátios que envolvem 

várias habitações, criando um elo de 

ligação entre estas e em simulaneo várias 

zonas de estadia e de convívio. É de 

referir que por vezes estes recantos (os 

localizados junto às entradas do Bairro), 

são útilizados como uma expansão da 

habitação, funcionando como espaço de 

reúnião, estacionamento (embora muito 

pontual devido ao facto de serem poucos 

os habitantes com veículo próprio - ver fig. 

62). Apesar do constante espirito de 

vizinhança e vivência do espaço público 

em comunidade, também é notória a 

existência de um sentimento de 

insegurança no Bairro do Barruncho, que 

se reflete nos em elementos de proteção Figura 63 – Levantamento fotográficos das habitações- Pátio hab.65, Bairro 

do Barruncho. 

Figura 62 - Levantamento fotográficos das habitações- Fábrica de Peles, 

Bairro do Barruncho. 
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É na zona mais a Oeste do Bairro (ver fig. 66) que se encontram as habitações mais antigas (as primeiras 

habitações ilegais com arrendamento aos proprietários da quinta), sendo por isso, as habitações com “melhores” 

acabamentos e “qualidade” construtiva do Bairro do Barruncho. A maioria destas habitações é construída em 

tijolo, revestido a reboco pintado e com cobertura em telha. 

 

Resumo: 

As maiores potencialidades das habitações do Bairro são a grande criatividade e iniciativa patente nas suas 

construções, pelo facto de ser praticada a autoconstrução (pois alguns moradores detem algum “know-how” 

sobre construção) e pela multifuncionalidades dos espaços. 

Por sua vez as construções ao serem precárias não evidenciam uma estrutura resistente o que as tornam 

“inseguras” em termos construtivos e estruturais. Também os seus materiais ao serem reutilizados ou ao não 

serem aplicados da melhor forma nem com o tratamento e acabamento adequado, potenciam a degradação e 

instabilidade das habitações. 

Devido à falta de infraestruturas básicas, existe uma deficiente evacuação de águas residuais sendo verificado o 

recurso a fossas ou a céu aberto, o que facilita a propagação de doenças e “mau cheiro” pelo bairro. 

Classificação do tipo de 

construção consoante a sua 

durabilidade/qualidade 

construtiva:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Levantamento da durabilidade/qualidade construtiva das habitações do Barruncho 

Fonte: Trabalho de Turma MIARQ 5ºD 2012, Lab. Proj. VI 

 



V.3.5: Contexto Legal e Administrativo 

É importante referir que a CMO tem vindo a desenvolver programas a fim de procurar solucionar estes 

tecidos fragmentados (como é o caso do Barruncho) segundo um enquadramento social e urbano.  

Em 1995 a Câmara Municipal de Loures, a partir da criação do Programa Especial de Realojamento31, 

procedeu ao levantamento das habitações clandestinas da sua área territorial e à caracterização dos respetivos 

residentes, sendo o resultado nessa data 98 agregados familiares constituídos por 350 pessoas residentes no 

Núcleo de Construção Precárias do Barruncho. (com base no 1º Recenseamento, CET – Centro de Estudos Territoriais do 

ISCTE) 

Em 2000 foi feito o abastecimento de água a 122 famílias, melhorando as condições de vida dos 

mesmos. Contudo, o aumento do número de famílias, pessoas e das “barracas”, deu origem a um aumento dos 

problemas resultantes da falta de infra estruturas de saneamento básico. No entanto e por se tratar de uma zona 

clandestina em terreno privado, torna impossível a infraestruturação do Bairro por parte do Serviço Municipal de 

água e saneamento. 

 

PDM em rigor32 para a zona de estudo: 

Embora atualmente o Sítio do Barruncho faça parte da Câmara Municipal de Odivelas, o PDM que 

ainda se encontra em vigor é o PDM de Loures, datado de 1994. Neste momento encontra-se em elaboração o 

PDM novo, devido a este integrar agora o PDM de Odivelas, ainda em revisão. 

 

Carta de condicionantes REN e RAN 

Em termos de condicionantes e restrições de utilidade pública, para além das condicionantes biofísicas 

a zona de intervenção é também atravessada por uma Linha de Elétrica de Alta Tensão aérea e é ainda 

marginada pela Reserva Agrícola Nacional.  

É de referir a existência de uma linha de água incluída na Reserva Ecológica Nacional, a sudoeste e com a 

Escola do 2º e 3º ciclo, a nascente.  

 

                                                           

31 O PER aprovado a 7 de Maio de 1993. 

32 PDM de Loures de 1994 (Diário República, 1ª série-B, n.º161, de 14 de Junho de 1994- Resolução do Conselho de Ministros n.º54/94 - 

Plano Director Municipal de Loures). 





Como já referido, em 2008 a Câmara Municipal de Odivelas declarou pelo Decreto n.º26/2009, de 22 de 

Outubro como Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) o Sítio do Barruncho, na 

freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos termos do artigo 41º do Decreto-Lei n.º794/76, de 5 de Novembro, de 

acordo com a proposta de delimitação aprovada pela Assembleia Municipal de Odivelas em 21 de Abril de 2008, 

devido à profunda degradação social e urbana verificada nesta área.  

 

 

Figura 69 – Planta de Delimitação do ACRRU em cruzamento com os dados da Carta de Ordenamento em Vigor _ do 

Sítio do Barruncho  

Fonte: Autor, segundo a Carta de Ordenamento em Vigor (Diário da República, Decreto n.º 26/2009, ACRRU do sítio do 

Barruncho) 

 

Com a finalidade de encontrar uma solução urbanística adequada, a Câmara Municipal de Odivelas 

elaborou os termos de referência para a criação de um plano de pormenor para o Barruncho. Estes termos 

abrangem a definição clara da área crítica, o ordenamento do território e a oportunidade do plano, 

enquadramento legal do plano, área a abranger pelo plano de pormenor, objetivos gerais do plano, 

fundamentação e proposta de decisão sobre avaliação ambiental estratégica do plano, contratualização da 

elaboração do plano e principais procedimentos processuais e prazo de elaboração do plano.  
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CAP. VI: O TEMA NO SÍTIO- QUADRO OPERATIVO  

Após esta reflexão sobre o processo da Habitação Social Evolutiva em bairros críticos e com o claro 

entendimento da realidade do Bairro do Barruncho, entende-se importante estabelecer um conjunto de 

considerações de caracter operativo a aplicar na componente prática do projeto. 
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- Participação Ativa da População: Considera-se importante ao intervir no Bairro do Barruncho, o envolvimento 

da população no processo evolutivo das suas habitações, representando uma vantagem além de económica 

(recursos à autoconstrução quando possível), também adaptativa, reforçando os sentimentos de apropriação 

da habitação e do Bairro. Desta forma, pressupõe-se o recurso a técnicas e materiais construtivos simples, 

económicos e “típicos” do atual bairro em reabilitação.  

- Criar um bairro estimulante com escala mais humanizada: A escala mais humana, quer do bairro quer das 

habitações, permite uma maior vivência dos seus espaços públicos. Desta forma prevê-se que as habitações 

não devem ultrapassar os dois pisos em altura. 

- Desenvolver espaços recetíveis à apropriação: O Bairro atualmente carece de espaços públicos 

qualificados, de ruas pavimentadas e de mobiliário urbano. É então importante desenvolver e melhorar estes 

espaços tornando-os mais recetivos e apropriáveis pela população, através da criação ou melhoramento da 

qualidade dos espaços públicos (desenvolvimento de pequenos largos com zonas de estar; espaços verdes). 

- Desenvolver equipamentos que colmatem as carências detetadas: Através da análise do local de 

intervenção e do resultado dos inquéritos feitos à população, foi possível identificar várias carências ao nível dos 

equipamentos que vão ao encontro da população mais jovem, como creches, parques infantis, campos de jogos, 

ATL’s e com a população mais idosa, através de espaços de lazer e centros de dia. 

A prática de cultivo é uma atividade também muito presente neste bairro, pelo que seria importante enquadrar a 

criação de espaços para o desenvolvimento de hortas comunitárias que ajudem à subsistência destas famílias. 

- Desenhar o bairro como o prolongamento da casa: Os espaços juntos às habitações devem permitir o seu 

prolongamento. 

- Adaptar as habitações às dinâmicas familiares e económicas: Com base nos rendimentos da atual 

população do Bairro do Barruncho e da sua dinâmica familiar, considera-se importante prever a evolução das 

tipologias habitacionais. Desta forma a habitação deve possuir a capacidade de se expandir (quando a família 

aumenta ou existe necessidade de mais área), e também a capacidade de se subdividir (quando um filho casa e 

necessita de um espaço para habitar, ou a família diminui e existe a possibilidade de alugar) 
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PARTE III: APLICAÇÃO PRÁTICA – CASO DO BAIRRO DO BARRUNCHO 
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CAP. VII: DA TEORIA À PRATICA 

A intervenção em áreas críticas, como o caso em estudo Bairro do Barruncho, necessita de ter por base 

um claro entendimento da realidade urbanística em causa, bem como todas as suas componentes sociais e de 

vivência e utilização do espaço urbano. Posto isto, pretende-se através de uma intervenção segundo um 

processo faseado e adaptado à natureza do local, propor uma solução qualificativa e revitalizadora desta área, 

segundo uma lógica sustentável.  

É também importante ao intervir nestes tecidos sociais ter em conta as constantes alterações da família e a sua 

evolução. A possibilidade de acrescentar área a habitação original, se for desde sempre pensada (na fase de 

projeto), permite em paralelo com uma estratégia de faseamento tornar a habitação mais rentável e económica a 

longo prazo.  

Assim sendo, pretende-se uma intervenção faseada, segundo uma metodologia evolutiva, com 

capacidade flexível e adaptativa que procure solucionar as problemáticas que dão origem ao trabalho. Esta 

intervenção ao ser faseada garante um processo sequencial com possibilidade de acolher uma componente 

lógica de avaliação e monitorização, que permita o ajuste do plano a alterações nas premissas iniciais. Por 

exemplo, o desenvolvimento da intervenção numa habitação com duas divisões deve salvaguardar a 

possibilidade de necessidade de expansão, nunca pondo em causa o plano geral do bairro. Todas estas 

intervenções ao nível do edifício (habitação) têm que conseguir interligar-se com as intervenções ao nível global 

do bairro, para que funcionem num conjunto.  

Imagens urbanas estáveis promovem relações de identidade. 
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Figura 73 - Esquema da mobilidade proposta. 

Fonte: Autor 



Ao nível da Habitação são propostos, no plano geral, 130 fogo de Habitação PER, direcionados para o 

realojamento da população residente em condições precárias e poucos recursos económicos e 126 fogos de 

Habitação a custos controlados destinados ao arrendamento e venda com o intuito de atrair novas populações e 

assim dinamizar a área de intervenção numa vertente económica e social. É de referir que estes últimos se 

distribuem em habitação unifamiliar de baixa altura (na zona mais central do Barruncho), e em habitação 

multifamiliar mais alta. 

Assim sendo, é possível avançar que o objetivo primordial deste trabalho passa por procurar encontrar 

soluções ou alternativas para a integração da realidade urbanística do Bairro do Barruncho, com características 

de uma zona de bairro isolada do tecido urbano que a envolve, tendo em conta a situação económico-social 

atual e procurando sempre alternativas sustentáveis e adequadas à situação. “O novo espaço urbano deve 

também constituir elemento de ligação ou coesão urbana entre as duas freguesias que envolvem a área de 

projeto” (Termos de Referência para a Elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Sítio do 

Barruncho_ Abril 2009 _ CMO) 

 

 

  

Figura 74 - Esquema da estratégia geral (nordeste) 

Fonte: Fase de grupo 
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VII.2: Medidas de Intervenção 

VII.2.1: Modelo Teórico 

 Este trabalho, ao ser suportado no programa RE_URB, teve a intenção de ser um exercício realista e 

adequado à realidade socio-cultural em questão, tendo em conta para além das análises ao território a cima 

referidas, análises à população atual do bairro (cultura maioritária; tipos de vivências;…) e à capacidade de 

financiamento e possibilidade de execução do projeto (projeto económico). 

Com base nas análises elaboradas tanto à população como ao bairro em si, foi calculado a área média por 

pessoa (área necessária para esta população específica) e o número médio por agregado familiar (existe uma 

grande percentagem de agregados de 2 a 4 elementos) o que deu origem a dois módulos base adaptados. Um 

módulo de forma base em “L” pensado inicialmente para duas pessoas (podendo acolher uma terceira na sala), 

com uma área de implantação de 55,3m2 e um pátio de 11,7m2 que permite uma evolução por expansão e um 

segundo de forma retangular com 60,3m2 de área de implantação mais um pequeno pátio com 17m2. 

Desta forma, a estratégia projetada de habitação evolutiva, centra-se numa lógica modular, no qual o módulo 

base não se repete por mera sobreposição, mas sim ocupa diversas posições no espaço, gerando diversas 

tipologias de agregação com base nas principais tipologias “existentes” atualmente no Bairro. (ver fig.49 a 51 - 

tipologias de agregação e fig.75)  

A aplicação destes novos módulos segundo um processo faseado permite criar uma aparência mais 

regrada do Bairro sem pôr em causa a identidade do mesmo, o “choque” associado à uma mudança repentina 

caracterizadora das situações de realojamento comuns e permite em simultâneo resolver o problema de onde 

alojar a população durante a fase de execução da obra.  

A aplicação em fases é feita de acordo com o plano geral de intervenção (vias, ruas, acessos, zonas de espaço 

público e equipamentos) e tendo em conta o estado de conservação e de qualidade construtivas das atuais 

habitações, substituindo em primeiro lugar as habitações verificadas como mais urgentes. 

O faseamento implica, além da substituição das “barracas” pelos novos módulos, o melhoramento gradual do 

novo espaço público, através de novas zonas de acolhimento, jardins, a criação de uma praça central que 

acolherá pequeno comercio (uma mercearia e uma cafetaria), assim como a evolução das habitações em 

dimensão (mais a frente explicado). 

A fase I evolui para uma fase II e simultaneamente para uma fase III até o bairro estar todo reabilitado.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Esquema da aplicação das Tipologias de Agregação existentes no Bairro, na implementação dos novos 

módulos habitacionais – Planta Fase I. 

Fonte: Autor 
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VII.2.2: Cenários Construídos 

- Fase I – O Barruncho inicia a mudança; 

A primeira fase de intervenção pretende implementar as primeiras linhas orientadoras do plano urbano, dando 

resposta urgente às necessidades mais iminentes do bairro (necessidades básicas humanas). Com a 

implementação desta fase, o bairro inicia um processo de integração com a envolvente urbana que o rodeia e 

em paralelo, o processo de qualificação do próprio bairro enquanto local para morar (entendendo morar não 

apenas como espaço dormitório, mas como local suscetível ao desenvolvimento de uma rede social coesa).  

Nesta fase são assim implementadas várias medidas interventivas, entre as quais: 

- Criação de estruturas e pontos de acessibilidade ao bairro (eixos principais); 

- Implementação das principais vias de circulação dentro do bairro (Pedonais e viária); 

- Implementação das redes de infraestruturas básica (abastecimento de águas, rede de drenagem de águas 

pluviais, rede de esgoto e rede elétrica); 

- Implementação de pontos de iluminação pública; 

- Construção dos primeiros módulos habitacionais (resolvendo as situações mais urgentes); 

- Criação de espaço público qualificado na continuidade direta das habitações; 

- Início da implementação do parque urbano; 

- Melhorias ao nível da mobilidade e acessibilidade em transporte público (ciclovia e paragem de autocarro); 

- Reabilitação da Antiga Fábrica de Peles (futura Biblioteca); 

- Implementação dos Equipamentos propostos (Associação de Moradores). 

 

 

 

 

  

Figura 76 - Planta de cobertura Fase I. 

Fonte: Autor 

 



- Fase II - O Barruncho aberto à envolvente mais próxima; 

A segunda fase de intervenção pretende continuar a implementação das linhas orientadoras do programa, 

procedendo á continuidade da implementação dos módulos, do melhoramento do espaço público e 

implementação de novos equipamentos. Através da implementação desta fase, é possível prever a abertura do 

bairro á envolvente mais próxima, quebrando a barreira física e psicológica existente entre este e o espaço 

urbano que o envolve (nesta fase, são criadas as bases para a integração do Barruncho em Odivelas). 

Nesta fase são assim implementadas várias medidas interventivas, sendo as principais: 

- Implementação de módulos habitacionais (substituição de barracas por módulos evolutivos) e quando 

necessário prolongamento da rede de infraestruturas básicas e de acessibilidades; 

- Desenvolvimento gradual do espaço público (criação de novas zonas de descanso e implementação de 

mobiliário urbano); 

- Evolução dos primeiros módulos habitacionais; 

- Início da construção das habitações multifamiliares (na área de intervenção em redor do coração do bairro); 

- Continuação da criação de espaço público qualificado na continuidade direta das habitações; 

- Continuação da implementação dos Equipamentos propostos; 

- Implementação de comércio no interior do Bairro (Mercearia). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 77 - Planta de cobertura Fase II. 

Fonte: Autor 
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- Fase III - O Bairro do Barruncho integrado em Odivelas a nível urbano e social 

A terceira fase de intervenção pressupõe-se a erradicação total das habitações precárias e o alcance de um 

ambiente típico de bairro, com uma vivência do espaço público ao longo das várias fases do dia e gerando zonas 

de convívio como por exemplo no largo central proposto. A par deste desenvolvimento, prevê-se a fixação de 

comércio no bairro, a evolução dos módulos iniciais e o funcionamento em pleno dos equipamentos propostos. É 

também nesta fase que estão criadas as condições para a criação da incubadora de empresas que conduzirá a 

uma diversificação cultural no bairro.  

Nesta fase são assim implementadas várias medidas interventivas, sendo as principais: 

- Finalização da implementação de módulos habitacionais (substituição de barracas por módulos evolutivos) e 

quando necessário prolongamento da rede de infraestruturas básicas e de acessibilidades; 

- Desenvolvimento gradual do espaço público; 

- Implementação da incubadora de empresas; 

- Finalização da implementação das habitações multifamiliares (na área de intervenção em redor do coração do 

bairro); 

- Fixação do Comércio (Taberna; e comercio associado às habitações); 

- Utilização das águas pluviais para rega do parque urbano; 

 

 

 

  

Figura 78 – Planta de cobertura Fase III. 

Fonte: Autor 

 



VII.2.3: Zona de Detalhe: “Coração” do Bairro do Barruncho 

São criados dois tipos de eixos, um através de escadas que ajudam a vencer o terreno e que permitem 

uma vivência mais ligada às habitações e à vizinhança (um pouco à semelhança de Alfama), e outro por ruas em 

rampa. Ambos são encaminhamentos visuais importantes que ligam dois novos equipamentos propostos 

(Biblioteca _antiga fábrica de peles, ao parque) assim como o Bairro do Codivel à zona da Póvoa de Santo 

Adrião. 

Como já referido no capítulo da caracterização do Bairro do Barruncho, este é realçado pela forte 

vivência de rua. A falta de espaço aliada à elevada densidade e às fortes relações de vizinhança conduz a uma 

apropriação do espaço público para a realização de atividades domésticas. A rua, o beco, o pátio, mais do que 

espaços públicos assumem o papel de continuidade da casa. 

 “ A criança sentada no degrau em frente à sua casa está suficientemente longe da sua mãe para se sentir 

independente, para sentir a excitação e a aventura do grande desconhecido. Mas ao mesmo tempo, sentado no 

degrau que é parte da rua bem como da casa, sente segurança por saber que a sua mãe está por perto. A 

criança sente-se em casa e ao mesmo tempo no mundo exterior. Esta dualidade existe graças à qualidade 

espacial da soleira enquanto plataforma (…), o lugar onde dois mundos se sobrepõem mais do que uma rígida 

demarcação “ (Hertzberher, 1991) 

Pretende-se manter a vivência de rua tão caracterizadora do bairro, mantendo-o por isso maioritariamente 

pedonal e salvaguardando no entanto a existência de eixos viários de emergência. O estacionamento por sua 

vez mantem-se nas imediações do bairro, como se verifica atualmente, mas nunca a mais de 50 metros das 

habitações. 

Estas novas ruas têm capacidade de albergar o saneamento (água e esgoto), resolvendo um problema 

intrínseco ao bairro.  

 

 

 

 

 
Figura 79 – Corte longitudinal pelo Bairro. 

Fonte: Autor 
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A arquitetura com base da humanidade encontra-se diretamente ligada com a Memória, sendo os 

sentidos elementos geradores da mesma, fazendo parte integrante destes o olfato (através de cheiros 

característicos). Posto isto, foi criado um percurso sensorial que vem dar resposta à necessidade verificada nas 

análises ao bairro, nomeadamente o facto de os residentes sentirem necessidade de identificar os espaços 

através de referências. São então criados ao longo dos eixos pequenos canteiros, com ervas aromáticas e 

árvores de fruto (sendo uma alternativa económica e utilizável para fins alimentares) com o objetivo de criar uma 

rede sensorial que permita a identificação mesmo que inconsciente do espaço e eliminando ao mesmo tempo a 

imagem negativa que predomina no atual percorrer do bairro (em parte induzida pelo mau cheiro constante). 

 

VII.2.4: Espaço Público Qualificado 

-Parque Urbano; 

O parque urbano acompanha e acolhe a linha de água existente, criando uma zona de transição que 

articula de uma forma “suave” a malha pré-existente do Bairro do Codivel com o Bairro do Barruncho. Este tem, 

como o restante espaço público, uma função de elemento agregador e gerador de relações humanas, através 

das suas diferentes zonas de estar e equipamentos. O parque foi pensado para acolher uma zona de jogos com 

um campo multiusos (futebol, basquete, andebol, ténis,…); uma zona de merendas com mesas de picnic e 

fogareiros públicos; diversos espaços de estadia que permitem a reflexão e leitura; a ciclovia com zonas de 

manutenção e zonas de descanso e paragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 80 – Esquema Bacias de retenção. 

Fonte: Autor 



É também proposta a requalificação da linha de água que atravessa a zona de intervenção (Ribeira do 

Barruncho) através de bacias de retenção com fito etars: a água existente em conjunto com a água pluvial que 

escorre do Bairro, é recolhida pelas bacias que através de plantas a purifica, armazenando-a em tanques, sendo 

futuramente reaproveitada no sistema de rega do parque e da hortas, evitando gastos desnecessários com a 

rega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível de vegetação, o parque foi desenvolvido de forma a implantar uma estrutura verde de baixos 

custos de manutenção. É composto por plantas “selvagens” e arvores IN SITUS, em contraste com a zona do 

Bairro que utiliza árvores de fruto e ervas aromáticas. O conceito é utilizar vegetação que não necessite de 

manutenção constante junto ao parque e junto às habitações utilizando vegetação que possa ser aproveitada na 

alimentação e permita ao ser cuidada desenvolver uma maior apropriação entre os habitantes e o espaço 

publico.  

 

 

 

 

Figura 81- Aproveitamento da água das chuvas para a rega do Parque. 

Fonte: Autor 

Figura 82 – Esquema Vegetação no Bairro 

Fonte: Autor 









  



REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR INFORMAL: DO BAIRRO À CIDADE 

A Habitação Evolutiva como meio de ligação do Bairro à Cidade _ Bairro do Barruncho, Odivelas  

- 113 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. VIII: ARQUITETURA:  

MÓDULO HABITACIONAL EVOLUTIVO 

 ADAPTADO E FLEXÍVEL 

  



  





possibilidade de um se fechar ao outro, ou de os ligar diretamente (através da remoção da “parede-armário”, 

contudo por vezes esta opção nem sempre é possível (depende da evolução do módulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratando-se de uma habitação a custos controlados, foram evitadas as áreas com o uso restrito para 

circulação permitindo um maior aproveitamento e flexibilidade do espaço. 

 

Tipologia B 

O módulo B é constituído por um piso social (cozinha; instalações sanitárias; zona de estar e de 

refeições) e por um piso superior de caracter mais privado (quartos e I.S.). O módulo tem um pequeno pátio que 

quando é agregado do terreno, permite a sua conjugação com o seu espelho. 

 

 

Figura 91 – Esquema agregação do módulo B.  

Fonte: Autor 

 

Figura 90 – Esquema “parede-móvel” 

Fonte: Autor 
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VIII.2: TIPOLOGIA EVOLUTIVA: 

 

Módulo A 

Este módulo, como já referido, foi pensado para evoluir através de expansão, sendo esta tipologia 

inicialmente pensada para um casal ou uma pessoa individual, a sua base é constituída por um módulo inicial 

(zona social, zona privada e uma zona exterior passível de evolução que nesta fase encontra-se como um pátio 

exterior. 

A sua primeira fase de evolução acontece porque, o agregado aumentou através do nascimento de um filho, ou 

existe só por si a necessidade de mais área, é então construído um segundo quarto na zona de expansão, 

mantendo sempre a entrada principal marcada através do ligeiro recuamento da parede deste segundo quarto 

em relação ao alçado principal.  

Numa segunda fase de evolução, novamente porque o agregado cresce novamente (mais filhos), neste segundo 

quarto (construído na zona de expansão) é construída uma escadaria que dará acesso a um segundo piso 

superior construído nesta fase, onde surgirão novos quartos consoante a necessidade. Nesta fase, os quartos 

apresentam estratégias de flexibilidade, sendo apenas de caracter permanente as paredes exteriores do módulo 

e a Instalação sanitária. 

Por último, quando o agregado diminui ou os filhos casam e têm necessidade de uma casa própria, é então 

fechado o acesso do piso inferior á zona da escadaria e criado um acesso independente pelo exterior da zona da 

escadaria, transformando o módulo de dois pisos em dois módulos com acesso independente, permitindo assim, 

através da evolução por divisão que o módulo acompanha sempre as alterações no agregado familiar. 

  

Figura 92 – Alçados Tipo Modulo A, segunda fase de evolução. 

Fonte: Autor 
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Figura 94 - Esquema evolução em corte, Módulo A 

Fonte: Autor 

 



Módulo B 

Esta tipologia é caracter mais rígido ao nível dos limites físicos do módulo, isto é, não ocorre evoluções 

por extensão. No entanto o seu interior é mais livre e flexível, podendo ser alterado se necessário, adaptando-se 

às novas necessidades, chegando a evoluir por divisão (o módulo evoluir para dois módulos mais pequenos, 

através da divisão entre pisos). 

O conceito passar por manter as zonas húmidas fixas e tentar permitir que as zonas secas constituam a planta 

livre, capaz de acolher alguma da flexibilidade do espaço pretendida, através de paredes-armários (armários de 

arrumação que vão do chão ao teto, transformando-se em divisórias - paredes); de paredes falsas (em pladur); 

paredes-moveis (em madeira, de correr); ou opções de paredes “Fole” (recolhiveis). Desta forma, os espaços 

são passíveis de alterações tanto a nível de uso, pontualmente em área, e por vezes ao longo do dia (exemplo: 

de dia uma divisão é uma sala com sofá, à noite o sofá transforma-se em cama). 

 

  

Figura 95 – Alçados Tipo Modulo B. 

Fonte: Autor 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluindo, é atribuído o módulo base, sendo que existem vários elementos modelares (janelas, portas, 

alpendre) que poderão ser acrescentados e colocados consoante a necessidade e gosto (as janelas poderão ser 

direcionadas e acrescentadas de acordo com o gosto e necessidade de cada família), desde que seja sempre 

respeitado um conjunto de regras inicialmente acordado: 

 Todos os compartimentos têm que ter luz e ventilação natural; 

 O módulo não poderá ultrapassar a área de implantação acordada; 

 O módulo não poderá ultrapassar o máximo de dois pisos 

 O módulo não deverá utilizar materiais de construção para além dos acordados. 

 

 

 

    

  

Figura 101 - Esquema processo de construção do módulo (por duas pessoas) 

Fonte: Autor 

Figura 100 – 3D ambiências pretendidas no Bairro (público/privado – relações de vizinhança; materialidades e jogos 

de vãos) 

Fonte: Autor 
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VIII.4: MANUAL DE MANUTENÇÃO; 

A atribuição dos módulos habitacionais e as condições de habitabilidade, por estes, fornecidas aos 

habitantes que até então vivem em habitações precárias, deverá ser acompanhada por um instrumento que 

permita ilustrar o modo de utilização e manutenção do espaço projetado. Este instrumento na forma de manual 

assume-se como uma ferramenta importante que acompanha o processo de transição da realidade atual onde 

não existe, por exemplo, abastecimento de água, esgoto, casa de banho, cozinha equipada, entre outros, para a 

realidade proposta, com condições de habitabilidade. Este manual funciona também como instrumento de 

manutenção da qualidade habitacional dos módulos e, em paralelo, contribui para a continuidade da imagem do 

bairro projetado e para acompanhar e auxiliar a população na transição.  

 Na vertente específica da manutenção do bairro, mais especificamente dos módulos, é definida uma 

calendarização de ações e medidas de manutenção que vão desde da estrutura, cobertura, vãos, entre outros, 

suportados no caso dos ciclos de manutenção do Eco-Bairro- Casas Santo António (2007) do Arquiteto Miguel 

Amado, no Barreiro.  

 



 

 

 

 

Figura 102 - Esquema Ciclo de Manutenção do Módulo. 

Fonte: Amado, M. (2007). Ciclos de manutenção “Eco-Bairro – Casas Santo António”, Barreiro, Portugal 
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VIII.5: SUSTENTABILIDADE; 

 Apesar do bairro ser pensado para o panorama económico atual, pressupõe-se que este também 

evolua de forma integrada e num contexto global para o bairro inteiro, chegando a verificar capacidade de se 

tornar eficiente do ponto de vista energético, contribuindo para uma visão mais sustentável de toda a intervenção 

e passível de expansão á sua envolvente mais próxima. Para tal, toda a intervenção foi pensada com a 

capacidade de introduzir a dimensão da otimização do uso da energia, como por exemplo a capacidade de 

aplicação de elementos de produção solar nas coberturas e no espaço público.  

Ao nível da otimização de recursos, o projeto procura a sustentabilidade através de aspetos como a captação da 

água das chuvas segundo um sistema de levadas capacitado para conduzir a água por gravidade, distribuindo a 

rega pelo bairro. Esta água é depositada num sistema de fito Etar (Estação de Tratamento de Águas Residuais) 

e no final do processo de deporação é utilizada para a rega das hortas urbanas propostas.  

Nas questões de sociais da sustentabilidade, o projeto pretende que os moradores ao integrarem o processo 

participativo continuado, se identifiquem com a intervenção, desenvolvam um sentimento forte de pertença com 

as habitações, originando um cuidado especial, reforçado e continuado da intervenção, fomentando a interação 

social e o espirito de vizinhança. Neste âmbito social, o facto de o projeto criar espaços públicos capacitados 

para receber eventos como por exemplo noites de cinema ao ar livre, feiras e um grande parque resulta também 

de uma intenção de tornar o espaço mais atrativo, dinâmico e principalmente potenciar o desenvolvimento de 

relações e a integração social da população do bairro com a envolvente mais próxima. 

Do ponto de vista económico é de referir o envolvimento da população na produção de alimentos, como por 

exemplo no caso das hortas urbanas, na construção dos módulos habitacionais do bairro e o facto de o módulo 

de habitação B permitir a utilização do primeiro piso para atividades económicas, como por exemplo um pequeno 

restaurante, pequeno comércio ou serviço que, num conjunto permite a geração de uma economia de bairro. 

Concluindo, esta intervenção pretende suportar-se um processo de intervenção sustentável que permita a 

continuidade e permanência do desenvolvimento de todas as fases estipuladas no plano, sem comprometer a 

prosperidade e continuidade do plano, mesmo quando este tiver atingido o seu máximo de evolução por 

expansão.   
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CONCLUSÃO 

Nos dias de hoje, a habitação é talvez o maior problema da sociedade. Assumindo-se como uma 

necessidade básica da humanidade, nem sempre a sociedade conseguiu assegurar o acesso a este direito 

fundamental para o homem. Durante anos, pudemos ver vários casos de habitação social com apenas o 

propósito de alojar o maior número de pessoas da forma mais económica e fácil, optando por uma construção 

normalmente uniformizada, agregada em altura ou disposta segundo uma malha regrada, sem ser pensada para 

as vivências das populações a que se destinam (redes de vizinhança, sociabilidades, cultura,…). 

O facto de a nível urbano os projetos serem criados como dormitórios e não como espaços urbanos qualificados 

que pressupõem a existência de uma complexa rede de sociabilidades, torna importante prever diferentes 

espaços que dinamizem a vivência dos Bairros. 

Podemos ainda concluir, do capítulo sobre a habitação social evolutiva com recurso aos processos 

participativos, que esta se afirma como uma alternativa positiva à habitação social atual. Acredita-se que do 

ponto de vista legal e político ainda não existe uma abordagem adequada à problemática da habitação social, 

sendo necessário repensá-la, no sentido de promover o envolvimento da população ao longo do seu processo, 

pois, embora acrescente alguma complexidade numa intervenção de realojamento, a longo prazo permite aos 

seus moradores adquirir um sentido de pertença ao lugar garantindo a preservação do mesmo. 

Através do estudo de uma realidade específica, o Bairro do Barruncho, podemos entender a população 

e o seu território, permitindo em situação de realojamento in-situ, criar uma intervenção aptada à realidade 

existente, sem entrar em rutura com a memória de uma população, nem com a própria população. Envolver a 

população na construção e evolução da casa e por sua vez do bairro permite, para além de a adequar às 

verdadeiras necessidades, que a população desenvolva um forte sentimento de pertença e afeto, o que é 

fundamental para o bem-estar da população, da casa e por sua vez do bairro (estes são mantidos e cuidados), 

possibilitando então um realojamento positivo, integrando o Bairro na Cidade. 

Do Bairro à Cidade. 
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Quadro 4 - Síntese das medidas tomadas na área da Habitação Social em Portugal Actualidade (a partir 1986) 

Fonte: LIMA, M. (2011). “Operações SAAL, Uma Política Urbana Vanguardista – O caso do SAAL no Bairro do Casal das 

Figueiras, em Setúbal”, Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Vol.I,pp.47 
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Quadro 6 - Síntese das medidas tomadas na área da Habitação Social em Portugal Actualidade (a partir 1986) 

Fonte: LIMA, M. (2011). “Operações SAAL, Uma Política Urbana Vanguardista – O caso do SAAL no Bairro do Casal das 

Figueiras, em Setúbal”, Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Vol.I,pp.50-51. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Síntese das medidas tomadas na área da Habitação Social em Portugal Actualidade (a partir 1986) 

Fonte: LIMA, M. (2011). “Operações SAAL, Uma Política Urbana Vanguardista – O caso do SAAL no Bairro do Casal das 

Figueiras, em Setúbal”, Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Vol.I,pp.52. 
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