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“Viver numa casa é semelhante a viver numa árvore. Existem muitos ramos e cada um 

é um lugar agradável para se estar. Não são quartos hermeticamente isolados, mas 

interligados e continuamente a redefinir-se uns aos outros”.1 

Sou Fujimoto 

                                                           
1
 FUJIMOTO, Sou. Sou Fujmoto Conferência CCB, Lisboa, 10 Setembro 2013. 
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RESUMO 

O presente relatório final de Mestrado aborda a temática do realojamento, e de como deve 

este ser feito a fim de evitar a exclusão social da sua população, situação que ocorre 

frequentemente nos conjuntos urbanos sociais que proliferam nas periferias. 

A fim de se respeitar a hierarquia “habitação – habitação de custos controlados”, onde a 

última é uma especificidade de um conceito mais amplo que é a habitação, procura-se 

perceber quais as dimensões da casa e do seu primordial sujeito – a família. 

Posteriormente, numa aproximação ao tema do realojamento, estuda-se a génese dos 

territórios informais na cidade e qual a resposta que foi dada, em Portugal, a esta 

problemática. Surge assim a questão de como deve ser feito o realojamento a fim de se evitar 

a criação de um gueto e a tentando-se obter a inserção da população na restante cidade . O 

conceito de mixidade social é assim abordado com a intenção de promover a partilha de um 

mesmo lugar por diferentes estratos sociais. 

O desenvolvimento deste tema conduz, então, ao realojamento integrado da população do 

bairro do Barruncho, em Odivelas, pensando-se o projecto de realojamento não só no 

contexto da habitação, como também na sua relação próxima de vizinhança e num contexto 

mais abrangente de cidade. A casa e o espaço público na sua proximidade mostram-se assim 

de igual importância na obtenção de um plano de realojamento com o qual a população se 

identifique e se reconheça, promovendo o estabelecimento de relações dentro da família e na 

sua vizinhança que desta forma levarão à criação de um tecido urbano integrado na cidade. 

Ainda como resposta à integração da população, procurou-se a criação de habitações que 

representassem um investimento na vida daquelas pessoas, valorizando-se ao longo dos 

tempos. Como tal, e afim de se conseguir realojar toda a população de modo condigno, 

propôs-se a habitação evolutiva e adaptável como solução arquitectónica a adoptar na 

construção das habitações. 

PALAVRAS-CHAVE: Realojamento / Mixidade Social/ Habitação / Habitação Custos 

Controlados/ Habitação Evolutiva / Odivelas / Barruncho 
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ABSTRACT  

The following Master’s Final Report aims at the theme of relocation and how it should proceed 

to avoid the population’s social exclusion, since this is a situation that occurs frequently in 

social urban assemblies that proliferate in city outskirts. 

In order to respect the hierarchy “housing – low cost housing”, where the latter is a specific 

part of a much larger concept which is housing, one tries to understand which are the house’s 

dimensions and its primary subject – the family. 

On the other hand, while approaching the housing theme, a study was developed regarding 

the genesis of informal territories in the city and therefore which is the given solution for this 

problem in Portugal. In this sense, the matter of how the relocation should be made is brought 

up so as to avoid ghetto creation and thus trying to insert this population in the remaining city 

space. Consequently the concept of social diversity is underlined with the intention of 

promoting the share of one space by various social groups. 

Regarding the theme’s development, this report leads to an integrated relocation of the 

Barruncho neighborhood population, in Odivelas. Not only bearing in mind the relocation 

project in terms of housing, but also in its close neighborhood relation and in a larger city 

scale. The house and public space in their proximity reveal equal importance in achieving a 

relocation plan with which the population relates to, promoting relationships within family and 

neighbors that lead to the creation of an integrated urban tissue in the city. Moreover, as an 

answer to the population integration, this study aimed at the creation of houses that 

represented an investment in people’s lives, establishing its value throughout time. As such, 

and in order to be able to relocate all the Barruncho population in a fair manner, this study 

proposes evolution and adaptable housing as an architectonic solution in housing construction 

for the Barruncho area. 

 

KEYWORDS: Relocation / Social Diversity / Housing / Low Cost Housing / Evolution Housing / 

Odivelas / Barruncho 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende ser uma resposta à questão de como realojar a 

população do bairro do Barruncho, em Odivelas, que se caracteriza por ser um bairro de 

génese ilegal e construção precária que ocupa as “franjas” e as “margens” da cidade - os 

“territórios de ninguém”. Presentemente, a população que lá vive carece de infra-estruturas e 

habitações condignas, sendo visíveis problemas sociais, económicos e ecológicos, que se 

reflectem na não integração desta população na restante comunidade. 

 

Propõe-se, assim, “alojar de novo” aquela população. Porém, mais do que dar uma 

“nova casa”, pretende-se que este realojamento se traduza efectivamente na melhoria das 

condições de vida daquelas famílias, promovendo a integração social dos indivíduos e a 

diluição da imagem negativa associada ao bairro, como a droga, a criminalidade, a pobreza e a 

exclusão. Muitas vezes, quando se intervém em cenários de carência económica (como é o 

Barruncho), há a tendência de sobrepor a quantidade de alojamento à sua qualidade, 

esquecendo-se que “o problema do realojamento é, antes de mais, um problema social e não 

um problema de edifícios, tudo isto porque as pessoas não são coisas que se ponham em 

gavetas”1. Assim, e a fim de evitar esta situação, a presente dissertação visa perceber quais as 

dimensões da habitação, em geral, uma vez que o “conceito de habitar será sempre definido 

em cada lugar e em cada momento pela exploração pelo Homem de um conjunto de 

objectivos, exigências e necessidades que quando atingimos, desempenham em plenitude a 

acção pressuposta no verbo”2. 

 

Outro elemento importante aquando do realojamento da população é o grupo no qual 

os indivíduos se inserem – a família. É ela a unidade básica da habitação, desempenhando um 

papel de particular valor nas relações pessoais que se estabelecem no Barruncho. Procura-se 

desta forma perceber quais as suas necessidades e funções, a par dos seus desejos e 

aspirações, procedendo-se também a uma análise mais alargada do universo familiar 

português, a fim de que os novos alojamentos possam também acolher “nova população”, 

exterior ao Barruncho. Tal conduzirá à mixidade social, tida como de extrema importância no 

                                                           
1
 TOMÁS, Ana Mafalda. Realojamento Social em Portugal: estudo sobre as expectativas e necessidades da 

população residente no bairro do Barruncho face ao futuro realojamento, Lisboa, Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas, 2010/2011, p.8. 
2
 Cit. por TOMÁS, Ana. Op.Cit., p.20. 
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processo de integração social da população do Barruncho e na diluição da sua imagem 

negativa.  

 

Finda a análise geral das questões do realojamento, procurar-se-á perceber o contexto 

do Barruncho, através da análise da sua origem, da morfologia e construção do seu edificado, 

a par de um maior entendimento da população que lá vive.  Para tal, procura-se perceber qual 

a sua composição familiar, a par dos seus hábitos, necessidades, desejos e aspirações, com a 

finalidade de se construir uma habitação (e um bairro) com as quais se identifiquem. 

 

Posteriormente, é apresentado o projecto de realojamento, que parte de uma escala 

maior (de cidade), e termina na habitação, sem deixar de passar pelo enorno urbano próximo 

da casa – o bairro.  

Relativamente à habitação proposta, e tendo em conta que se está a construir para 

uma população que se caracteriza por uma grande escassez financeira (à qual se junta um 

contexto nacional de crise económica), é importante encontrar uma solução que permita, 

mesmo assim, a construção de habitações que satisfaçam as necessidades e aspirações dos 

seus futuros habitantes. É então que surge a habitação evolutiva e adaptável como solução, 

assumindo o “tempo como construtor” desde o momento da concepção, traduzindo-se num 

menor custo da construção inicial (a cargo das entidades competentes) e de uma maior 

participação dos moradores, que ficam responsáveis pelas expansões que ocorrem na sua 

habitação. Tal solução apresenta também uma vantagem aquando da grande diversidade 

demográfica e social presente no Barruncho, permitindo que cada família expanda a sua 

habitação de acordo com as suas necessidades e possibilidades. 

 

Tentou assim sintetizar-se os conhecimentos adquiridos num projecto de realojamento 

da população do Barruncho. A casa e as suas significações, a família, o bairro e a habitação 

evolutiva como solução projectual são, assim, parte integrante do projecto desenvolvido. 
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 2. HABITAR E HABITAÇÃO  
“UMA CASA TEM MUITAS CAPAS” 
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Na página anterior: 

Fig.1 A Cabana de Heidegger. 
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2. HABITAR E HABITAÇÃO  
  

“Habitar e habitação são duas faces de um mesmo fenómeno: há uma mútua dependência, 

uma circularidade entre ambas, e a arquitectura deve sempre considerar-se simultaneamente nesta 

dupla vertente.”
3
 

Juan Navarro Baldeweg 

 

Heidegger defendia que apenas se habita através do construir, apontando o habitar 

como meta final da habitação. Assim, o propósito da casa  vai muito além da sua função 

passiva de abrigo, pressupondo a criação de um espaço que reflicta e albergue os desejos e 

aspirações do individuo (ou da família) que a ocupa. A habitação é, assim, “o lugar onde se 

habita”, englobando diversas expressões como: abrigo, morada e lar. 

Desta forma, a casa – o espaço doméstico – tem como referência a pessoa “ no seu 

modo típico de ocupar, isto é, integrado na instituição do agregado familiar”4. A família 

representa assim, em última análise, o sujeito da habitação, pois funciona como charneira 

entre a privacidade do espaço íntimo da habitação e a agitação que ocorre no mundo exterior. 

Porém, os modos de habitar diferem de família para família. De acordo com Bernard, 

um modo de habitar é a “relação estabelecida por uma pessoa ou família com a sua casa, uma 

relação que pode ser analisada através do tempo passado na casa, do interesse que a mesma 

desperta nos seus moradores e sobretudo nas práticas que aí são desenvolvidas”5. Assim, o 

habitar assume tanto uma dimensão funcional, como uma dimensão simbólica, presente “nas 

representações que as pessoas têm da sua casa, seja a casa real ou a casa ideal, como nas 

formas concretas como a usam e, não menos importante, como a decoram”6. 

Face a esta importância da habitação, constante ao longo dos tempos e independente 

de contextos históricos, económicos, políticos, sociais ou culturais, a habitação tornou-se em 

produto da indústria de construção, inserindo-se no mercado imobiliário e sujeitando-se a 

práticas de consumo. Com o tempo, e com particular enfoque na última metade do século XX, 

a habitação tornou-se um produto indiferenciado que “condiciona a experiência quotidiana das 

                                                           
3
 Cit. por MÁRIA, Magda. FUERTES, Pere. As formas de habitar. Arquitectura Ibérica, nº32, Junho 2009, p.13. 

4
 MARQUES, Carlos Almeida. Habitação - Da Indústria à Fábrica da Cidade, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 

Dezembro 2012, p. 22. 
5
 Cit. por PEREIRA, Sandra Marques. Casa e Mudança Social – Uma Leitura das Transformações da Sociedade 

Portuguesa a Partir da Casa, Caleidoscópio, Casal de Cambra, Outubro 2012, p.21. 
6
 Ibidem, p.21. 



6 
 

famílias a uma relação estritamente funcional com o espaço construído”7. Para Christopher 

Alexander, “as decisões que controlam a forma das casas são, na maioria das vezes, tomadas a 

um nível demasiado remoto em relação à imediata realidade das pessoas e dos locais, para 

que permitam adaptações razoáveis e cuidadas a detalhes específicos da vida quotidiana. A 

maioria dos processos que gere a forma das casas e as suas partes são controladas ao nível dos 

governos, ou ao nível das indústrias, ou ao nível dos negócios, os quais são remotos em relação 

às condições particulares da casa e da própria família – por isso, inevitavelmente, eles criam 

formas alienadas e abstractas, tratando apenas as relações mais genéricas das necessidades 

reais”8.  

Logo, é importante lembrar que a habitação, apesar de estar inevitavelmente sujeita a 

regras e leis mercantis, deve assumir-se sempre como “um rasgo fundamental do próprio ser 

do homem”9, representando uma referência espaço temporal e uma “âncora existencial e 

afectiva, portadora de um sentimento de familiaridade indispensável a uma vida “normal””10. 

 

2.1  CASA-ABRIGO 

 

“Habitar é construir um lugar, prolongar-se a si mesmo sobre o lugar para que ele responda 

como um eco às nossas acções e pensamentos.”
11

 

 

Desde os tempos pré-históricos que o homem sentiu necessidade de um refúgio, e foi 

esta a primeira e elementar função da habitação. De acordo com Vitrúvio (fig.2) no seu tratado 

De Arquitectura, o surgimento da habitação foi um meio encontrado pelo homem primitivo 

para manter aceso o fogo, reunindo-se a comunidade à sua volta:“… graças à descoberta do 

fogo os homens começaram a reunir-se, a encontrar-se, a viver juntos em um só lugar (…) 

Assim começaram naquela primeira forma de agregação social, quer a construir cabanas de 

ramos, quer a escavar cavernas sob os montes, imitando os ninhos de pássaros e as suas 

construções, erigindo os seus abrigos com ramos e folhas sobre as quais se refugiaram. 

Observado as construções uns dos outros e juntando à própria capacidade inventiva elementos 

                                                           
7
 MARQUES, Carlos Almeida. Op.Cit., p. 23. 

8
 Cit. por MARQUES, Carlos Almeida. Op. Cit., p. 23. 

9
 MARQUES, Carlos Almeida. Op.Cit., p. 23. 

10
 PEREIRA, Sandra Marques. Op.Cit.,p.23. 

11
 MARIA, Magda; FUERTES, Pere. Op. Cit., p.6. 
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inovadores melhoraram dia a dia a qualidade das suas habitações”12. Assim, o abrigo que 

inicialmente era uma cabana semi-subterrânea, um refúgio (invocando o útero) e 

contrastando com o espaço “lá fora” passou a ser construído acima do solo, mantendo-se o 

contraste entre o interior e o exterior, entre o lugar do homem e o resto do mundo. Ainda 

hoje, observando os povos que mantêm hábitos ancestrais de vida e cultura, podemos 

observar algumas das características das construções primitivas (fig.4). Apesar de não existir a 

função específica de proteger do fogo, podemos constatar que em muitas delas as construções 

se fazem em torno de um espaço central, da comunidade, como acontecia nas primeiras 

“tribos” de caçadores-recolectores. O sentimento de protecção advém, pois, simultaneamente 

da construção em si e do grupo onde se inserem. 

No Renascimento, também Alberti associou o aparecimento dos primeiros abrigos 

criados pelo homem à sua necessidade de procurar “um lugar para repousar em qualquer zona 

sem perigo (…) contudo não queria que todas as actividades domésticas e individuais se 

abrigassem no mesmo ambiente, mas que o lugar para dormir fosse diverso daquele para 

conviver e cada espaço tivesse na sua própria função. Começou então a projectar a colocação 

de uma cobertura, para proteger-se do Sol e da chuva (…) construindo de seguida muros 

laterais que sustentassem o tecto, para defender-se desse modo do gelo, das tempestades e 

ventos invernais (…) onde foram abertas passagens e janelas, respondendo ao objectivo de dar 

acesso e comunicação entre os ambientes, dar luz e arejamento em tempo oportuno e expelir a 

humidade e exalações que se formassem no interior”13. Comparativamente ao pensamento de 

Vitrúvio, a cabana primitiva de Alberti encontrava-se já num estágio mais avançado, onde 

existia não só a procura de abrigo como também a organização interna do espaço. Sobre este 

aspecto, é curiosa a análise que Alberti faz da arquitectura, dividindo-a em seis partes: o 

ambiente, a área (superfície), a subdivisão, as paredes, a cobertura e as aberturas. Ainda hoje, 

estes pontos fazem parte da concepção e produção das habitações contemporâneas, 

denotando uma complexa visão do habitar por parte do italiano, que dava igual importância 

aos aspectos construtivos e de articulação dos espaços, com a finalidade de criar um ambiente 

confortável para os seus habitantes. 

 

  

                                                           
12

 Cit. por MARQUES, Carlos Almeida. Op.Cit., p. 43. 
13

 Ibidem, p. 44. 
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Fig.4 Cabana Masai.  

1. Espaço Comunitário 

2. Abrigo 

1 

2 

2 

2 

Fig 2. Cabana Primitiva desenhada por Claude Perrault a 

partir da descrição de Vitrúvio (1683). 

Fig.3 O primeiro edifício, segundo Eugéne 

Viollet-le-Duc (1875). 
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Outras interpretações foram feitas da cabana primitiva e da sua origem, mas todas 

coincidem que esta nasceu da necessidade de o homem construir um abrigo para si e para o 

seu grupo familiar, criando uma nítida separação entre o seu mundo e o mundo exterior. 

(Fig.3) É a partir desta demarcação contra os invasores que surge “a casa” como “centro ao 

qual atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, 

descanso e procriação”.14 A casa é assim produto de uma necessidade biológica, convertendo-

se “não só numa máquina de habitar, mas também num aparato biológico que satisfaz as 

necessidades do corpo e da mente.”15  

Todavia, a habitação, que começara por ser apenas o abrigo do homem primitivo, foi 

ganhando novos significados sem contudo deixar de ser o primordial refúgio do homem 

contemporâneo. 

 

2.2  CASA-MORADA 

“A casa, mais ainda que a paisagem, é um estado da alma.”
16

 

Amos Rapoport 

 

Como foi referido, “a casa” ganhou novos significados ao longo dos tempos, 

extravasando a sua inicial função de abrigo. Emmanuel Levinas define a habitação como sendo 

morada17. Para o autor é na casa (enquanto ambiente seguro e privado), que o homem 

encontra o recolhimento e a serenidade que precisa para fugir ao “esgotamento da vida 

pública”. Assim, ela representa o domínio privado, o lugar para onde o indivíduo se pode 

recolher em qualquer altura, reconhecendo-se, vivendo e experienciado aí momentos 

“estruturais no seu processo de amadurecimento”. À medida que tal acontece, a casa vai 

tornando-se “o miolo da sua própria alma”18. 

Assim, é a experiência do homem na sua habitação que permite que ele a transforme e 

a dote de valor até ao ponto em que ela se torna objecto de reconhecimento de si mesmo. A 

casa, e todas as suas partes, tornam-se pois portadoras de memórias.  

 

  

                                                           
14

 TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: A Perspectiva da Experiência, Rio de Janeiro, DIFEL, 1983, p.4. 
15

 MEYER, Hannes. Construir. In Teoria e Crítica da Arquitectura Século XX, Casal de Cambra, Caleidoscópio; Ordem 
dos Arquitectos, Outubro 2010, p.172.  
16

 Cit. por MARQUES, Carlos Almeida. Op.Cit., p. 33. 
17

 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, Lisboa, Edições 70, 1988, p.135. 
18

 ABREU, Pedro Marques de. Arquitectura: Monumento e Morada. Lisboa, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 
2005, p.14. 
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Fig.5 O espaço íntimo. Fotografia do filme Shirley: Visions of Reality, de Gustav Deutsh (2013). 
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Bachelard defendia que “é a casa primordial, a casa velha, a casa da infância, que 

molda e caracteriza as nossas primeiras imagens do mundo. As nossas memórias, as primeiras 

experiências, ficam intimamente associadas aos cantos da casa, que deve ser suficientemente 

complexa e diversa para acolher e caracterizar as nossas lembranças”19. 

Também Zumthor invoca as memórias da casa da infância como determinantes na sua 

construção pessoal, lembrando esses tempos como aqueles “em que vivia a arquitectura sem 

pensar nisso”20. Tal pensamento demonstra a importância da arquitectura (e da habitação, em 

particular) que permite aos seus habitantes, de forma mais ou menos consciente, a formação 

de memórias que, mais ou menos esquecidas, contribuem para a definição da sua identidade. 

A casa é a morada do indivíduo, servindo como refúgio de todas as suas dimensões e arca de 

memórias, fundamentais na formação da sua personalidade.   

2.3  CASA-LAR 

“ O facto mais importante no habitat de um homem é a possibilidade de escolha contínua entre 

a vida colectiva e a liberdade do controlo social; entre a solidão e a companhia, entre o fechado e o 

aberto; o ruído e o silêncio.”
21

 

L.Quaroni 

 

Em Metápolis, Manuel Gausa atribui diversas significados à casa. Uma delas é a de ser 

“um interface, um espaço de interacção; não é apenas um invólucro inerte mas sim um lugar 

de transferências; um dispositivo de relacionamento e de troca com o mundo. Um lugar para a 

diversão e para o estímulo e não apenas para abrigo. Uma paisagem para habitar.”22 

Assim, a casa além do abrigo e do recolhimento que oferece, é também um lugar de 

interacções entre as pessoas. Apesar de existir uma forte identificação do individuo com a sua 

habitação, ela não pode (nem deve) ser tomada como um lugar individualista: “se em última 

análise o sujeito do espaço habitável é a pessoa, o seu modo típico de ocupar não é isolado 

mas na família (…) A instituição familiar é pois uma dupla charneira articulante da vida 

individual que se desenvolve no âmbito da família e da vida colectiva e que relaciona as 

famílias entre si”23.  

                                                           
19

 BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço, p.200. [Consultado em 23 de Outubro 2012]. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/57089481/BACHELARD-Gaston-A-Poetica-Do-Espaco . 
20

 ZUMTHOR, Peter. Pensar a Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gil, 2009, p.7. 
21

 Cit. por PORTAS, Nuno. Habitação Social - Proposta para a Metodologia da sua Arquitectura, Porto, FAUP 
Publicações, 2004, p. 78. 
22

 GAUSA, Manuel [et. al.], Dicionário Metápolis de Arquitectura Avanzada, Barcelona, Actar, 2000, p.105. Original: 
“el interface, el espacio de interaccion; ya no solo un recinto inerte sino un transfer, un dispositivo de relación e 
intercambio con el mundo. un lugar para el goce y el estimulo y no ya, sólo, para el resguardo. un paisaje para 
habitar, y habilitar”. 
23

 PORTAS, Nuno. Op.Cit., p.19. 

http://pt.scribd.com/doc/57089481/BACHELARD-Gaston-A-Poetica-Do-Espaco
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Fig.6 Crianças brincando no bairro. 
         Fotografias de Nigel Henderson, Bethnal Green,Londres, 1948-1952.  
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Deste modo, a casa é o espaço da família por excelência, o lugar onde os seus 

membros, separados por necessidades de trabalho ou outras, se encontram e partilham as 

mais intensas, íntimas e fortes relações.  

A casa é, por isso, além de abrigo e morada, “lar”. O lar é o “elo espiritual que une a 

família com laços directos de parentesco, ao seu “lugar mítico” de referência cuja forma e 

espaço é sem dúvida a sua característica mais proeminente e se sobrepõe ao conceito de casa 

ou habitação”24. 

Pode-se então considerar que a família é o lugar intermédio entre o isolamento da 

vida interior e a agitação da vida comunitária, sendo fundamental no desenvolvimento e 

construção da personalidade dos seus membros. Como tal, o lugar onde habitam deve 

corresponder às suas necessidades de comunhão e isolamento, de modo a que se possam 

estabelecer as relações familiares. Paul Chombart de Lauwe defendeu que “o abrigo de uma 

família não é um mecanismo vulgar. Constitui um todo coerente, uma estrutura que deve 

exprimir a estrutura da família e permitir-lhe viver harmoniosamente, tendo em consideração 

não só a função de cada momento, mas também o seu papel em relação aos outros. Devem ser 

respeitadas entre as pessoas as possibilidades de comunicação e de comunhão”25.  

 

2.4  CASA-BAIRRO 

“O sentimento de pertença é uma necessidade básica emocional. Do sentimento de pertença e 

de identidade surge o sentido rico e complexo de vizinhança.”
26

 

Team X 

 

Então, a família estabelece a relação entre o indivíduo e a comunidade onde este se 

insere, sendo consequentemente necessário considerar as famílias num quadro mais 

abrangente como é o do seu grupo habitacional, o “bairro”. Este encarna a categoria de social 

público (em oposição à família, que representa o social privado), situando-se no mundo 

exterior à habitação, mas com quem o individuo (e a família) estabelece uma relação, 

partilhando lugares de interesse comum, associações recreativas, equipamentos públicos e 

lugares de recreio e lazer.  

                                                           
24

 MARQUES, Carlos Almeida, Op.Cit., p.37. 
25

 LAUWE, Paul Chombart. Sociologia da Habitação. In Teoria e Crítica da Arquitectura Século XX, Casal de Cambra, 
Caleidoscópio; Ordem dos Arquitectos, Outubro 2010, p.437. 
26

 Cit. por FELICIANO, Ana Marta. A redescoberta cultural da “Cidade Organísmica” proposta pelo Team X”, Lisboa, 
FAUTL. 
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De acordo com Kevin Lynch, os “bairros são regiões urbanas (…) em que o observador 

penetra (“para dentro de”) mentalmente e que reconhece como tendo algo de comum e de 

identificável. São sempre passíveis de identificação do lado interior e, também, do exterior”27. 

Desta forma, apesar destes lugares serem externos ao mundo seguro, privado e íntimo da 

habitação, inserem-se no mundo reconhecível pela família, fazendo com que neles haja um 

sentimento de pertença e segurança, partilhado com as “outras famílias” da comunidade. Por 

este motivo, o bairro (e a comunidade), ganham uma dimensão simbólica semelhante à da 

casa, tornando-se uma extensão da mesma.  

A família não pode, pois, ser um sistema fechado em si mesmo, sendo que “ o plano de 

um alojamento não pode ser elaborado sem definir a civilização em que vivem os seus 

habitantes, nem o plano de urbanismo em que se insere”. De acordo com Arthur O’Sullivan, 

“quando se escolhe uma casa ou um apartamento, escolhe-se também um bairro, com o seu 

pacote de serviços à habitação: os bairros diferem na acessibilidade aos empregos e 

oportunidades sociais, benefícios e taxas públicas, qualidade arquitectónica, urbana e do meio 

ambiente. Essa escolha envolve igualmente a criação de relações de vizinhança com a 

comunidade que reside no prédio ou no bairro, na expectativa de obter recolhimento na rede 

social”28.  

  

                                                           
27

 LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade, 1ª edição, Lisboa, Edições 70, Janeiro 2011, p.52. 
28

 Cit. por MARQUES, Carlos Almeida. Op.Cit.,p. 27. 
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Fig.7 A casa 
  



16 
 

2.5  O SUJEITO DA HABITAÇÃO – A FAMILIA 

“A família surge como a encarnação do social privado e o órgão da intimidade social.”
29

 

Jean Lacroix 

 

Como foi visto anteriormente, habitação e família são dois conceitos indissociáveis: “a 

pessoa habita transitando organicamente do isolamento da sua vida interior para a 

comunidade familiar e desta para o grupo ou comunidade de famílias. Mas é o lugar 

intermédio – família – o ponto de partida e de chegada desse movimento: na sua vida interna 

se situa o problema da personalidade dos seus; nas suas relações, da vida em comunidade 

local”30. 

A família é então, em última análise, o sujeito da habitação. A relação entre forma da 

habitação e forma da família tem vindo a ser uma constante ao longo dos tempos e 

independente dos contextos culturais e geográficos. A casa, enquanto espaço da família por 

excelência, assumiu-se como “uma unidade social do espaço, capaz de estabelecer uma 

ligação directa entre o modo de vida dos seus ocupantes e a sua própria forma”31. Por isto, é 

importante uma breve reflexão sobre a família, a fim de perceber quais as suas funções e 

necessidades, a par das mudanças que têm ocorrido no seu interior e que tiveram especial 

enfoque nas últimas duas décadas. 

O significado da família extrapola as relações pessoais e íntimas entre os seus 

membros. A visão de “família conjugal” que existiu na Europa durante muito tempo 

correspondia: “do ponto de vista social, a uma unidade de autoridade a do “senhor da casa” ou 

chefe de família; no espaço, a uma unidade de habitação; do ponto de vista económico, a uma 

unidade de produção e de consumo; e encontrava-se duplamente inserida num “sistema de 

parentesco” e num grupo local mais vasto: lugar, aldeia ou bairro”32. 

AS FUNÇÕES DA FAMÍLIA 

Ainda hoje a função da família não se esgota no afecto e protecção que esta oferece. 

Possui uma função física e biológica, à qual se associa a função de reprodução e sobrevivência 

da espécie e a função de protecção material, sobretudo para os mais novos, para quem 

representa habitação, segurança económica e, sobretudo, segurança afectiva. É também 

refúgio social, onde o indivíduo pode encontrar conforto e protecção da multidão “lá fora”, 

                                                           
29

 Cit. por PORTAS, Nuno. Op.Cit., p.20. 
30

 PORTAS, Nuno. Op Cit., p.19. 
31

 MARQUES, Carlos Almeida. Op.Cit., p.33. 
32

 LAUWE, Paul-Henri Chombart de; LAUWE, Marie-José Chombart de. A Evolução Contemporânea da Família: 
Estruturas, Funções e Necessidades. [pdf] p.478. [Consult. 3 de Outubro 2013]. Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1224165225Z5aRR5fx5Sc98EV6.pdf . 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1224165225Z5aRR5fx5Sc98EV6.pdf
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sendo de particular importância em períodos socialmente conturbados ou em classes sociais 

mais frágeis. 

As funções económicas (produção e consumo) associadas à família são também de 

extrema relevância. Se num meio urbano a família raramente é uma “unidade de produção”, 

assume contudo a função de consumo. São os membros assalariados da família que, ao 

disporem de um rendimento, contribuem para um fundo comum da família, sustentando as 

despesas básicas, materiais e de lazer e cultura de todo o agregado familiar. Percebe-se assim 

que a função económica é de grande relevância para se perceber qual o “papel social” da 

família, bem como as relações que se estabelecem entre os seus membros. Naturalmente, as 

classes sociais com maior disponibilidade financeira terão a possibilidade de dedicar uma 

maior parte do orçamento familiar ao lazer e ocupações de tempo livre, bem como poderão 

despender menos tempo a cuidar da casa (através da contratação de serviços com esse fim) 

que se reflectirá em mais tempo dedicado aos restantes membros da família. 

Outras funções associadas à unidade familiar são as funções sociais e culturais. Estas 

englobam a importante função de sociabilização das crianças, sendo a família o primeiro lugar 

onde a criança faz uma aprendizagem da sociedade, experiência que a marcará para o resto da 

sua vida e a preparará a conviver e a vingar numa heterogénea sociedade contemporânea. É 

aqui que surge a função de identificação social da família, que muda conforme as sociedades, 

mas que é sempre indispensável. É na família que “a criança recebe um nome, uma 

paternidade, uma identidade”; e é também por seu intermédio que o indivíduo é admitido na 

sociedade”33. A família é pois uma charneira entre a sociedade e o individuo, sendo 

responsável pela sua formação pessoal e intelectual. 

A transmissão de bens, valores e identidade entre gerações é também uma função 

associada à família. Porém, não ocorre de forma linear e igual em todas as famílias, estando 

fortemente dependente do meio social em que elas se inserem. 

O último grupo de funções associado à família relaciona-se com o seu papel afectivo e 

espiritual. É facilmente perceptível que para um saudável e harmónico desenvolvimento da 

personalidade de uma criança, é importante que esta esteja inserida num “clima afectivo 

particular” que apenas a família pode oferecer. O afecto dos pais é, de acordo com os 

psicólogos, insubstituível para um saudável crescimento e formação da criança, que é também 

influenciada pela relação que estabelece com os seus irmãos e com os outros membros do 

agregado. 
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 Ibidem, p.481. 
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AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA 

Relacionadas com as funções da família, surgem as necessidades da mesma. Existem 

diversas categorizações, mas Chombart de Lauwe defende que a satisfação de algumas destas 

necessidades “é vital para a vida familiar” e quando não são satisfeitas não existe equilíbrio no 

grupo familiar nem nos seus membros. As necessidades económicas são as mais flagrantes, na 

medida em que, sem o mínimo vital, “a saúde física e mental corre o risco de ser afectada, o 

quadro de vida deteriora-se e são suprimidas as possibilidades de educação, cultura, de 

distracção, etc.”34 

A necessidade de espaço e de tempo constitui também uma necessidade-obrigação. 

Como já foi referido, a casa representa o espaço da família por excelência. A sua falta é 

“muitas vezes consequência da insuficiência do poder de compra, que obriga a viver num 

espaço exíguo ou a consagrar demasiado tempo a um trabalho mal remunerado”35. Quando tal 

acontece, as reuniões dos diversos membros do grupo familiar tornam-se raras e difíceis, 

tornando-se a própria habitação um constrangimento ao importante papel de troca e partilha 

de laços entre pais e filhos. Desta forma, o alojamento – o espaço familiar- deve responder a 

um conjunto de características específicas, a fim de poder acolher no seu interior as mais 

profundas relações humanas. É importante que esse espaço “tenha as dimensões suficientes, e 

também que seja organizado e estruturado de forma a permitir às diversas pessoas, quer 

isolar-se, quer agrupar-se. As diferentes funções da habitação, correspondentes aos ritmos da 

vida do grupo e às suas várias necessidades, devem poder ser distinguidas sem que, no 

entanto, se alcance um funcionalismo habitacional demasiado rígido, que se torne um 

constrangimento para a família”36. 

A par da casa (o espaço privado), também o bairro onde ela se insere deve responder a 

necessidades de relações sociais. Com esta finalidade, o bairro deve incluir “espaços verdes, 

centros de actividades recreativas, desportivas, culturais, para os jovens (…) creches para as 

crianças e organizações auxiliares das mães nos seus trabalhos domésticos”37, que fomentarão 

o estabelecimento de relações num quadro mais abrangente que é a comunidade. 

Esta comunidade, juntamente com a habitação, contribui para satisfazer as 

necessidades de segurança e de estabilidade da família. Estas necessidades referem-se tanto à 

                                                           
34

 Ibidem,p.493. 
35

 Ibidem, p.494 
36

 Ibidem, p.494 
37

 Ibidem, p.494 
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dimensão material e física como à segurança afectiva, de particular relevância para as crianças 

de tenra idade, para quem um dos maiores medos se prende com laços familiares quebrados. 

 

2.5.1 A EVOLUÇÃO FAMILIAR 

Se as funções e as necessidades das famílias mantiveram-se, mais ou menos, 

inalteradas ao longo dos tempos, a sua estrutura sofreu fortes alterações nas últimas décadas.  

Num tempo caracterizado pela heterogeneidade e diversidade, assiste-se a profundas 

mudanças sociais e culturais na sociedade contemporânea que, inevitavelmente, se traduzem 

em alterações na própria família. Apesar de variarem consoante os países, as culturas, os 

níveis de vida e os meios sociais, algumas dessas alterações tiveram particular relevância nas 

estruturas familiares ocidentais. 

Uma das mais significativas foi a alteração do papel da mulher dentro da família e na 

sociedade. Aquela que foi durante muitos anos tida como a guardiã do lar, e à qual foi negado 

um papel activo e participativo na sociedade, é hoje uma relevante personagem da vida social. 

Tal foi consequência dos diversos movimentos feministas dos anos 50 e 60 (baseados e 

defendidos por filosofias do inicio do século XX) que, aliados a um grupo familiar cada vez 

menor e a requerer menos cuidados, levaram à entrada da mulher no mercado de trabalho. É 

assim que esta consegue uma maior independência económica do seu cônjuge, começando a 

ter cada vez mais interesse numa vida social, politica e cultural activa, o que a leva a passar 

cada vez menos tempo no interior da habitação. 

Esta emancipação da mulher introduz, no interior do casal, o tema da igualdade dos 

sexos. A igualdade de direitos entre homens e mulheres, acompanhada de semelhantes 

oportunidades profissionais levou, inevitavelmente, à alteração dos papéis dos cônjuges 

dentro da família. Anteriormente o homem era tido como o chefe de família, que sustentava 

economicamente a unidade familiar e que poucas mais tarefas tinha no seu interior, enquanto 

a mulher era a dona de casa, que cuidava do lar e das crianças. Hoje a realidade é outra.  
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Fig.8 A diversidade dos agregados familiares. 
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Assiste-se à transformação das identidades sociais e psicológicas dos géneros 

masculino e feminino e à correlativa generalização da dupla carreira e às dificuldades em geri-

la no contexto do casal. No seio familiar, é visível uma mais justa e equitativa separação das 

tarefas domésticas, cabendo tanto ao pai como à mãe a educação e a formação pessoal das 

crianças. Ambos os membros do casal são responsáveis pelo fundo comum da família e juntos 

decidem onde e como investir o orçamento familiar, nomeadamente quando se refere à 

compra ou arrendamento de habitação. Esta igualdade entre sexos, caracterizada pelo facto 

de ambos os membros terem um papel activo na sociedade e dividirem as tarefas no interior 

do lar, leva a que haja uma menor fracção de tempo que dedicam um ao outro. É importante 

que o casal consiga gerir de um modo positivo este cenário, a fim de conseguir alcançar um 

equilíbrio entre a sua vida amorosa, familiar e profissional. Afinal, a necessidade de harmonia e 

união do casal é fundamental à estrutura familiar. 

Outra mudança significativa é o papel das crianças no seio da família. Se antes eram 

consideradas, desde cedo, “pequenos adultos” inacabados, hoje são encaradas como tendo 

personalidades que são características das suas idades e sexos, sendo a sua formação 

fortemente marcada pela frequência escolar, a par da relação com ambos os pais. A relação 

com os avós, outrora de grande importância, perdeu-se em certa medida, uma vez que “os 

velhos deixaram de ter (…) o seu lugar na casa familiar”38. Existe pois uma dificuldade de 

relações entre gerações, que apenas ocorrem nas momentâneas reuniões familiares. 

Outro tema que ajuda a explicar as alterações que hoje ocorrem na família é o 

crescente número de uniões livres, e a diminuição do número de casamentos. Assiste-se a uma 

descrença no casamento-instituição, sobretudo entre os mais jovens, que optam muitas vezes 

por uniões de facto como a forma escolhida para começar a sua família. Esta situação, em que 

“duas pessoas que não sendo casadas entre si ou com outrem, independentemente do sexo, 

vivam em condições análogas às dos cônjuges” traduz-se numa maior liberdade de escolha na 

forma de viver em casal mas, simultaneamente, apresenta uma maior incerteza neste campo. 

  

                                                           
38

 Ibidem,p.487. 
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Outro factor a que se assiste é o aumento do número de divórcios, provocado pelas 

novas dinâmicas no interior da família, aliadas a mudanças culturais e sociais. Se há algumas 

décadas atrás o divórcio era proibido ou socialmente reprovável, hoje banalizou-se, sendo 

naturalmente aceite na sociedade. Esta questão traz consigo novos temas tais como a 

solidariedade entre cônjuges e a equidade na repartição de responsabilidades ou bens. 

Surgem também mais famílias recompostas que trazem problemas decorrentes da 

desvinculação entre laços biológicos, jurídicos e sociais. 

Assim, a família encontra-se marcada por “uma maior individualização das diferentes 

personagens, por um lugar mais importante dado à criança e ao adolescente, por uma maior 

complexidade das relações internas, por uma forma mais democrática da educação”39.  

A crescente individualização traduz-se na ”redução do poder determinístico por parte 

das instituições”, originando indivíduos plurais, com maior liberdade de escolha e que se 

inserem numa sociedade que, mais do que nunca, “valoriza a criatividade e diferenciação 

individuais, traduzíveis na construção de identidades pessoais”40. As trajectórias dos indivíduos 

(que agora não seguem um calendário fixo e pré-estabelecido),vão inevitavelmente alterar os 

passados modelos familiares. Actualmente, a “batuta” “namoro-casamento-trabalho 

profissional-filhos-reforma” não se aplica, e a vida pessoal de cada um (e dos próprios casais) 

caracteriza-se por avanços e recuos – profissionais, conjugais e residenciais- que se traduzem 

em indefinições e dificuldades em planear o futuro.  

Todos estes factores contribuem para o surgimento de novos modelos familiares, que 

se juntam à tradicional família nuclear clássica, composta por dois pais e dois filhos, e que se 

estabeleceu na cultura ocidental como paradigma universal de família ideal, tanto para o 

planeamento urbano de áreas residenciais, como para o projecto de arquitectura das 

habitações. Hoje em dia, são cada vez mais comuns as famílias recompostas, as famílias 

monoparentais, as famílias conjugais, os casais sem filhos (ou DINK – Double Income No Kids), 

os casais em que cada um dos cônjuges habita a sua casa (ou LAT – Living Apart Together),e 

até mesmo as “famílias” mono-residentes (indivíduos que vivem sós).  

Esta realidade está bem presente nas famílias portuguesas. De acordo com o Instituto 

Nacional de Estatística (INE), aumentou o número de famílias monoparentais e o número de 

núcleos familiares reconstituídos, assim como o número de agregados familiares compostos 

por apenas uma pessoa. Contudo, é importante ressalvar que, mesmo face a esta diversidade, 

a “tradicional” família nuclear é ainda a composição dominante em Portugal. 
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 Ibidem, p.488. 
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 PEREIRA, Sandra Marques. Op. Cit., p.25. 
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Outro dado significativo relativamente à família (e que é também resultado do que foi 

referido anteriormente) é a redução do tamanho médio dos agregados familiares. Nas 

“últimas décadas, tornou-se cada vez mais evidente que o crescimento do número de 

agregados familiares é independente do crescimento total da população, mesmo quando este 

último experimenta uma tendência para a estabilização dos seus valores globais.”41 As famílias 

têm hoje menos filhos, sobretudo devido à imprevisibilidade da vida do casal. A instabilidade 

do mercado de trabalho (que tem como consequência uma difícil planificação económica a 

médio/longo prazo), aliado a elevados movimentos migratórios e à perda de importância do 

casamento na sociedade contemporânea, conduzem hoje à criação de casais nómadas, que 

adiam até cada vez mais tarde a decisão de ter filhos. Esta baixa taxa de natalidade, aliada a 

uma crescente esperança média de vida, contribuem para o notável envelhecimento da 

população, criando problemas sociais, culturais e económicos cada vez mais evidentes. 

Verifica-se então que “a família deixou de apresentar uma figura tão rígida como 

outrora; as personagens estão mais desligadas de imagens pré-estabelecidas, que implicavam 

o desempenho de papéis sociais cujos mais pormenores estavam socialmente fixados”42. Novas 

necessidades surgirão com estes modelos familiares, nomeadamente no que se relaciona com 

o alojamento.   

 

2.5.2 AS NOVAS EXIGÊNCIAS HABITACIONAIS DA FAMILIA 

Como foi referido acima, as necessidades de espaço e de tempo da família são 

essenciais para o seu funcionamento e para uma harmoniosa relação entre os seus membros. 

Porém, face às alterações que ocorreram nas últimas décadas no seio familiar, põe-se a 

questão de que “até que ponto é que o espaço doméstico corporiza as mudanças que 

caracterizam a sociedade (…) ao longo do tempo e de que forma algumas das mudanças 

sociais que marcam a actualidade são vividas pelos seus protagonistas através da casa?”43 

Uma das alterações mais evidentes é a redução do tamanho médio dos agregados 

familiares, que contribuiu para a crise de algumas “unidades de medida”, consideradas 

imutáveis até há pouco tempo, como a correlação entre família e habitação traduzida numa 

relação entre tamanho da família e superfície da habitação. 
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 MARQUES, Carlos Almeida. Op. Cit., p.36. 
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 LAUWE, Paul-Henri Chombart de; LAUWE, Marie-José Chombart de. Op. Cit., p.489. 
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 PEREIRA, Sandra Marques. Op. Cit., p.27. 
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Fig.9 As diversas apropriações do espaço pelas famílias.  
        Modern Living, Saul Steinberg, 1949. 
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Se é verdade que hoje os agregados familiares são, genericamente menores, tal não se 

traduz na procura de alojamentos com menor superfície: “uma família monoparental ocupa 

praticamente o mesmo espaço que uma família biparental”44. 

Outra das transformações a que se assiste relaciona-se com a procura de novos tipos 

de habitação que se organiza, de acordo com o autor Carlos Almeida Marques, em dois 

grandes grupos: “a procura relativa à autonomia residencial e a procura relativa a situações 

relacionadas com a conveniência de proximidade residencial”. 

Relativamente ao aumento da autonomia residencial prende-se, sobretudo, com o 

aumento do número de agregados unipessoais (o modelo familiar que apresenta maior 

crescimento na Europa, nomeadamente nos países do Sul). Este aumento pode ser justificado 

por dois factores sociais específicos: a mudança dos padrões de emancipação na população 

jovem e o aumento de agregados familiares unipessoais formados por pessoas com escalões 

etários elevados.  

A mudança dos padrões de emancipação na população jovem começou a registar-se 

nos anos oitenta, quando se assiste ao desejo de independência deste escalão etário face à 

casa dos pais, conduzindo à perda do conceito de “coabitação”45. Desde cedo, que anseiam 

por uma “residência autónoma e independente da “casa da mãe” mantendo, porém, com ela 

laços de convivência e conveniência. No entanto, é de salientar que hoje, num cenário de crise 

generalizado e de forte instabilidade do mercado laboral (sobretudo para os jovens), tem-se 

assistido à permanência dos filhos até cada vez mais tarde nas casas dos pais, o que não 

reflecte os seus desejos mas sim a dependência financeira que têm dos seus progenitores. 

Face a esta realidade, regista-se um maior aumento do número de agregados 

familiares unipessoais formados por pessoas com escalões etários elevados, sendo na sua 

maioria constituídos por pessoas com idade superior a 60 anos, havendo maior enfoque no 

género feminino (que apresenta uma maior esperança média de vida). Para Collot e Gallard a 

“habitação constitui um universo privilegiado para as pessoas de escalões etários elevados, 

uma vez que lhes oferece a possibilidade de manter um laço com o passado familiar”46 e 

exercer uma função de protecção, constituindo um “refúgio e uma garantia de 

independência”47. 
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 MARQUES, Carlos Almeida. Op. Cit., p.36. 
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 Coabitação – Coexistência de diversos núcleos familiares numa mesma habitação (normalmente, filhos casados, 
com os pais). 
46

 Cit. por MARQUES, Carlos Almeida. Op. Cit., p.39. 
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 Ibidem, p.39. 
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Outro factor que está na base da procura de novos tipos de habitação relaciona-se 

com a conveniência de proximidade residencial em função da variação e composição dos 

agregados familiares. A crescente mobilidade familiar que hoje se regista conduz a “uma 

maior procura da proximidade residencial em todas as fases do agregado familiar: na sua 

primeira emancipação; na atenção aos filhos pequenos na partilha de responsabilidades de 

tutela em caso de separação; na mobilidade por razões laborais; ou na assistência para fazer 

face à dependência dos mais idosos.”48 Tal tem diversas consequências relativamente às 

questões habitacionais. Primeiramente implica o aumento de habitações de propriedade mista 

ou individual, face às mudanças que ocorrem no sistema de ocupação – coabitação ou casais a 

viver em casas separadas. Por outro lado, comporta mudanças no desenho dos instrumentos 

da política de habitação (financiamento, subvenções, etc.), “que até agora tinham como ponto 

de referência a família nuclear tradicional estável.”49 
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Na página anterior: 

Fig.10 Contrastes entre a Favela de Paraisópolis e a cidade de São Paulo, Brasil. 
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3 A CIDADE FORMAL E A CIDADE INFORMAL 

 

“A própria imagem da cidade pode ter um papel social.”
50

 

Kevin Lynch 

3.1 A CIDADE FORMAL vs A CIDADE INFORMAL 

A cidade pode ser entendida, de acordo com Leonardo Benévolo, como um “conjunto 

de artefactos introduzidos pelo homem numa porção de ambiente natural”51. É uma 

construção no espaço, que influencia e modifica as relações do homem, integrando um “corpo 

social” mutável ao longo dos tempos. Desta forma, a cidade tanto se refere ao “cenário físico 

da vida humana”52como a uma organização social que nela existe, sendo “os elementos móveis 

de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas actividades, tão importantes como as suas 

partes físicas e imóveis”53. 

O surgimento das cidades está então relacionado com a necessidade do homem de se 

aproximar, de reunir num mesmo espaço e a curta distância, um vasto conjunto de bens e 

serviços. “ A dinâmica da urbanização está ligada ao potencial das interacções que as cidades 

oferecem”54, sendo indissociável da história das cidades o “desenvolvimento dos meios de 

transporte (…) e o armazenamento de bens, informações e pessoas”55. 

O desenvolvimento e crescimento da cidade origina novos serviços e, 

consequentemente, o aumento e variação da oferta de trabalho, atraindo nova população do 

espaço rural que está “longe de garantir uma divisão de trabalho na ausência de suportes 

físicos que possibilitem a contínua e diversa especialização de actividades profissionais e uma 

numerosa população”.56 

Porém, como foi referido anteriormente, a cidade não se refere apenas às interacções 

entre o ser humano; alude de igual modo ao cenário físico, sendo assim fundamental que a 

cidade proporcione e implemente uma estrutura morfotipológica que gerará espaços urbanos.  
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Fig.11 e 12 Contrastes. 
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Adaptando-se à geografia e topografia do terreno e reflectindo um determinado 

tempo e cultura, começam a surgir ruas, passeios, estradas, vias de caminho-de-ferro, 

edifícios, equipamentos … que se articulam entre si e originam a forma urbana; esta é um 

conjunto de cheios (edifícios) e vazios, que se ligam entre si, sempre de forma única, 

permitindo a acessibilidade e mobilidade dos cidadãos. Esta forma urbana não é (nem poderá 

ser) um produto final, sendo sim “o produto de muitos construtores que constantemente 

modificam as estruturas por razões particulares. Se por um lado, podem manter-se as linhas 

gerais exteriores, por outro, há uma constante mudança no pormenor. Apenas parcialmente é 

possível controlar o seu crescimento e a sua forma. Não existe um resultado final, mas somente 

uma contínua sucessão de fases”57. 

Contrapondo-se à cidade pensada e estruturada, mas sendo indissociável desta, surge 

a cidade informal, produto de uma insustentabilidade urbana. Face ao elevado número de 

habitantes a procurar a cidade como seu habitat (a fim de encontrar melhores condições de 

vida aliadas à promessa de um emprego com melhor remuneração), a cidade não consegue 

dar resposta à procura, desenvolvendo-se desigualdades sociais no acesso à mesma. 

Sem recursos para adquirir habitação, esta “nova” população, atraída pela promessa 

de melhores condições de vida, apropria-se de modo ilegal e descontrolado dos espaços 

“esquecidos” da cidade. Zonas residuais ou espaços limítrofes são muitas vezes os escolhidos 

para a construção de habitações precárias e transitórias, onde cada habitante é responsável 

pelo seu “abrigo”. Adaptando-se à morfologia do terreno e às condições económicas e sociais, 

surgem novos fragmentos de cidade de génese espontânea. 

São os bairros de lata, as favelas, as slums, os musseques ou as bidonvilles que 

proliferam nas periferias de muitas cidades e onde vivem mais de um bilião de pessoas (cerca 

de 1/7 da população mundial). São territórios informais, excertos de cidade “sem atributos de 

urbanidade, que se apresentam como um conjunto informe de partes justapostas sem vínculos 

entre si, vazios de urbanização com critérios totalmente indistintos e diferenciados dos 

utilizados na cidade formal.”58 
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Esta realidade contribui (e contribuirá) para a acentuação do fosso das desigualdades, 

sendo crescente a população a viver em situação precária. São o quarto grupo da “metápole”59 

de Ascher; aqueles que são “verdadeiramente colocados a residir nos grandes conjuntos de 

habitação social (…) e que vivem presos nestes bairros (…). Frequentam pouco o centro da 

cidade e têm dificuldade em se deslocar e em aceder ao mercado de emprego.60” 

De acordo com Ascher, estes moradores, que habitam os bairros clandestinos e os 

bairros sociais que proliferam nas periferias das cidades, representam 10% da população da 

metrópole. A cidade, que tanto ansiavam, torna-se um sonho “proximamente” distante, 

vivendo esta população em gavetas devidamente identificadas e circundadas, suficientemente 

longe do centro da cidade para não serem vistos ou sentidos, mas suficientemente perto para 

nela trabalharem nas tarefas que os “citadinos” evitam.  

 

3.2 A HABITAÇÃO SOCIAL EM PORTUGAL 

  A habitação de cariz social começou a ser preocupação de sociólogos aquando da 

Revolução Industrial, quando se registou um exponencial aumento da população urbana, que 

nas cidades se fixou em condições precárias e desumanas. 

Esta realidade não foi diferente em Portugal. No final do século XIX, Lisboa e Porto 

eram as cidades mais industrializadas e, consequentemente, aquelas onde se registavam os 

mais graves problemas com habitação. A fim de colmatar esta falha (e aproveitando-se 

financeiramente da mesma), muitos industriais construíram habitação de baixa renda para os 

seus operários, que ficaram conhecidas como “ilhas” (no Porto) e “pátios” (em Lisboa). Eram, 

na sua maioria, habitações com áreas muito pequenas, com falta de infra-estruturas, cujo 

único objectivo era “satisfazer a procura de habitação barata por parte das classes 

trabalhadoras”61. (Fig.13) 

Em Lisboa, devido a um maior desenvolvimento da economia e a melhores salários, 

assistiu-se a um desenvolvimento da tipologia “pátio”. Empresas de construção, atentas ao 

maior poder de compra dos operários, investiram em habitação com mais condições: as vilas 

e, mais tarde, edifícios de habitação colectiva destinados a classes populares. 
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O DECRETO Nº4137 

Com a implantação da República, em 1910, e com o crescente número de movimentos 

sindicalistas que defendiam melhores condições de vida e trabalho para os operários, surgem 

também novas preocupações com a habitação de cariz social. Face às evidentes condições 

precárias e desumanas em que viviam grande parte dos trabalhadores, foram promovidas 

diversas acções de construção de habitação de baixo custo por parte do regime republicano, 

sendo publicado em Abril de 1918 o Decreto nº 4137, que mostrava a intenção de “erradicar 

os bairros insalubres de Lisboa e do Porto através da construção de casas baratas para os 

sectores mais pobres da população”62. Seriam construídas por iniciativa privada e pelas 

Câmaras Municipais ou pelo próprio regime (apenas em circunstâncias especiais e urgentes). 

Eram valorizadas as habitações unifamiliares, independentes (sempre que possível), 

geminadas ou em banda que deviam ser providas de um quintal independente. Também as 

rendas seriam limitadas, privilegiando os promotores de benefícios fiscais. Em Lisboa foram 

construídos dois bairros ao abrigo deste decreto: o Bairro do Arco do Cego (com 469 

habitações) e o Bairro da Ajuda (com 264 casas). (Fig.14) 

Face ao desinteresse dos promotores privados, estes bairros acabariam por ser 

construídos pelo próprio regime, através do Ministério do Trabalho. É de referir que ambos os 

bairros incluíram habitação colectiva, como complemento à dominante habitação unifamiliar. 

Esta solução denota as novas ideias de reformadores sociais que defendiam a criação de 

habitação colectiva no centro das cidades ao invés da construção de habitações individuais 

que, inevitavelmente, se localizavam nas zonas periféricas. Evitar-se-iam assim grandes 

deslocações diárias para o trabalho, ao mesmo tempo que os trabalhadores participariam de 

modo mais activo na vida da cidade.  
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Fig.14 Bairro Arco do Cego, Lisboa. 

Fig.13 Vila Berta, Lisboa. 
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O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DAS CASAS ECONÓMICAS 

Nos anos 30, com a ameaça da 2ª Guerra Mundial (e com a assumida neutralidade de 

Portugal), assistiu-se em Lisboa e no Porto a uma nova fase de desenvolvimento económico e 

crescimento demográfico. A política habitacional do novo regime era, sobretudo, dirigida às 

classes médias (a sua base de apoio), “ainda que no discurso oficial se procurasse dirigir às 

classes trabalhadoras”63. Ainda assim, em 1933, o governo cria o Programa de Habitação das 

Casas Económicas. Estas habitações assemelhavam-se muito às do antigo decreto na medida 

em que seriam unifamiliares, de um ou mais pisos, independentes ou geminadas, tendo cada 

casa o seu jardim. Surgiram assim bairros de iniciativa e construção estatal, que se destinavam 

a funcionários públicos e/ou trabalhadores filiados nos sindicatos nacionais, patrocinados pelo 

regime. Estes pagavam uma renda mensal durante 25 anos, ao fim dos quais se tornavam 

proprietários do fogo, contribuindo assim para a política oficial “de tornar cada família 

portuguesa a proprietária da sua própria casa”64. É de notar que este programa, “mais do que 

uma tentativa para resolver as carências de habitação, tinha fundamentalmente um papel 

político e ideológico”65. 

Entre 1933 e 1940 foram construídas, em Lisboa, 622 novas casas através deste 

programa, fazendo parte dele, por exemplo, o Bairro do Alto da Ajuda, o Alto da Serafina e 

Belém. No Porto, no mesmo período, foram construídas 836 novas casas nos bairros do Ilhéu, 

Condominhas, Ameal, Azenha, Paranhos e Ramalde.   

Face à dificuldade de acesso, por parte das classes mais pobres às casas económicas, 

foi criado em 1938 um novo decreto que permitia a construção de “casas desmontáveis”, que 

deveriam ser o alojamento provisório das famílias que viviam nas ilhas do Porto ou nos bairros 

da lata de Lisboa. O tamanho destas habitações, bem como a sua qualidade e o valor pago em 

renda era substancialmente inferior relativamente às casas económicas. Fizeram parte deste 

programa, de “bairros temporários”, o Bairro da Quinta da Calçada (500 habitações) e o Bairro 

da Boavista (488 habitações), ambos em Lisboa. (Fig.15) 
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Fig.15 Vista geral das casas económicas da Boavista, que permaneceram inalteradas até 1974. 
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Apesar de se registar um forte aumento da construção pelo Estado nos anos 40, este 

não foi suficiente para colmatar as crescentes carências que ocorriam nas grandes cidades, o 

que levou ao aumento dos bairros de barracas nas décadas de 40 e 50. Nas décadas seguintes 

de 60 e 70, devido à instabilidade nas antigas colónias portuguesas em África (que culminará 

na Guerra Colonial), um grande número de portugueses regressa ao país, procurando fixar-se 

nas grandes cidades. Face à escassez de habitação, muitos deles fixam-se nas periferias das 

cidades, construindo as suas próprias habitações em terrenos baldios ou de cultivo e dando 

origem a bairros clandestinos, sem qualquer ordenamento territorial.  

O PROGRAMA SAAL (SERVIÇO DE APOIO AMBULATÓRIO LOCAL) 

A 25 de Abril de 1974 é instaurado um novo regime, fortemente marcado por 

manifestações populares que defendiam e lutavam por diversos direitos sociais, entre eles o 

direito à habitação. Entre 1974 e 1977 assiste-se, assim, a um maior envolvimento do sector 

público nas políticas habitacionais, sobretudo através do programa SAAL e do início do sector 

cooperativo com os programas dos Contractos de Desenvolvimento de Habitação (CHD). 

O programa SAAL, promovido pelo então secretário de Estado de Habitação e 

Urbanismo, o arquitecto Nuno Portas, contribuiu para o reconhecimento à população do 

direito a uma habitação digna, assim como o direito à permanência nos locais que ocupavam 

há várias gerações. A riqueza do programa residia na sua multidisciplinaridade, envolvendo o 

Estado e os seus serviços (nomeadamente o FHH – Fundo de Fomento da Habitação), diversos 

profissionais (como arquitectos, engenheiros, juristas, sociólogos…) e os próprios moradores, 

localmente organizados em associações e que se revelaram parceiros decisivos no sucesso do 

processo.  

Nuno Portas tinha já antes defendido a necessidade de “pôr termo à opressora 

imposição da homogeneidade da casa moderna”66, defendendo o direito à diversidade cultural 

e social (na forma da casa), e negando a “submissão ao didactismo esclarecido protagonizado 

pelos arquitectos modernos e consubstanciado na ambição de ensinar às massas a maneira 

correcta de viver o espaço doméstico”67. Tratava-se pois de “fazer da banalidade (no sentido 

figurado do termo) um projecto (…) relegando decididamente para segundo plano a questão 

das linguagens e das autorias”68.  
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Fig.16,17,18 Slogan do programa SAAL; Participação dos habitantes no processo de concepção das habitações; 

Complexo Bouça de Álvaro Siza Vieira (construído aquando do programa SAAL). 
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É assim que surge a habitação evolutiva (também já antes estudada e defendida por 

Nuno Portas), como uma mais-valia num processo que se queria económico mas não exíguo de 

área, representando uma “alternativa às fórmulas correntes dos bairros de blocos 

habitacionais de iniciativa pública.”69 

Apesar das novas iniciativas de construção de habitação, neste período ocorre também 

uma grande permissividade por parte das forças administrativas relativamente aos conjuntos 

urbanos ilegais que surgiam. Esta situação levou à edificação de um grande número de 

construções de génese ilegal, muitas vezes com o apoio governamental (nomeadamente 

através do financiamento e construção de infra-estruturas), que perdurariam no tecido urbano 

das cidades por muitos anos. 

A partir de 1978 assiste-se a um progressivo corte no investimento do sector público 

ocorrendo, em 1982, a extinção do FHH. A partir de então, a promoção de habitação social 

passou a ser da responsabilidade das autarquias e das cooperativas de habitação. É de notar 

que o movimento cooperativo, criado em 1974, persiste até hoje, beneficiando as 

Cooperativas de Habitação Económica (CHE) do apoio do Estado através de financiamentos 

bonificados. 

Nos anos 80, com o início da crise económica que leva à intervenção do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), assiste-se a uma ainda maior restrição do investimento público, 

que passa a limitar-se, fundamentalmente, ao financiamento para a aquisição de habitação 

própria. Mais uma vez assiste-se a um aumento da construção de bairros clandestinos. 

O PER – PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO 

De acordo com as estimativas da época, nos anos 80 viviam cerca de 16 500 famílias 

em barracas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), sendo em 1987 criado o Plano de 

Intervenção de Médio Prazo (PIMP). Este contava com a colaboração entre a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), o Instituto Nacional de Habitação (INH) e o Instituto de Gestão e 

Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE), e previa a construção de 9 698 

fogos até 1993, com a clara intenção de acabar com as barracas na cidade de Lisboa. Porém, 

perante a manifesta dificuldade em cumprir o seu objectivo, foi substituído pelo Programa 

Especial de Realojamento (PER), em 1993.  
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Fig.19 Bairro da Lata, com vista para o hotel Sheraton, Alto do Pina, Lisboa. 
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O PER tinha como premissa “a política de habitação social consubstancia-se no apoio 

financeiro do Estado por forma a permitir a qualquer agregado familiar o acesso a uma 

habitação condigna”70, e abrangia as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Através de 

um maior envolvimento dos municípios, previa conceder financiamento para a construção, 

aquisição ou arrendamento de fogos destinados a famílias residentes em “bairros de lata”. 

Várias reflexões foram feitas a este programa de realojamento, sendo muitas vezes 

criticas quando referem “o perigo dos blocos residenciais de ocupação massiva, potenciadores 

de conflitos”71. Uma grande parte dos realojamentos feitos concentraram-se nas periferias das 

cidades, em zonas com difíceis acessos aos transportes públicos, com deficientes equipamento 

e arranjos exteriores, que negam “o direito à cidade”. Porém, não deixa de ser curioso notar 

que, em muitos destes realojamentos, quando os moradores são questionados relativamente 

ao grau de satisfação, referem “um gosto pela casa e o desgosto pelo bairro”. 

É importante referir que nem todos os realojamentos efectuados ao abrigo do PER são 

desprovidos de qualidades urbanas e arquitectónicas. O PER levou, também, à construção de 

conjuntos pequenos, bem qualificados e integrados na malha urbana, que representam bons 

exemplos de realojamento.  

Em 1996 foi criado o programa PER-Famílias, como forma de complementar o PER, e 

que permitia a aquisição de “habitação própria permanente, adequada à dimensão do 

agregado familiar, num local à escolha pelas famílias abrangidas e que constem no 

recenseamento efectuado pelo município onde residem”72. Este programa consiste na 

comparticipação em 40% do valor da tipologia por parte do Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU), e de 20% por parte do município. Os restantes 40% são da 

responsabilidade do agregado familiar (que pode usar os próprios recursos financeiros ou 

recorrer a uma instituição de crédito bancário). 
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AS AUGI (ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL) 

Porém, as construções ilegais continuaram (e continuam) a fazer parte do panorama 

urbanístico das cidades portuguesas. Mais ou menos escondidas, são o alojamento de um 

grande número de pessoas que ali vivem por estarem privadas da possibilidade de aceder ao 

mercado imobiliário. 

No ano de 1995, estas áreas de construção ilegal passaram a chamar-se AUGI. De 

acordo com o diploma, as AUGI são “os prédios ou conjuntos de prédios contíguos que, sem a 

competente licença de loteamento, quando legalmente exigida, tenham sido objecto de 

operações físicas de parcelamento destinadas à construção (…) e que nos respectivos planos 

municipais de ordenamento do territórios (PMOT), estejam classificadas como espaço 

urbanizável”. Outro parâmetro que as construções devem cumprir são condições mínimas de 

habitabilidade. 

Face à existência de áreas de construção ilegal e clandestinas, com fortes problemas 

sociais e que não se inseriam nos parâmetros definidos pelas AUGI, no ano de 2005 foi 

definido, em Conselho de Ministros, o termo Áreas Criticas Urbanas, que engloba: 

- Áreas com concentração de problemas sociais, pelo desfavorecimento e menor 

capacitação das suas populações; 

- Áreas de concentração de grupos mais vulneráveis às diferentes formas de 

descriminação, pelo estigma social que lhes está associado e pelo bloqueio de oportunidades; 

- Espaços com grande risco no que respeita a comportamentos que potencialmente 

minam a qualidade de vida e a competitividade das principais aglomerações metropolitanas.73 

Este diploma admite uma relação entre a (desejada) coesão social e as áreas críticas 

urbanas, “reconhecendo que só novas medidas de carácter inovador anularão as problemáticas 

habitacionais que percorrem a história do último século em Portugal, principalmente as 

carências das periferias das grandes áreas metropolitanas”.74 

 

O Bairro do Barruncho (a área de intervenção deste trabalho) é considerado uma Área 

Critica Urbana, na medida em que se insere “numa estrutura urbana frágil, de génese ilegal e 

imagem urbana negativa” aos quais se junta a inexistente infra-estruturação, equipamentos 

colectivos e espaços de sociabilização, fraca acessibilidade, habitação com deficientes 

condições de habitabilidade e duvidosa estabilidade de construção.  
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3.3 O DIREITO À HABITAÇÃO 

Como vimos aquando das necessidades das famílias, a habitação corresponde a uma 

necessidade básica do ser humano. Um lugar seguro para viver contribui para a sua dignidade, 

saúde física e mental, assim como para a sua geral qualidade de vida, permitindo ao homem 

“existir na sua plenitude”. 

O direito a um alojamento está consagrado na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, sendo “reconhecido como uma componente importante do próprio direito a um 

adequado nível de vida.”75 Recentemente, o compromisso social do alojamento foi 

aprofundado, nomeadamente aquando da II Conferência sobre Assentamentos Humanos – 

Agenda Habitat e Declaração de Istambul, em 1996. Aqui, assumiu-se o compromisso de 

proporcionar “habitação adequada para todos, que se traduz em proporcionar segurança legal 

e segurança física da ocupação da habitação; disponibilidade de serviços, materiais e infra-

estruturas para a sua construção (nomeadamente abastecimento de água, instalações 

sanitárias e recolha de lixos); acesso à propriedade (os custos da habitação devem poder ser 

suportados pelas pessoas ou pelo agregado familiar), assim como igualdade de oportunidades 

no acesso à habitação; habitabilidade (designadamente iluminação, aquecimento e 

arejamentos adequados do alojamento); localização (a habitação deve situar-se num lugar 

onde exista a possibilidade de emprego e a proximidade de serviços); respeito do ambiente 

cultural (devendo a casa permitir a expressão de identidade e diversidades culturais)”.76 A estes 

conceitos juntam-se ainda a privacidade (que deve ser conseguida no interior da habitação) o 

espaço da criança (introdução de um espaço particularmente reservado à criança e à sua 

privacidade), espaço de trabalho (a habitação pode funcionar como local de trabalho de 

actividades económicas informais), e relações pessoais (na medida em que o homem é um 

animal social, e a casa deve permitir relações pessoais entre os membros da família e entre 

estes e pessoas exteriores ao agregado familiar).  
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Porém, não é apenas a ONU que consagra o direito à habitação. Uma grande parte das 

constituições europeias também o defendem, nomeadamente a Constituição Portuguesa que 

no artigo nº65 declara “que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de 

dimensão adequada, em condições de higiene e conforto que preserve a intimidade pessoal e a 

privacidade familiar.”77 

Desta forma, a própria legislação portuguesa demonstra a importância do alojamento, 

justificando as inúmeras políticas de habitação que foram tomadas nas últimas décadas. É de 

referir, contudo, que o direito à habitação não se traduz necessariamente no direito à 

propriedade de habitação, apesar de ter sido esta a interpretação feita pela maioria dos 

poderes políticos. Para Raquel Rodriguez Alonso, a política habitacional pode (e deve) ir além 

da construção de novos alojamentos; poderá intervir “no âmbito da capacidade de escolha 

relativamente ao regime de propriedade; à coesão social e à variedade de classes sociais, 

idades e circunstâncias dos enclaves habitacionais; no direito, não só à habitação mas também 

a um entorno saudável, seguro e ecologicamente sustentável; o direito à cidade, a um meio 

ambiente são e à qualidade de vida; ou ainda o direito a uma habitação com um preço 

razoável”78.  

As politicas de habitação e, nomeadamente, de realojamento começam, desta forma, 

a ser compreendidas de um modo mais amplo, tomando a cidade e o seu crescimento 

sustentável em consideração. 

 

3.4 A QUESTÃO DO REALOJAMENTO 

Realojar significa “alojar num novo lugar”, referindo-se geralmente a população que 

perdeu a sua habitação (devido a um qualquer tipo de catástrofe) ou a famílias que, na 

sequência de programas públicos de habitação, são deslocadas das suas construções precárias 

e recolocadas em novas casas. É esta última situação que se observa no bairro do Barruncho: 

um bairro constituído por 122 famílias que vivem em “barracas”, sem qualquer tipo de 

planeamento ou infra-estruturação, e que precisam urgentemente de um novo lugar onde 

possam viver condignamente. 

                                                           
77

 Constituição da República Portuguesa [pdf]. [Consultado em 1 de Junho de 2013]. Disponível em: 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf 
78

 Cit. por MARQUES, Carlos Almeida. Op. Cit., p.100. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf


45 
 

Assistiu-se nas últimas décadas, em Portugal, a variados planos de realojamento da 

população que vivia em situações precárias e “à vista de todos” nos principais centros urbanos. 

Tal situação foi tomada como um problema de urgente resolução, sendo de particular 

interesse para os organismos responsáveis, que tentaram melhorar as condições de vida 

destas famílias e promover a sua integração. Assim, nas periferias das cidades, longe do centro 

e privados das regalias que o mesmo oferece, foram construídos prédios de “habitação social”, 

com inúmeros apartamentos que foram atribuídos às famílias realojadas. Esta solução foi tida 

como “fundamental e suficiente para assegurar a transformação dos modos de vida e a 

satisfação residencial desta população”79. Porém, olhando para estes blocos habitacionais, 

constata-se que na maioria dos casos persistem os problemas de exclusão social, económica 

ou étnica, continuando a ser encarados pela restante comunidade como um “gueto” a evitar. 

Revela-se, também, que muitas vezes há uma sobreposição dos interesses políticos (com a 

tentativa de realojar o maior número de famílias), face aos interesses das populações, 

sobrepondo-se a quantidade do alojamento à qualidade do mesmo. 

Desta forma, os novos bairros parecem satisfazer mais as necessidades politicas, do 

que as verdadeiras necessidades dos seus habitantes. Estes são marcados pela 

heterogeneidade e por vivências variadas, que mudam de comunidade para comunidade 

sendo por isso a “resposta estandardizada” insuficiente e causadora de instabilidade social. O 

realojamento revela-se, pois, uma questão complexa, devendo-se adaptar às “necessidades de 

vida dos clientes, contemplando as identidades socioculturais, os modelos de habitat 

diferencialmente interiorizados, as redes de relações, os laços de sociabilidade já existentes, 

bem como os projectos de vida dos mesmos.”80 A não-identificação da população com o seu 

bairro, a par do não-acolhimento por ela sentido, gerará exclusão social e muitos dos 

problemas desviantes associados aos bairros sociais. Mais uma vez, a relação entre habitação e 

sujeito da habitação extrapola os limites funcionais ou a simples função de abrigo. 
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Fig.20 Bairro do Aleixo, Porto, (1974) demolido em 2011, após se ter tornado um gueto da cidade. 
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Para Teresa Costa Pinto, “as alterações produzidas com o realojamento não incidem 

tanto na mudança no estatuto na imagem de si, mas numa mudança nos espaços e nas 

temporalidades que organizam a vida quotidiana, traduzível em dois aspectos: perda 

significativa de sociabilidade e aumento do tempo despendido em casa.”81 O que acontece, em 

muitos casos de realojamento, é que a população encara a casa como uma melhoria das 

condições de vida pessoais, mas não consegue transpor para o bairro as vivências que 

mantinha anteriormente. Perde, então, uma grande parte dos laços afectivos e de 

sociabilidade tão marcantes e importantes para esta população: “perante a nova casa, e as 

suas vantagens face à anterior, subsistem as saudades e elementos cuja perda as pessoas 

lamentam, nomeadamente a perda de sociabilidade e do uso dos espaços exteriores.”82 Há 

assim uma satisfação face ao alojamento, mas um desgosto face ao bairro. 

Devido a isto, é necessário ter em conta que “a apropriação colectiva do espaço 

público, a apropriação comum do espaço numa pequena vizinhança e a apropriação privada do 

fogo por uma pessoa ou agregado vivendo em comum são aspectos distintos da apropriação 

residencial, mas os três tipos de apropriação são independentes, podendo um deles dar 

compensação à frustração e à desapropriação em sectores de um dos outros tipos.”83 É por isto 

que quando se faz um plano de realojamento deve-se ter em conta, entre outros factores, o 

número de pessoas por unidade de vizinhança, a tipologia do edificado, as relações entre 

interior e exterior da habitação e a formalização do espaço público e a sua dimensão, a fim de 

responder às características socioculturais dos seus habitantes.  

As entidades responsáveis pelos realojamentos devem, pois, perceber que realojar não 

significa etiquetar e engavetar, devendo ser respeitados os contextos únicos e específicos de 

cada comunidade e grupo familiar.  

MIXIDADE SOCIAL 

Do mesmo modo, a fim de evitar a criação de guetos na cidade, deve-se fomentar a 

“mixidade social”84, que pressupõe a “reunião de populações diversificadas e uma frequência 

mais variada de equipamentos colectivos”85 . 

  

                                                           
81

 Cit. por TOMÁS, Ana Mafalda. Op. Cit., p.20. 
82

 TOMÁS, Ana Mafalda. Op. Cit., p.21. 
83

 Ibidem, p.21. 
84

 ASCHER, François. Op. Cit., p.157. 
85

 Ibidem, p.157. 
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Fig.21 Caricatura de Bertall (1845), mostrando um imóvel parisiense do século XIX, 

caracterizado pela mixidade social. A escada simboliza a pirâmide social, sendo os últimos 

pisos ocupados pelas classes mais pobres.  
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Hoje em dia, é cada vez maior a segregação entre as populações mais ricas e as 

populações mais pobres. Se é verdade que a segregação social do espaço sempre existiu sendo 

visível, por exemplo, quando as águas furtadas das habitações colectivas eram destinadas às 

classes pobres e os primeiros andares destinados aos mais ricos, hoje ela faz-se à escala das 

aglomerações urbanas.  

O realojamento de populações carenciadas ocorre, geralmente, fora dos centros 

urbanos, privando-as das oportunidades de emprego e de lazer que a cidade oferece. 

Simultaneamente, qualquer deslocação ao centro é morosa (e dispendiosa), uma vez que 

muitas vezes são zonas com falta de equipamentos colectivos e transportes públicos. Por outro 

lado, os mais ricos vivem no centro da cidade, tendo possibilidades económicas para aceder 

aos elevados preços imobiliários que aí se praticam e tirando prazer de todas as comodidades 

que a cidade oferece.  

Aumentam-se assim as diferenças entre ricos e pobres. Apesar de ser natural que “as 

populações que têm as mesmas aspirações ou os mesmos modos de vida se agrupem em 

territórios comuns (tal é) a negação da cidade, porque esta só existe e se desenvolve graças à 

sua diversidade”86. A convivência e a troca de experiências com pessoas com modos de vida, 

aspirações e desejos diferentes daqueles que habitam os bairros de lata, poderá levar a que 

esta população reformule as suas próprias aspirações e desejos, conduzindo-a a melhores 

condições de vida futura.  

É por isto que a mixidade social deve ser uma premissa do realojamento, sendo 

simultaneamente uma aposta urbana e social. É importante que categorias sociais diferentes 

“se encontrem, se conheçam e confrontem as suas expectativas, valores e as suas 

representações do mundo”87. Tal pode ocorrer através da promoção de conjuntos 

habitacionais que alberguem diferentes estratos sociais (através de preços e politicas de 

habitação mais vantajosas do que a oferecida pelo “tradicional” mercado habitacional) e pelos 

próprios equipamentos colectivos. Estes são importantes pólos atractivos de população, 

gerando e fomentando contactos sociais diferentes que de outra forma não ocorreriam. 

A mixidade social deve, pois, ser uma das premissas dos planos de realojamento. Os 

grandes conjuntos habitacionais que se fizeram nas periferias das cidades, que assumem 

claramente os limites entre “população rica” e “população pobre” e privam a última do direito 

à cidade, mostraram-se errados e geradores de problemas de inclusão social, sendo (em parte) 

                                                           
86

 Ibidem, p.158. 
87

 Ibidem, p.159. 
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os responsáveis pela marginalidade a eles associados. Sem “exemplos positivos” para quem 

olhar e aspirar, esta população continua o seu “percurso de pobreza”, que passa de geração 

em geração. 
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O BARRUNCHO 

“UMA CASA DE LATÃO” 

 

4. 
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Na página anterior: 

Fig. 22 O Bairro do Barruncho. 
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4 O  BAIRRO DO BARRUNCHO 

 

4.1  O CONCELHO DE ODIVELAS 

O Bairro do Barruncho insere-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), no concelho 

de Odivelas, numa zona charneira entre a freguesia de Odivelas e a Póvoa de Santo Adrião, 

pertencendo à última. 

Odivelas é um concelho composto por sete freguesias88 – Caneças, Famões, Odivelas, 

Olival Basto, Pontinha, Ramada e Póvoa de Santo Adrião-, que se distribuem numa área de 

26,6 km2, com uma população de 144 459 residentes. 

De acordo com os filólogos, a origem do nome Odivelas provém de Odi (de origem 

árabe e que significa curso de água) e Velas (de origem latina e que se refere às velas dos 

moinhos de vento que existiam na região). Ainda hoje é possível encontrar vestígios de 

moinhos junto aos cursos de água do concelho, denotando a grande importância que a água 

tinha para a região. No século XIX os cidadãos de Lisboa, procurando água limpa e de 

qualidade, pagavam aos aguadeiros de Caneças para lhes levarem água a casa, nascendo assim 

a fama da qualidade da água de Odivelas.  

A reputação da qualidade da água foi acompanhada pela qualidade dos “ares” levando 

a que muitos lisboetas, devido aos estragos que o terramoto de 1755 provocou na capital, se 

fixassem na zona, conhecida também pelas suas vastas e numerosas quintas, bem como por 

ser uma zona de cultivo. Mais tarde, no início do século XX, Odivelas passou a ser, sobretudo, 

procurada para lazer e recreio no Verão pelos senhores de Lisboa. É também nesta altura que 

se começam a criar as freguesias que hoje formam o concelho. 

A vida agrícola de Odivelas foi, lentamente, dando lugar à construção de vastos 

conjuntos habitacionais, fomentada pela ligação rodoviária a Lisboa. A proximidade à capital 

foi, assim, determinante no desenvolvimento do concelho. Nos anos 60 e 70 assiste-se a um 

súbito aumento da população, causado pelo regresso de um grande número de portugueses 

das colónias africanas.  

  

                                                           
88

 Note-se que em Janeiro de 2013, com a entrada em vigor da Lei nº11-A/2013, ocorreu a união das freguesias de 
Pontinha e Famões, Caneças e Ramada e Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, que se traduziu na composição do 
concelho de Odivelas por apenas 4 freguesias. 
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Fig.23 Concelho de Odivelas e localização do bairro do Barruncho. 
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Nesta altura assiste-se a uma explosão da construção civil em todas as freguesias do 

concelho, que se traduziu em vastas urbanizações para uma população com formas de estar na 

vida diferentes e mais exigentes daquelas que tinham até aí os habitantes da região, 

fortemente ligados à agricultura. Da mesma forma fixou-se aqui um elevado número de 

pessoas que ocupou de modo ilegal e desregrado o território, modificando profundamente a 

paisagem local. Nos 25 anos que se seguiram ao 25 de Abril de 1974 contava-se a existência de 

85 bairros clandestinos, entre eles o Bairro do Barruncho. 

 

4.2  ENQUADRAMENTO 

O Bairro do Barruncho pertence à freguesia da Póvoa de Santo Adrião e encontra-se 

limitado a noroeste por uma zona de vegetação; a este por uma zona urbana residencial 

consolidada (o Bairro Casal do Previlégio – composto por moradias e habitação colectiva) e 

uma escola do 2º e 3º ciclo; a sul por uma zona industrial; e a oeste pelo bairro da Mimosa – 

composto por moradias- e por uma zona urbana de torres habitacionais. (Fig.24) 

ORIGEM 

As primeiras construções no Barruncho datam dos anos 60, quando o terreno privado 

foi ocupado por 6 famílias de portugueses vindos do campo, que procuravam na cidade 

melhores condições de vida. O território possuía qualidades de cultivo, o que levou a que a 

população construi-se ali a sua habitação, com hortas e pequenos quintais, de modo ilegal mas 

com a conivência dos proprietários, a quem pagavam uma renda mensal. Até aos anos 80 

fixaram-se ali 20 famílias. 

A partir de 1985 assistiu-se a uma ocupação de maior escala, por população 

proveniente dos PALOP’S (Cabo Verde, Guiné, Angola e Moçambique) e por portugueses 

retornados das antigas colónias. Não se sabe ao certo o número de habitantes até à década de 

90, mas há registos que mostram que eram famílias pequenas, constituídas por 2/3 pessoas, 

que viviam em construções precárias dispersas no território. 
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Fig. 24 Envolvente do Bairro do Barruncho. 
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Em 1995, ao abrigo do PER (página 46), procedeu-se ao levantamento da população, 

concluindo-se que viviam no Núcleo de Construções Precárias do Barruncho, 98 agregados 

familiares constituídos por 350 pessoas, os quais foram recenseados, passando a ter direito ao 

realojamento municipal.  

Posteriores visitas ao local denunciaram um aumento da população, o que agravou as 

já degradantes condições de vida existentes. 

AS CONSTRUÇÕES 

As construções do bairro caracterizam-se por ser precárias, de um piso, e de uso 

predominante do tijolo tosco, madeira e chapa metálica. As acessibilidades no interior do 

bairro são feitas por ruas principalmente pedonais, estreitas, em terra batida, que em épocas 

de chuva se tornam lamacentas e agravam a circulação.  

Relativamente à organização das construções no terreno, é possível identificar três 

núcleos distintos: o primeiro núcleo engloba as primeiras construções do bairro, sendo de 

aspecto mais resistente e possuindo, muitas vezes, um pequeno pátio ou quintal na entrada. O 

segundo núcleo, mais denso, situa-se junto à escola e é constituído por habitações mais 

precárias, que se organizam em correnteza ao longo das estradas, sendo pontuadas por 

pequenos largos que são usados pela população para convívios e festas. O terceiro núcleo 

encontra-se na zona norte do bairro, junto ao bairro Casal do Previlégio, e as construções são 

mais dispersas e igualmente precárias. (Fig.25) 

Nos terrenos adjacentes às construções são visíveis várias hortas, assim como a criação 

de animais, que servem de apoio à subsistência das famílias. 

As habitações não possuem electricidade (sendo esta conseguida através de “puxadas” 

da via pública ou dos vizinhos), assim como não possuem sistema de esgotos, recorrendo a 

fossas para o escoamento dos resíduos ou, em alguns casos, ao seu depósito na ribeira. É de 

notar, também, que no interior do bairro não existem serviços ou comércio, nem 

equipamentos de apoio/proximidade, deslocando-se a população à Póvoa de Santo Adrião.  
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Núcleo 1 Núcleo 2 

Núcleo 3 

Fig.25 Os núcleos do Barruncho. 
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Vale a pena referir que, embora as edificações no Barruncho sejam pobres, frágeis e 

construídas pelos próprios habitantes, é possível identificar alguns elementos que se replicam 

ao longo do bairro, contribuindo para a criação de uma imagem, mais ou menos homogénea 

do mesmo. Alguns destes elementos mostram também que estas construções, apesar de 

serem de extrema pobreza e possuírem poucas ou nenhumas condições de habitabilidade, são 

a casa daquelas famílias, que ali investem os poucos rendimentos que têm a fim de tornar o 

espaço “mais seu”. 
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Fig.26 Alpendres, elementos de transição entre a habitação e a rua. 

Fig.27 A grade. 
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ALPENDRE, “construção à frente de uma fachada ou porta, pouco profunda e 

normalmente sustentada por colunas, pilares ou muros laterais”89. Os alpendres no Barruncho 

são, geralmente, estruturadas em madeira e revestidos a chapa metálica, marcando a 

transição entre a rua e as habitações. Como tal, muitos deles estão decorados, denunciando 

um pouco da família que lá habita. Relativamente aos usos, são diversos, servindo tanto como 

local onde a roupa é estendida, como pequena arrecadação exterior ou simplesmente como 

uma sala exterior da habitação. 

 

 

 

GRADE, “conjunto de barra ou ripas dispostas com uma certa sistematização, definindo 

espaços regulares e que serve para preencher um vão, vedando o acesso sem retirar a visão do 

objecto ou espaço”90. No Barruncho é possível vê-las nas janelas das habitações, sendo raro o 

vão que não as possui. Tal demonstra o sentimento de insegurança que se vive no bairro, 

apesar de existir também um forte espirito comunitário. 

  

                                                           
89

 RODRIGUES, Maria João Madeira; SOUSA, Pedro Fialho de; BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira. Vocabulário 
Técnico e Crítico de Arquitectura, Coimbra, Quimera Editores, 2005, p.25. 
90

 Ibidem, p.148. 
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Fig.29 Largo no Barruncho. 

Fig.28 Hortas Urbanas, enquanto importante elemento de subsistência para a população do bairro. 
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HORTAS (URBANAS), parcelas de terreno para cultivo inseridas num contexto urbano. 

No bairro é possível observar inúmeras hortas nos terrenos adjacentes que contribuem para a 

subsistência das famílias. As hortas urbanas são um fenómeno com forte crescimento em 

Portugal nos últimos anos, servindo tanto a função de produção, como a função de lazer e 

recreio. 

 

 

 

LARGO, pequena praça com geometria pouco definida. No Barruncho representam os 

pontos de encontro da população, estando situados junto às entradas do bairro, sendo os 

espaços públicos existentes de maior escala. São pouco caracterizados, com pavimento em 

terra e sem qualquer equipamento público, nomeadamente iluminação. 
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Fig.30 Muretes marcando a transição entre a rua e a casa. 

Fig.31 Os pátios no bairro. 
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MURETES, pequeno muro, que serve “para vedar um espaço ou formar os lados ou 

compartimentos de um edifício”91. É possível identificá-los no bairro associados aos alpendres 

ou simplesmente evidenciando a demarcação entre a rua e a habitação. Em algumas das 

habitações que possuem pátio, servem como limite da propriedade. São baixos, não 

excedendo 1 metro de altura. 

 

 

 

PÁTIO, “recinto murado e descoberto no interior de um edifício ou rodeado por 

diversos edifícios”92. No Barruncho é possível identificar alguns pátios, escondidos por entre as 

construções, que servem como espaços de convívio à vizinhança, realizando-se ali festas e 

encontros. É também possível identificá-lo em algumas das que possuem também um pátio 

privado que se localiza à frente do alojamento.  

 

  

                                                           
91

 Ibidem, p.190. 
92

 Ibidem, p.211. 
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Fig.32 As portas do bairro. 

Fig.33 As ruas do bairro. 
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PORTA, “vão rasgado num muro até ao nível do pavimento para permitir o acesso”. 

Marca a separação entre o mundo privado da família e o mundo exterior do bairro, tendo 

particular interesse no Barruncho na medida em que, sendo geralmente restos de outras 

obras, são todas diferentes entre si, contribuindo para a identidade única e particular de cada 

habitação. 

 

 

 

RUA, “caminho ladeado de edificações, construído dentro de uma cidade, burgo ou 

vila. A rua apresenta a ligação dinâmica entre pólos, pois constituindo a materialização do 

movimento, liga-se aos conteúdos topo-ondológicos da cidade”93. As ruas no Barruncho são 

pedonais, de largura variável (mas sempre estreitas), e ladeadas pelas construções precárias 

do bairro. São de terra batida e, pontualmente marcadas por mosaicos ou outros materiais 

construtivos sobrantes (aquando da criatividade da população que a rodeia).  

 

  

                                                           
93

 Ibidem, p.236. 
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Fig.34 O tijolo enquanto material construtivo predominante no bairro. 
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TIJOLO, material construtivo predominante no Barruncho, podendo ser observado à 

vista ou rebocado. Tendo em conta que uma grande parte dos habitantes do Barruncho 

trabalham na construção civil, percebe-se que possuam o conhecimento para construir as suas 

habitações neste material, aproveitando muitas vezes restos de obras nas suas habitações. É 

de ressalvar que a chapa metálica e a madeira estão também muito presentes, mas sobretudo 

como revestimento. 
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4.3  CARACTERIZAÇÃO FAMILIAR 

O realojamento da população do Barruncho englobará 122 famílias que se inserem 

no programa PER, perfazendo um total de 540 indivíduos. A composição familiar do bairro é 

diversa e um pouco diferente da realidade global portuguesa, que foi referida anteriormente 

(página 19). 

ESTRUTURA ETÁRIA  

A população do Barruncho, ao contrário da média portuguesa, caracteriza-se por ser 

jovem, havendo um número semelhante de homens e mulheres. As faixas etárias dominantes 

são as da população entre os 20 e 24 anos e entre os 40 e 44 anos, havendo também uma 

grande predominância de indivíduos até os 20 anos.  

Comparando os dados do Barruncho com o Concelho de Odivelas e a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), percebe-se que a população do Barruncho contrasta pela sua 

juventude, enquanto existe um envelhecimento muito mais acentuado na AML e em Odivelas. 

(Anexo 1, fig.1) 

ORIGEM 

Relativamente à origem da população do Barruncho, existe uma predominância de 

população vinda dos PALOP’S, com especial enfoque em Cabo Verde. Porém, e tendo em conta 

que são várias as gerações que ali habitam, regista-se a existência de um grande número de 

pessoas que nasceu em Portugal tendo, por isso, nacionalidade portuguesa. (Anexo 1, fig.2) 

ESTADO CIVIL 

No Barruncho existe uma predominância de pessoas solteiras face às pessoas 

casadas. Porém, é preciso referir que as uniões de facto se inserem no primeiro grupo. 

Relativamente aos divorciados e viúvos, representam uma parte pouco significativa da 

amostragem. 

TIPOLOGIA FAMILIAR 

No que respeita à tipologia familiar, apresenta-se variada. Contudo, existe uma 

incidência (é certo, pouco significativa) de famílias tradicionais nucleares (casal com filhos). 

Também as famílias extensas assumem alguma relevância entre a população do Barruncho, 

assim como as famílias monoparentais (o que poderá indicar a existência de problemas de 

estruturação familiar no seio desta comunidade). 

Quanto ao número de pessoas que constituem os agregados familiares verifica-se 

que estes são, sobretudo, de média dimensão. Os agregados mais comuns são aqueles que se 
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compões por 4 pessoas, seguindo-se os que se compões por 2, 3 e 5 pessoas sequencialmente. 

Desta forma, a média dos agregados familiares é de 4,4 indivíduos. (Anexo 1, fig.3) 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL 

ESCOLARIDADE 

A população do Barruncho caracteriza-se por, genericamente, possuir baixas 

qualificações, havendo predominância de indivíduos que possuem apenas a instrução primária 

e básica. (Anexo 1, fig.4) 

TRABALHO 

Quanto à ocupação profissional que desempenham, constatou-se que a maioria 

trabalha em actividades que não necessitam de qualificações académicas, havendo 

predominância de indivíduos que trabalham em serviços de protecção e segurança e em 

serviços pessoais e domésticos, bem como um número significativo de pessoas que trabalham 

na produção industrial, construção civil e transportes. Relativamente à condição do trabalho 

verifica-se que uma significativa parte da população do Barruncho se encontra empregada, 

assim como existe uma grande percentagem que se dedica aos estudos, sendo justificado com 

a juventude da população do bairro. De acordo com os dados estatísticos, cerca de 12% da 

população encontra-se desempregada, sendo este número oscilante na medida em que a 

maioria dos homens do Barruncho se dedica à construção civil, estando sujeito a volatilidade 

desta área. (Anexo 1, fig.5) 

RENDIMENTOS 

Relativamente ao rendimento da população, percebe-se que se trata de pessoas com 

baixos recursos, onde 69% recebe até 400€/mês, sendo este o rendimento mais comum entre 

a população. Ao contrário do que seria de esperar, a maioria dos rendimentos provém de um 

trabalho fixo, e apenas 10% da população recebe subsídios estatais (7% pensionistas e 2,8% 

Segurança Social). (Anexo 1, fig.6) 
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Fig.35 A População do Barruncho. 

Maria Cristina Alves Adilson Monteiro 

Teresa Mário 
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4.5  RELAÇÃO MORADORES-BAIRRO 

A relação presente entre os moradores e o seu bairro é um tópico importante 

quando se trata a questão do futuro realojamento.  

Quando questionados se gostam de ali viver, a maioria dos habitantes diz que sim, 

apresentando como principal razão a acomodação ao bairro, à qual acrescentam o facto de ser 

um bairro calmo e sossegado, o sentimento de à vontade e as relações de vizinhança, que 

muitas vezes começaram aquando da criação do Barruncho.  

Apesar deste sentimento geral de satisfação, a população apresentou também alguns 

pontos negativos, de entre os quais a marginalidade e a violência se destacam. Também a 

sujidade e insalubridade, bem visíveis quando se percorre as suas ruas e ruelas, mostram ser 

uma problemática grave. Porém, não deixa de ser curioso que quando se pergunta se, após o 

realojamento, gostariam de continuar a viver no mesmo local, 90% das pessoas diz que sim. 

A VIZINHANÇA 

Como foi apontado pelos habitantes, e contrastando com a realidade da maioria das 

urbanizações, o sentimento de vizinhança é ainda de extrema importância no bairro, 

estabelecendo-se fortes relações de amizade e entreajuda entre as famílias. Festas, refeições 

em conjunto, jogos de futebol ou simplesmente conversas corriqueiras fazem parte das 

interacções entre os habitantes. A rua é geralmente o local de convívio diurno, enquanto a 

casa assume esse papel à noite. 

As redes familiares fortes são também outra das características do bairro. Quando 

questionada se possui familiares a viver perto de si, 70% da população diz que sim, quer seja 

no bairro ou na freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Sente-se assim uma familiaridade no 

Barruncho, onde as pessoas conhecem sempre alguém. 

EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Relativamente às crianças e aos jovens, uma faixa etária com forte expressão no 

bairro, é importante saber quais as suas actividades e que locais frequentam. 

Os mais novos, que ainda não estão em idade escolar, ficam na sua maioria ao 

cuidado dos pais em casa ou, quando tal não é possível, ao cuidado de uma ama no bairro. São 

poucas as crianças que frequentam a creche ou o infantário. 

Quanto aos jovens mais velhos, em idade escolar obrigatória, frequentam as escolas 

da Póvoa de Santo Adrião. Após as actividades escolares, 73% vai para casa, ficando apenas 
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uma pequena percentagem ao cuidado de familiares. Relativamente a actividades de tempos 

livres ou apoio aos estudos, apenas é recorrente numa ínfima parte dos jovens.  

É pois importante fazer um esforço para integrar estas crianças e jovens em 

actividades extracurriculares, com o apoio da própria comunidade educativa, a fim de evitar 

que se insiram em ambientes de marginalidade. 

OS TEMPOS LIVRES 

A par das actividades que se desenvolvem entre vizinhos, é também importante 

perceber quais as actividades que ocorrem no seio familiar.  

Quando questionados sobre como passam o seu tempo livre, percebe-se que as 

actividades são muito variadas:  28,3% da população disse que passa o tempo em casa, sendo 

este o único local onde convive com a família; 16% da população disse que aproveita para 

passear (apesar de não sair do concelho), enquanto as famílias com filhos menores os levam a 

passear a parques infantis e jardins.  Tratar da lida da casa, ler e ouvir música, actividades 

físicas e desportivas, bem como cuidar da horta foram apontadas como outras das ocupações. 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Já foi referido que equipamentos e serviços são inexistentes no bairro. As 

necessidades da população são colmatadas com frequentes deslocações à Póvoa de Santo 

Adrião.  

Numa óptica de satisfazer as necessidades da população aquando do realojamento, 

indo assim de encontro às suas necessidades e satisfazendo a singularidade da sua 

comunidade, foi perguntado quais os equipamentos que pensam ser mais pertinentes 

aquando do realojamento.  

A maioria da população identifica a existência de um centro comunitário/associação 

de bairro como essencial, para que ali possam fazer reuniões e encontros que fomentem o 

espírito de bairro, a par de festas e convívios. Aqui poderia existir também uma creche/ATL 

(tidos, também, como essenciais), a par de actividades destinadas à educação da população 

adulta/idosa, tendo este equipamento um carácter de integração e promoção social. 

Os parques infantis e zonas verdes foram também apontados como uma mais-valia 

para o bairro, ganhando particular importância quando se sabe que a população do Barruncho 

é tendencialmente jovem. Nestas zonas poderiam existir também equipamentos desportivos 

que fossem igualmente atractivos para a população circundante, funcionando como 

equipamento de integração social.  
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Chombart de Lauwe identificou os equipamentos colectivos como sendo essenciais 

nos conjuntos habitacionais, sobretudo as “creches, jardins infantis, lugares para os jovens, 

campos desportivos e de jogos”94, uma vez que complementam a família na formação pessoal 

das crianças e, consequentemente, de futuros adultos. 

Relativamente aos serviços, a população do Barruncho identifica a pertinência da 

existência de mercearias, minimercados, cafés e lojas. De acordo com Ascher, o comércio de 

proximidade pode ele próprio representar um “papel importante na animação da vida urbana 

e na qualificação e segurança de espaço públicos”95,sendo por isso uma mais-valia aquando do 

realojamento.  

HABITAÇÕES 

Outra das questões colocadas à população do Barruncho foi o que esperam das 

futuras habitações. Já se sabe que os habitantes do Barruncho possuem um rendimento baixo 

que não lhes permite aceder ao mercado livre. Desta forma, o realojamento deve ir ao 

encontro dos seus sonhos, aspirações e necessidades.  

Face à pergunta de “como gostava que fosse a sua casa?”, 43,1% da população 

respondeu que gostaria que fosse adequada ao agregado familiar, devendo ser apenas 

suficientemente grande para viver condignamente. Por outro lado, 23,6% disseram que 

queriam uma casa adequada ao agregado familiar, mas que fosse grande.  

Estando habituados a viver em habitações térreas, 9,9% dos moradores disseram que 

gostariam que a sua habitação tivesse uma configuração de barraca, enquanto 5,9% disseram 

que gostariam de viver numa vivenda. A existência de quintal ou de uma zona de cultivo 

apresenta-se também importante para a população.  

Observando as construções no Barruncho, onde todas têm apenas um piso, acesso 

individualizado e, em alguns casos, pequenos quintais, percebe-se que este corresponda ao 

ideal de habitação daquela população, ao contrário da habitação colectiva. Porém, quando 

questionados se se importariam de viver num prédio com vizinhos, 52% diz ser-lhe indiferente. 

Uma percentagem próxima (53,2%) diz que, se tal acontecesse, gostaria de viver no prédio 

com a sua actual rede de vizinhança, enquanto apenas 12,8% exclui as redes onde se inclui 

actualmente.  
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Perante esta realidade, é necessário realojar a população do Barruncho, concedendo-

lhes o direito consagrado na Constituição Portuguesa de possuírem uma habitação adequada, 

para si e para a sua família. Inserida no programa PER (página 39), esta população possui o 

direito de usufruir de uma habitação camarária. A juntar a esta situação, o próprio bairro é 

considerado uma Área Critica Urbana (página 42), devendo merecer particular interesse por 

parte das entidades responsáveis. 

Para o concelho de Odivelas (e para os seus habitantes), o Barruncho acarreta uma 

carga negativa, associando-lhe sentimentos de insegurança e marginalidade, não 

correspondidos na totalidade pelas pessoas que lá vivem. Como defende Yu-Fu Tuan, “a 

princípio os próprios habitantes locais podem não estar conscientes da sua participação na 

vizinhança maior; sabem apenas que moram em um determinado quarteirão na parte mais 

pobre da cidade. Com o tempo, no entanto, a mensagem do exterior aos poucos vai 

penetrando. Os habitantes locais começam a perceber que vivem no Fundo do Quintal, como 

um todo, torna-se uma realidade nebulosa para os residentes, uma realidade percebida com 

um misto de impotência, ressentimento talvez, também de orgulho, se a possibilidade de acção 

politica acompanhar a consciência de lugar”96. 

A fim de erradicar esta imagem do bairro, é necessário que o realojamento seja feito 

de modo responsável, respeitando as especificidades da população que lá vive e tentando 

promover a mixidade social. Não se pretende a criação de blocos habitacionais extensos e 

impessoais, onde a população é “engavetada” e onde o espaço público é esquecido, 

perdurando os problemas de inclusão social, bem como a marginalidade e a insegurança. 

Porém, num cenário de grave crise económica, coloca-se a questão de como realojar 

esta população. Propõe-se a criação de habitações dignas e que se adeqúem ao contexto único 

e particular de cada família, ao mesmo tempo que possam ser comportadas pelas entidades 

estatais; habitações evolutivas e adaptáveis às realidades díspares dos agregados familiares do 

Barruncho. 

A habitação evolutiva e adaptável pressupõe a criação de um módulo inicial com 

capacidade para ser alterado pelo próprio habitante, dando resposta às suas necessidades e 

aspirações, bem como às suas capacidades económicas (presentes e futuras), permitindo-lhe 

intervir no seu habitat, tornando-o mais personalizado. A introdução destes conceitos na 

habitação de custos controlados poderá ser uma mais-valia uma vez que permite, aquando da 

ocupação de uma área reduzida, a flexibilidade das zonas diurnas e nocturnas (o que 

aumentaria os espaços vitais de cada função habitacional) bem como a evolução e expansão 
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da própria habitação, o que permite a integração de famílias com modos de vida e dinâmicas 

sociais diferentes, algo tão presente no Barruncho.  

Também permitiria dar resposta aos novos modelos familiares que surgem em 

Portugal, e para os quais a habitação disponível é muitas vezes ultrapassada e obsoleta, não 

correspondendo às suas necessidades de espaço e apropriação. Assim, criar-se-ia também 

habitação para população exterior ao Barruncho, que seria aliciada por casa que satisfaçam as 

suas reais necessidades e que estejam inseridas num contexto urbano aprazível, onde reina a 

diversidade social e cultural. 
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O PROJECTO: O REALOJAMENTO 

UMA CASA NO BARRUNCHO… 
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Na página anterior: 

Fig. 36 Esquiço do Barruncho.  

1978 

2003 
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5. O REALOJAMENTO 

Nos capítulos anteriores procurou-se perceber como se deve efectuar o realojamento 

da população do Barruncho, partindo dos significados que a casa assume desde o seu interior 

até ao bairro e, de um modo mais abrangente, até ao seu entorno urbano. Afinal, “a 

apropriação colectiva do espaço público, a apropriação comum do espaço numa pequena 

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

comum”97 são aspectos distintos mas dependentes par  um responsável processo de 

realojamento. 

 

5.1 O PLANO URBANO: O DIREITO À CIDADE 

O plano urbano partiu de uma análise à actual estrutura do Barruncho, onde se 

identificam três núcleos habitacionais, construídos em tempos diferentes e que poucas 

relações estabelecem entre si. Na verdade a população, quando questionada acerca das 

relações de vizinhança, disse que estas se estabelecem entre as habitações mais próximas, não 

tendo o costume de sair e conviver fora do seu núcleo. 

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA 

Tendo-se consciência da importância da “unidade de vizinhança” para esta população 

e sabendo que as ligações entre si estabelecidas ocorrem num raio de maior proximidade (e 

não se estendem à totalidade do bairro), no plano urbano criaram-se três núcleos 

habitacionais, que se estendem pela totalidade do terreno. Esta divisão justifica-se com a ideia 

que uma escala urbana mais pequena facilita as relações entre vizinhos, possibilitando uma 

maior controlo social que, contudo, não é suficientemente pequeno para se tornar asfixiante.  

O Atelier Elemental, aquando do projecto da Quinta Monroy (anexo 4.3), em Iquique, 

no Chile, adoptou uma solução semelhante quando teve de realojar 100 famílias de um antigo 

“bairro de lata”. Cientes da importância das relações de vizinhança que desde há muito eram 

estabelecidas entre aquela população, propuseram realoja-la em quatro grupos menores, de 

“20 famílias cada um, conseguindo uma escala urbana suficientemente pequena para permitir 

aos vizinhos colocarem-se de acordo, porém, não tão pequena que eliminasse as redes sociais 

existentes”98. 
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Fig.37 A criação de 3 núcleos e a sua ligação através do parque urbano e dos equipamentos (elementos estes que 

ligam também o bairro à restante cidade). 
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MIXIDADE SOCIAL 

Esta solução é também importante quando se pretende promover o conceito de 

mixidade social no bairro do Barruncho. A divisão da população do Barruncho em núcleos mais 

pequenos facilita a inserção no local de pessoas de “fora do Barruncho”, que assim 

estabelecerão também elas relações de vizinhança e proximidade entre si e entre a população 

que já lá vive.  

A possibilidade de trazer população “exterior ao bairro” é uma importante premissa do 

projecto, na medida em que contribuirá para a inserção social da população e para a diluição 

da imagem negativa que é associada ao Barruncho. Ascher defende que é importante que 

categorias sociais diferentes se encontrem e se conheçam, a fim de partilharem e 

confrontarem entre si valores, aspirações e representações do mundo.  

Acredita-se que exemplos positivos e de contextos profissionais, sociais e económicos 

diferentes, possibilitarão que a própria população do Barruncho reformule as suas aspirações e 

desejos pessoais, levando a melhores condições de vida futuras. Esta troca com a população 

do Barruncho será também de extrema riqueza para a população que “vem de fora”, que 

assim conviverá com uma abonada diversidade cultural. 

  MOBILIDADE URBANA 

 Apesar de se assumir esta separação da população em núcleos (que juntos formam o 

bairro do Barruncho), não deixa de ser importante a ligação entre si (e com a restante cidade). 

É desta forma que se sugere a criação de um “parque urbano”, que estabelecerá a ligação 

entre a estrutura verde já existente (mas desconecta) de Odivelas e da Póvoa de Santo Adrião. 

Este parque urbano assumirá uma particular relevância na medida em que encurtará a 

distância da população do bairro ao centro de Lisboa, através da criação de um aprazível 

percurso entre o Barruncho e a estação de metro de Odivelas (que passa a localizar-se a uma 

distância de 900 metros). 

Como vimos num capítulo anterior, uma grande parte das habitações ditas “sociais” 

situam-se nas periferias, “perdidas” no território, longe dos centros urbanos e privadas das 

infra-estruturas, equipamentos, serviços e lazer que a cidade oferece. As pessoas que lá vivem 

são “obrigadas” a longas horas de viagem entre a sua casa e o seu lugar de trabalho, às quais 

se junta o tempo que toma qualquer deslocação a um centro de saúde ou hospital (ou a outro 

qualquer equipamento público, de primeira necessidade).  
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É-lhes negado, pois, o “direito à cidade”, uma vez que este passa “pela sua 

acessibilidade e a mobilidade das pessoas e dos bens constitui um elemento-chave desse 

direito”99. 

Desta forma, a ligação pedonal à estação de metro num percurso que não excede os 

10 minutos, representa uma importante vantagem para a população que lá vive, que evita 

assim transbordos e despenderá menos tempo nas ligações casa-trabalho. É também uma 

forma de aliciar a vinda de população exterior ao bairro, que assim estará mais próxima da 

Área Metropolitana de Lisboa e, consequentemente, do seu local de trabalho e das 

comodidades que a cidade oferece. 

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

O parque urbano representará mais do que uma ligação física às restantes partes da 

cidade. Enquanto equipamento colectivo, ele será também aglomerador de vivências e 

fomentará a inserção do bairro na cidade. De acordo com Ascher, os próprios equipamentos 

públicos podem funcionar como potenciadores da mixidade social, através do “movimento na 

cidade” e do encontro de diferentes estratos sociais num mesmo espaço.  

PARQUE URBANO/HORTAS URBANAS 

Desta forma, o parque urbano representará um importante lugar de encontro entre a 

população do Barruncho e aquela que vive nos bairros adjacentes. Aqui poderão encontrar 

uma zona aprazível ao lazer e ao desporto, bem como parques infantis e pequenos recintos 

desportivos, que satisfarão as necessidades de toda a população.  

De igual forma, num contexto urbano e seguindo as tendências mais recentes, sugere-

se a criação de hortas urbanas na área do parque. Olhando para o bairro do Barruncho, 

constatou-se que os seus interstícios estão cobertos de pequenas hortas, que se assumem de 

particular interesse para a população do Barruncho, uma vez que são uma importante forma 

de subsistência (e até mesmo de lazer, na medida em que ocupam os seus tempos livres com o 

“cuidado da horta”). 

Assim, pretende-se replicá-las, através da criação de talhões de 20m2 cuja exploração 

alargar-se-á à população dos bairros mais próximos. Prevê-se que também as hortas urbanas 

se tornem um factor de integração social, estimulando a troca de conhecimentos sobre “a 

terra” e invocando, um pouco, a ruralidade de outros tempos. 
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Para o arquitecto paisagista Ribeiro Telles, na “cidade do futuro deve ser reintegrada a 

ruralidade e a agricultura, a tempo parcial e complementar”100. Para ele, as hortas urbanas 

assumem particular importância, dando o exemplo da cidade de Lisboa, onde “existem 3000 

hortas que são absolutamente indispensáveis a 3000 famílias para que não passem fome. (…) 

Não podemos tirar (essas) pessoas das hortas e metê-las em casarões, mesmo que tenham o 

prémio Valmor. (…) Temos de desenvolver condições para as populações que temos e não para 

aquelas que imaginamos ter (…) A cidade tem que traduzir a vontade das necessidades das 

populações, respeitar a cultura, caso contrário estamos a fazer cidade no papel, contemplando 

apenas a estética, destinada a pessoas que não existem”101.  

Ainda em relação ao parque urbano, importa salientar que este se desenvolve ao 

longo das duas linhas de água existentes no lugar, contribuindo para a regeneração da sua 

estrutura ecológica. Estas ribeiras assumem também um importante papel no regadio das 

estruturas verdes propostas, assim como contribuirão para tornar o parque mais atractivo. 

Deste modo pretende-se que o parque urbano se assuma como um elemento de 

referência, não só para o bairro do Barruncho como para a uma escala mais abrangente, 

assumindo-se como a ligação que faltava entre Odivelas e a Póvoa de Santo Adrião. 

CENTRO COMUNITÁRIO/CRECHE 

Importa, porém, referir que esta estrutura verde não é o único equipamento colectivo 

proposto. Quando questionadas sobre que equipamentos pensavam ser mais urgentes no 

bairro, a população do Barruncho apontou como essencial a criação de um centro 

comunitário/associação de bairro, bem como de uma creche. Desta forma, e tendo em conta 

as valências complementares destes dois equipamentos, propõe-se a sua criação numa zona 

central, que é também charneira entre o bairro do Barruncho e os bairros adjacentes. Esta 

localização, inserida na estrutura verde, prende-se com a intenção de que este equipamento 

se destine não só à população do Barruncho, como também à sua vizinhança, funcionando 

como um elemento de integração social. 

Logo, o centro comunitário/creche deverá abranger as funções de centro de dia e 

apoio à população, podendo ser uma importante ferramenta para a transmissão de 

conhecimentos relacionados com as hortas e outras actividades de valorização pessoal e 

profissional, oferecendo ferramentas que possam ser úteis na melhoria das suas condições de 

vida.  
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Fig.39 e 40 Vista para a praça, à saída da escola; Polidesportivo e a sua relação com a escola. 

 

 

Fig.38 Centro Comunitário e Creche. 
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De igual forma, o centro comunitário pode assumir um papel fulcral na troca e partilha 

de conhecimentos sobre a autoconstrução, processo que se pretende implementar nas 

habitações do Barruncho. 

A população juvenil será também abrangida, podendo aqui realizar (em contacto com 

a escola já existente nas imediações do Barruncho), actividades de ocupação dos tempos 

livres, que assim evitarão alguns comportamentos desviantes associados à população jovem 

destes bairros.  

Por fim, a própria creche representará uma oportunidade para a população jovem 

adulta que, tendo um lugar seguro onde deixar os seus filhos, poderá entrar no mercado de 

trabalho ou regressar aos estudos e, assim, conseguir melhores condições de vida. 

Tendo em conta as funções tão abrangentes e polivalentes deste equipamento, 

pareceu importante a criação de um terreiro exterior ao mesmo, que funcione como 

complemento às suas actividades e que seja também uma zona atractiva, na medida em que 

se situará na confluência das duas ribeiras.  

PRAÇA/COMÉRCIO/POLIDESPORTIVO 

Analisando o território da intervenção, constatou-se que a escola, elemento marcante 

e de extrema importância para a população, não possui qualquer espaço público a si 

associado. As crianças, quando acabam as actividades lectivas, concentram-se ao longo de um 

passeio estreito, esperando pelo seu encarregado de educação ou simplesmente brincando 

com os seus colegas. Outra lacuna importante associada à escola foi a falta de comércio e 

serviços na sua proximidade, levando a que os mais novos tenham de se deslocar ao centro da 

Póvoa de Santo Adrião.  

Desta forma, torna-se importante a criação de um espaço público para os mais novos, 

em contacto com a saída norte da escola, onde as crianças se possam juntar e conviver num 

ambiente seguro, livre de carros. Este seria complementado por um conjunto de comércio e 

serviços a norte, que desta forma remataria a praça. 

É importante referir que este espaço público fará a ligação entre a escola e o parque 

urbano proposto, uma vez que parece importante a relação entre os dois equipamentos. Do 

mesmo modo, estabelece a ligação com o jardim existente na Póvoa de Santo Adrião, no qual 

existe o Mercado e a Igreja frequentados pela população do Barruncho.  
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Fig.41 Diagrama Programático do Plano Urbano. 
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Fig. 42 Planta Esquemática do Plano Urbano . 
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Ainda associado à praça, propõe-se também a criação de um equipamento 

polidesportivo, apontado pela população do Barruncho como vantajoso. Este poderia 

funcionar em complemento à escola e às actividades desportivas aí realizadas, assim como 

poderia estar aberto aos restantes munícipes, atraindo para o bairro diferentes populações.  

INCUBADORA DE EMPRESAS 

Outro equipamento proposto no plano urbano foi uma incubadora de 

empresas/edifício de escritórios, que se situaria a sul do bairro do Barruncho, representando 

uma charneira entre a zona industrial existente e o novo conjunto urbano proposto. 

Este edifício funcionaria como complemento às empresas que se situam na zona 

industrial da Póvoa de Santo Adrião, que aqui poderiam expandir a suas zonas administrativas. 

Poderia também ser utilizado pela população do Barruncho (sobretudo pelos novos habitantes 

que se pretende atrair), que aqui poderiam alugar um pequeno espaço e iniciar o seu negócio. 

No actual cenário de crise económica, marcado pela escassez de emprego, sobretudo 

entre os mais jovens, assiste-se hoje a um crescente número de pessoas que iniciam a sua 

actividade profissional por conta própria. Surgem, assim, inúmeros espaços que visam 

albergar, a um custo reduzido, estas startups, sendo muitos deles financiados pelas respectivas 

Câmaras Municipais. Em Lisboa, existe um plano estratégico na área do empreendedorismo, 

que visa a criação e a promoção de pequenas empresas através de espaços de incubação, 

aceleração e instalação temporária na cidade.   

Este tipo de equipamento representa, pois, uma forma de aliciar nova população a vir 

para o Barruncho. A sua localização junto a importantes redes viárias (A8/IC 17/A 40), ao 

metropolitano e a outros transportes públicos, revela-se uma vantajosa forma de aliciar novos 

empreendedores a virem trabalhar (e até mesmo viver) para o Barruncho. 
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5.2 O BAIRRO: A VIZINHANÇA 

 

Como foi referido anteriormente, a fim de fomentar as relações de vizinhança e 

proximidade entre a população, criaram-se três núcleos habitacionais mais pequenos, pelos 

quais se distribuirá a população do Barruncho.  

Sabe-se que é mais fácil o estabelecimento de relações pessoais em grupos mais 

pequenos e como tal procurou-se que, para uma maior integração da nova população do 

bairro, cada núcleo fosse formado por 50% de população de fora e 50% de população que vive 

actualmente no Barruncho. Esta divisão da população em núcleos (a fim de se facilitar a 

fomentação de relações de vizinhança) será ainda mais minuciosa com a criação de ruas 

dentro dos núcleos, que serão ocupadas, de modo igual, pelos dois tipos de população. 

Ainda em relação ao bairro, aquando da análise feita, constatou-se que as habitações 

são de um piso, unifamiliares e ocorrem ao longo de ruas pedonais, pontualmente marcadas 

por espaços de convívio pouco caracterizados. É este o arquétipo de bairro e de casa desta 

população e, como tal, tenta-se reproduzir esta imagem no projecto de realojamento. 

RUA 

Assim, propõe-se a criação de habitações unifamiliares, de dois pisos como cércea 

máxima, que ocorrem ao longo de ruas pedonais, cuja largura é variável (assim como acontece 

no bairro), propiciando diferentes apropriações do espaço público e imprimindo no bairro 

variações visuais.  

O conceito de bairro enquanto extensão da habitação e portador do “sentimento de 

pertença e identidade que origina o rico e complexo sentimento de vizinhança” ocorre assim 

nestes núcleos mais pequenos. É com este objectivo que se assume a pedonalidade das ruas 

que dão acesso às habitações, como fundamental, tentando recriar um pouco das vivências 

que ocorrem no Barruncho. Pensou-se que o tráfego automóvel no interior do bairro, mesmo 

que pontual, a par da presença do automóvel nas ruas, influenciaria e condicionaria as 

relações de vizinhança que se procuram e, como tal, optou-se pela criação de estacionamento 

nas vias que circundam os núcleos. 
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Fig. 43 Ruas do Barruncho e as suas diversas vivências. 

 



93 
 

PRACETAS 

Outro dos elementos marcantes no Barruncho são os pequenos pátios e largos que de 

modo informal surgiram na sua malha. A sua existência, apesar de tosca, assume-se como de 

extrema relevância no estabelecimento das relações de vizinhança, sendo aqui que acontecem 

as festas e os convívios da população. 

Deste modo, criaram-se pequenas pracetas na nova malha urbana que se situam, 

sempre que possível, nos antigos largos do bairro, como que invocando a memória colectiva 

dos moradores. Associados a estas pracetas, surgem equipamentos e comércio, levando a que 

elas sejam os espaços públicos de maior escala dentro dos núcleos habitacionais. 

Olhando para os conjuntos de habitação social que proliferam nas periferias das 

grandes cidades, constata-se que muitos deles não possuem espaços públicos qualificados, o 

que (aliado à falta de serviços e equipamentos), leva a que a população se isole no interior da 

habitação. As relações de vizinhança que levavam do seu bairro e que tanto prezavam, 

perdem-se nos grandes edifícios de habitação colectiva, conduzindo à indiferença e ao 

desconhecimento que maximizam o sentimento de insegurança e marginalidade associados a 

estes conjuntos. Em grande parte dos processos de realojamento, assiste-se a “uma satisfação 

quanto à casa e um profundo desgosto quanto ao bairro”102. O espaço público e a habitação 

assumem, assim, uma igual importância, sendo por isso essencial um desenho cuidado do 

primeiro.  

COMÉRCIO DE BAIRRO 

É no espaço público, associado aos pequenos largos criados, que se localiza o 

“comércio de bairro”, outro importante elemento na fomentação do espirito de vizinhança. 

Este comércio pode incluir pequenos cafés, minimercados, papelarias e cabeleireiros (entre 

outros), e desempenha um papel essencial na animação da vida urbana e na qualificação e 

segurança dos espaços públicos. É também um ponto de encontro da população, fomentando 

as relações e o conhecimento entre vizinhos. 
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 TOMÁS, Ana Mafalda. Op. Cit., p.21. 
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A IMAGEM  

Ainda sobre o bairro, e tendo em conta que se propõe um modelo habitacional 

evolutivo, importa salientar qual a imagem que se pretende. Lynch define os bairros “como 

regiões urbanas (…) que o observador reconhece como tendo algo de comum e identificável”103. 

Desta forma, as habitações terão uma imagem homogénea no piso térreo (ao nível do peão), 

sendo apenas permitidos pequenas apropriações de fachadas, a fim de garantir no tempo uma 

imagem continua e unificada das ruas. A evolução proposta, que permite que cada morador 

expanda a sua habitação de acordo com as suas necessidades e possibilidades financeiras, 

acontecerá apenas no segundo piso, contribuindo para uma imagem contínua (mas, 

simultaneamente mutável) ao longo dos tempos. Será, pois, possível ver as “camadas do 

tempo” não só nas habitações, como nas próprias fachadas. Esta solução prende-se, também, 

com a tentativa de não denunciar, ao nível do peão, os diferentes estratos sociais das famílias 

e a sua maior ou menor possibilidade económica, garantindo assim uma maior 

“democratização” da habitação.  

Ainda em relação à imagem do bairro, propõe-se a criação de muros que separem as 

habitações e vençam o desnível do terreno. Estes muros assumem-se nas pracetas públicas, 

definindo o comércio aí existente e tendo uma cor diferente em cada um deles. Esta estratégia 

facilitará a orientação no bairro e contribuirá para a caracterização de cada um dos espaços 

públicos propostos. 

 Assim, o bairro (a vizinhança) estabelece a charneira entre a família (e o individuo), e a 

restante comunidade, sendo de extrema importância as relações que nele se estabelecem. 

Procura-se, pois, a criação de um espaço público qualificado, que possibilite o encontro e a 

troca de experiência entre os moradores.  
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5.3 O MÓDULO HABITACIONAL 

“Construí a casa por partes, seguindo sempre as necessidades concretas do momento. Também 

poderia dizer que construí como num sonho. Só depois vi como todas as partes encaixavam e surgia uma 

forma significante: um símbolo da totalidade psíquica.” 

Carl Jung 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

Após a análise feita previamente ao bairro do Barruncho, constatou-se que as famílias 

ocupam habitações unifamiliares, de um piso, onde a ligação ao solo assume grande 

importância. Na verdade, algumas delas possuem pequenos quintais onde cultivam alimentos 

ou fazem-no nos terrenos que circundam o Barruncho. De igual modo, uma grande parte das 

habitações possui alpendres ou terraços, alguns deles pontuados por muretes, que marcam a 

transição entre a casa e o exterior – a rua. 

Com base nestas observações feitas no bairro, propôs-se a criação de habitações 

unifamiliares que replicassem os elementos marcantes do Barruncho, tentando assim 

assegurar a forte relação que a população tem com o solo, a par da relação que as habitações 

estabelecem com a rua. 

 Na verdade, a habitação unifamiliar responde ao “ideal” de casa de muitos “citadinos” 

que, acostumados aos edifícios de habitação colectiva tão comuns na cidade, têm na moradia 

unifamiliar um “ideal de habitar”. Deste modo, a opção de construção de habitações 

unifamiliares apresenta também um factor de atractividade para a população que se quer 

trazer para o Barruncho (para promover a integração social do bairro), possibilitando a estes 

“novos moradores” a oportunidade de terem um “pedaço de terra para cultivarem”, a um 

preço atractivo, inserido num conjunto urbano qualificado e próximo da cidade de Lisboa. 

A RELAÇÃO COM A RUA – O ALPENDRE 

Manuel Gausa defende que a casa é “um interface, um espaço de interacção (…) um 

dispositivo de relacionamento e de troca com o mundo”. Como tal, é um “mecanismo” aberto 

que estabelece a relação entre o mundo privado da família e o mundo público do bairro (e da 

comunidade).  

Olhando para as habitações do Barruncho, identificou-se os alpendres e os terraços 

como elementos de grande relevância, não só na definição da imagem de conjunto do bairro, 

mas sobretudo na articulação que se estabelece entre o interior e o exterior.  
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Fig. 45 Esquema hierárquico dos diversos sistemas de relação e o respectivo 

dispositivo de interacção. 

Fig.44 Esquema hierárquico das relações estabelecidas pelo homem, e o 

respectivo sistema onde se inserem. 
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Eram zonas marcadamente privadas (delimitadas por terreiros e muretes), mas 

representavam também uma continuação da rua, originando uma área “exterior privada”, que 

se mostrava ser de grande importância no estabelecimento das relações de vizinhança.  

Como tal, o alpendre assume-se como um elemento da nova habitação proposta, 

sendo uma zona de transição entre o público e o privado. Relativamente à organização interna 

do fogo, procurou-se também que existisse uma relação mais próxima entre ela e a rua. Como 

tal, pareceu de extrema importância a colocação da cozinha virada para o alpendre uma vez 

que ela é, ainda, o lugar da mulher do Barruncho (devido à sociedade marcadamente 

machista). Esta conexão “rua-alpendre-cozinha”, parece assim fomentar as relações de 

vizinhança, permitindo também um maior controlo do que se passa na rua. 

O EXTERIOR PRIVADO - O PÁTIO 

Outro elemento marcante no Barruncho são os pátios e, como tal, pareceu importante 

a sua introdução na nova habitação. Surgem, assim, localizados no lado oposto à rua, 

assumindo-se como o contraponto a esta: se a rua é o exterior público, o pátio é o exterior 

privado. 

Desta forma, o pátio insere-se no mundo privado da família, representando tanto uma 

extensão da habitação como uma representação da natureza, controlada e delimitada pelos 

muros que encerram a casa. Estes propiciam privacidade e permitem ao individuo – e à 

família- “isolar-se e exercer a sua individualidade à revelia de qualquer comentário moral, 

(assumindo-se como o lugar) do império do eu”104. Como tal, os usos do pátio são variados, 

dependendo da vontade de cada agregado familiar: tanto poderá ser um jardim, como ser 

utilizado para cultivo ou como um terraço. 

 

Finda a decisão de se realizar habitação unifamiliar (que deve possuir os elementos 

referidos acima), coloca-se a questão de “como seria possível realojar 122 famílias carenciadas 

(às quais se juntam novos moradores), num cenário de grave crise económica?”. É assim que 

surge a habitação evolutiva e adaptável como resposta ao problema do realojamento da 

população do Barruncho. 
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 ABALOS, Inaki. A boa-vida – Visita Guiada às Casas da Modernidade, Barcelona, Gustavo Gil, 2001, p.25. 
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Fig. 46 Transição entre o público e o privado. A casa assume-se como “dispositivo” de transição entre o 

“recolhimento da vida privada” – o pátio, e a “agitação da vida pública”- o alpendre – a rua. 
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A HABITAÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTÁVEL COMO SOLUÇÃO AO 

REALOJAMENTO DA POPULAÇÃO DO BARRUNCHO 

CUSTO DA HABITAÇÃO 

A habitação evolutiva e adaptável caracteriza-se por possibilitar a construção de um 

maior número de habitações por um menor custo, através da “transferência do valor que se 

teria de investir na construção acabada de n habitações, para a urbanização de lotes e 

primeiras fases de instalação, para um número n + m agregados familiares admitindo-se que m 

poderá variar entre o dobro e o quádruplo do número inicial n”105. Pode abranger-se um maior 

número de agregados familiares com o mesmo investimento inicial, pressupondo um 

melhoramento gradual das habitações e “assegurando a 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”.106 

Desta forma, a cada família do Barruncho será atribuído um lote (com orientação este-

oeste), com 6 metros de largura e 15 metros de profundidade. Este lote possuirá uma 

construção inicial de 55m2, que estará desde logo estruturado e infra-estruturado. A restante 

habitação ficará a cargo do agregado familiar que terá apenas a possibilidade de expandir a 

sua habitação para o segundo piso. O facto de apenas se permitir a expansão vertical da 

habitação prende-se com a necessidade de uma menor ocupação do terreno que possibilita o 

alojamento de um maior número de famílias. 

“A possibilidade de desenvolvimento, melhoramento e equipamento habitacional de 

uma forma dinâmica, gradual e reversível”107 representa outra das vantagens desta solução 

habitacional. O facto de o morador estar encarregue da expansão da sua habitação, possibilita-

lhe escolher como e quando o quer fazer, seguindo a necessidades financeiras e demográficas 

de cada agregado familiar. 

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO DO BARRUNCHO 

A participação da população do Barruncho será, pois, fundamental na construção da 

habitação. Não só ficarão responsáveis pela expansão da sua casa (decidindo como e quando 

acontece), como os seus conhecimentos em construção civil (área que emprega grande parte 

da população), poderão ser benéficos aquando da edificação da fase inicial das habitações,  
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 PORTAS, Nuno; DIAS, Francisco Silva. Habitação Evolutiva e Adaptável, Lisboa, LNEC, 2003, p.101. 
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 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação Evolutiva e Adaptável, Lisboa, LNEC, 2003, p.11. 
107

 Idem, p.11. 
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Fig.47 A expansão da habitação fica a cargo dos moradores, que podem escolher como e quando fazê-la. 
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levando à diminuição dos gastos em mão-de-obra e, consequentemente, à diminuição 

do custo de construção. Esta solução torna-se mais exequível tendo em conta que existe uma 

significativa taxa de desemprego no Barruncho que se traduz numa maior disponibilidade de 

tempo dos habitantes do bairro. 

Uma solução semelhante foi utilizada em meados dos anos 70 do século passado, 

aquando do programa SAAL (página 37). Uma grande parte das construções foi feita pelos 

próprios habitantes, com o apoio de brigadas técnicas e cooperativas de moradores. Esta 

solução permitiu a redução dos custos da habitação, levando à construção para um maior 

número. É de salientar que a “construção pelos próprios” foi mais expressiva no Algarve do 

que nas outras regiões do país, uma vez que nesta área uma grande parte dos beneficiários do 

programa eram pescadores que, como tinham um trabalho sazonal, dispunham de mais tempo 

para participarem na construção das suas habitações. 

Relativamente à participação financeira por parte da população do Barruncho na 

expansão das suas habitações, e tendo em conta a sua baixa condição económica, poderá pôr-

se a questão se terão capacidade para o fazer. Nuno Portas e Francisco Silva Dias, aquando do 

estudo de situações semelhantes nos anos 70, acreditaram que esta população está disposta a 

“investir gradual mais directamente sobre um terreno (cedido em condições legais e seguras) 

os seus recursos latentes constituídos por poupanças, mão-de-obra e iniciativa”108. Esta 

realidade pode ser comprovada olhando para a actual situação do bairro que, globalmente, 

representa um significativo investimento por parte dos moradores. Assim, um investimento 

emocional, construtivo e financeiro por parte dos moradores do bairro será essencial para o 

sucesso do seu processo de realojamento. 

O projecto do Alto dos Moinhos (também inserido no programa SAAL) da autoria do 

arquitecto Francisco Silva Dias em Alfragide, baseou-se na habitação evolutiva e adaptável 

como forma de realojar população carenciada que nos anos 70 viviam num bairro precário em 

Oeiras. Neste conjunto foi apenas construído, numa fase inicial, um pequeno módulo que 

pressuporia a construção da restante habitação pelos próprios moradores. (Anexo 4.1) 
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Fig. 48 Esquema da habitação proposta, baseado na Teoria dos Suportes de Habraken. 
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Desde a fase de construção que a população teve “conhecimento do custo das casas e 

dos montantes de investimento nas diferentes fases de construção. Tais conhecimentos 

permitiam que cada família pudesse escolher com base no que isso se traduziria em termos de 

renda mensal: poderiam optar por realizar mais um quarto ou até mesmo guarnecer os vãos 

com portadas e cantaria”109.  

Francisco Silva Dias ressalva que, por vezes, a população optava por “benefícios que os 

arquitectos dificilmente entendiam como prioritários mas que a população considerava 

prestigiante das suas casas”110. Hoje, passados 40 anos sobre a construção, constata-se que 

todas as habitações evoluíram chegando mesmo, algumas delas, a limites “inimagináveis e 

incontroláveis”, que denuncia uma “tendência atávica de construir que alguns, a que podemos 

chamar de mais urbanos se furtam.”111 

A ESTRUTURA E O ESPAÇO INTERIOR 

Outra das características da habitação evolutiva e adaptável é ser baseada “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”.112 

Assim, as habitações do Barruncho anteciparão, desde a sua fase inicial, a mutação do 

espaço habitável que evoluirá com os moradores e se adaptará às “suas necessidades e 

desejos”. Por esta razão, utilizou-se uma estrutura simples, em reticula, que apenas ocorre nos 

limites da habitação, dando uma maior liberdade ao espaço interior e possibilitando-lhe as 

apropriações particulares de cada família do Barruncho. É por esta mesma razão que os 

elementos infra-estruturais, desde logo construídos na sua totalidade, também se situam nos 

limites do lote. 

A Teoria dos Suportes, de John Habraken, defende a criação de um suporte que seja a 

base da construção, desempenhando simultaneamente a função de sistema estrutural e de 

“moldura exterior”. Este suporte diferencia-se do infill que se define como sendo um nível 

entre a construção e o mobiliário, e que fica a cargo dos moradores que têm assim uma 

palavra a dizer relativamente à partição, acabamentos e acessórios da habitação.  
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“O arquitecto teria de definir apenas a estrutura e o aspecto exterior. As características 

internas deviam ser determinadas pelo usuário de acordo com as suas necessidades e 

preferências”.113 De acordo com o arquitecto Bernard Leupen, “(…) it is the unchangeable that 

creates conditions for changeability, the permanent that frees the temporary. This permanent 

aspect is the frame, and it defines the space within which change can occur”114. 

FASEAMENTO 

O faseamento é, talvez, a característica mais evidente da habitação evolutiva e 

adaptável. Como tal, será também uma característica inerente das habitações no Barruncho, o 

que levará a que as expansões, divisões, acabamentos ou complementações ocorram a ritmos 

diferentes nas habitações seguindo os desejos, necessidades e possibilidades financeiras de 

cada agregado familiar. 

A fase inicial corresponde à construção do módulo-base, de 55m2, e que é composto 

por alpendre, cozinha, instalação sanitária, sala comum, um dormitório e um pátio exterior 

(T1). Nesta fase serão cumpridas as exigências mínimas e satisfatórias, sendo desde logo 

propiciadas as fases seguintes de expansão, através da construção das circulações verticais e 

infra-estruturas necessárias no futuro. 

A fase intermédia caracteriza-se por ser uma evolução do núcleo-base que, no 

entanto, ainda não representa a fase acabada. Como foi referido antes, a evolução das 

habitações no Barruncho ocorrerá através da expansão vertical do módulo inicial. Neste outro 

piso situar-se-á uma segunda instalação sanitária e os quartos de dormir que, no entanto, 

poderão ter outros usos, de acordo com as necessidades e desejos dos moradores- quartos de 

brincar para crianças ou escritórios para os adultos. Esta expansão permite construir até um 

máximo de 4 quartos, de acordo com as áreas regulamentares, obtendo-se uma habitação de 

125m2 de área de construção.  

É de referir, também, que nesta fase existe a possibilidade de unificar o espaço de sala 

comum com o quarto do piso térreo, originando uma sala de maiores dimensões que melhor 

se adeqúe às necessidades de espaço de um agregado familiar que ocupa quatro dormitórios. 

Desta forma, obter-se-á, na expansão máxima da habitação, uma tipologia T4 ou T5, 

dependendo da junção, ou não, das divisões do módulo inicial. 

A fase de estabilização englobará, sobretudo, a melhoria de divisões já construídas. 

Nesta fase os moradores do Barruncho poderão personalizar os acabamentos da habitação ao 
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seu gosto (como, por exemplo, mudar os pavimentos ou as cores das paredes), bem como 

mudarem e melhorarem os equipamentos da habitação. 

Assim, assume-se a habitação do Barruncho como um elemento mutável do bairro. Se 

numa primeira fase existirão, sobretudo, habitações térreas, com o passar dos anos a sua 

imagem mudará, com a construção de novos pisos, que seguirão as necessidades, 

possibilidades e “gostos” de cada agregado familiar. Esta possibilidade contribuirá para uma 

imagem rica e diferenciada do bairro, que reflectirá nas suas fachadas as famílias e os 

indivíduos que lá vivem. 

 

Uma solução semelhante foi utilizada no projecto da Quinta Monroy, em Iquique, no 

Chile, da autoria do Atelier Elemental (anexo 4.3). Aqui, optou-se pela construção de cerca de 

50% da habitação (a restante metade seria autoconstrução), que incluiriam a estrutura e infra-

estruturas da habitação, cozinha e instalação sanitária, sendo o edifício suficientemente 

permeável para que o seu crescimento acontecesse dentro da estrutura construída.  

Surge assim uma pequena moradia, de 30 m2 iniciais que poderá ser expandida para 

uma habitação de 70 m2, em que a intenção era “emoldurar (mais do que controlar) a 

construção espontânea, a fim de evitar a deterioração do entorno urbano com o tempo” e por 

outro lado “fazer o processo de ampliação o mais fácil possível”, construindo logo “as partes 

difíceis da casa”115. 

Propôs-se, desta forma, uma habitação que responda à “ideia de casa” da população 

do Barruncho e que, seguindo a “personalização” visível no bairro, possa ser construída de 

acordo com as necessidades e gostos dos moradores.  

Se no primeiro piso se procurou a uniformidade e a repetição com a finalidade de se 

criar uma imagem homogénea de conjunto, pretende-se que o segundo piso seja 

autoconstruído, dando liberdade na escolha de materiais e processos construtivos a utilizar, 

bem como na divisão interior que mais se coadune com as necessidades de espaço da 

população. Porém, sugere-se uma tipologia interior, composta por quatro quartos, suficientes 

para satisfazer as necessidades de espaço dos agregados familiares do Barruncho, compostos 

em média por 4 pessoas. 

  

                                                           
115

 ARAVENA, Alejandro. Conjunto habitacional Quinta Monroy, Elemental, Iquique. Arqa – Arquitectura e Arte, 

Amadora, nº73, Setembro 2009, p.52. 
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Fig. 49 Esquema da evolução das habitações do Barruncho. 
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Fig.50 Esquema da evolução das habitações do Barruncho (e a respectiva ocupação máxima). 
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Fig. 51 Esquema das habitações do Barruncho, destinadas ao mercado de arrendamento (e a 

respectiva ocupação máxima). 
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NOVOS MORADORES 

Relativamente às habitações destinadas à população de “fora do bairro”, ocuparão os 

mesmos lotes e a mesma lógica evolutiva, de modo a evitar diferenciação (que apenas será 

visível na forma como as pessoas se apropriam da casa).  

Porém, e face à saturação e estagnação do mercado de compra de habitação, 

catapultado pela diminuição do poder de compra dos agregados familiares, assim como pela 

“imprevisibilidade da vida contemporânea”, sugere-se que estas habitações se destinem ao 

mercado de arrendamento (com a possibilidade de compra, caso o agregado assim o queira).  

A actual oferta do mercado de arrendamento é, muitas vezes, insuficiente e obsoleta 

face às novas realidades familiares (anexo 3). A redução do tamanho médio dos agregados 

familiares, a par do crescente número de casais sem filhos e dos agregados unipessoais 

representa já um facto nas famílias portuguesas e, como tal, pretende-se que as novas 

habitações do Barruncho correspondam às suas reais necessidades de espaço. 

Logo, as habitações cujo destino é o mercado de arrendamento, serão desde logo 

construídas, optando-se por tipologias que variam entre o T1 (para os casais jovens ou para os 

agregados unipessoais) e T2 (para os casais sem filhos que procurem reserva de espaço ou 

casais com filhos). Apostar-se-á em tipologias mais pequenas, de modo a satisfazer-se aquelas 

que se julga serem as reais necessidades da população que poderá encontrar no Barruncho 

uma habitação à sua medida. 

Estas habitações, que assumem desde a sua fase inicial a expansão, contribuirão para a 

composição da imagem do bairro que, assim, não terá um aspecto tão inacabado no seu início. 

Poderão, também, representar um modelo a seguir pelos restantes moradores do Barruncho. 

É ainda importante referir que os acabamentos nestas habitações serão, desde logo, de maior 

qualidade do que nas restantes habitações, uma vez que representam uma fase acabada da 

habitação (que poderá ser complementada, caso a família opte pela compra da habitação).  

 

Concluindo, procurou-se criar uma habitação que desse resposta ao contexto único e 

particular da população do Barruncho, para quem as relações de vizinhança assumem grande 

importância. Porém, a casa - e o recolhimento e segurança por ela oferecido- são também 

características importantes para esta população, marcada por uma difícil condição de vida. 

Pretende-se assim que estas habitações, possivelmente “a ajuda mais importante que 

(estas famílias) receberão, uma única vez na vida, por parte do Estado” se torne num 

investimento, valorizando-se ao longo do tempo. Esta valorização dependerá do próprio 
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investimento do agregado familiar que terá liberdade para evoluir, adaptar e melhorar a “sua 

casa” conforme os seus desejos e aspirações.  

A habitação é, pois, transformada em morada pelos próprios proprietários que, 

inseridos numa vizinhança e no sistema da cidade, têm a possibilidade de melhorar a sua vida, 

respondendo assim “com ferramentas próprias da arquitectura a uma pergunta não 

arquitectónica: como superar a pobreza.”116 

 

  

                                                           
116

 Ibidem, p.52. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O realojamento mostra-se, assim, uma questão mais complexa do que a simples 

criação de “arquitectura para sobreviver”. Devendo inserir-se no conceito mais abrangente 

que é a habitação, a “arquitectura social” ou de “custos reduzidos” deverá ser tida como uma 

especificidade e não como um conceito independente. 

Como tal, a função de “abrigo” físico oferecido pela casa, deve ser complementada 

pela sua função de acolhimento simbólico, o lugar onde o individuo se pode recolher da 

agitação da vida pública e aí criar o “seu ninho”, tomando a casa como a sua “âncora 

existencial”. Porém, a casa não é (nem pode) ser sinónimo de individualismo, na medida em o 

modo típico de habitar do homem é em família. Assim, a casa assume-se como o lugar da 

família por excelência, funcionando como “dispositivo” de transição entre o “público” e o 

“privado”; entre o “individuo” e a “comunidade”. Desta forma, a família é o principal sujeito da 

habitação, sendo necessário perceber quais as suas necessidades, funções e exigências a fim 

de criar uma habitação lhe que corresponda em todas as suas dimensões. 

Olhando para a família num quadro mais amplo, percebe-se que esta se insere num 

bairro e na respectiva rede de vizinhança, oferecendo sentimentos de segurança e 

identificação, semelhantes à casa. É por esta razão que espaços públicos qualificados, 

equipamentos colectivos e, até mesmo, o pequeno comércio de bairro, são essenciais, 

conduzindo à cimentação das redes de vizinhança e, consequentemente, de identificação dos 

moradores com o seu bairro. 

Percebe-se, pois, que o realojamento extrapola as questões da casa e do seu interior, 

sendo igualmente importante o bairro (e a cidade) onde se insere. Olhando para os vastos 

conjuntos de habitação social que proliferam nas periferias das cidades, nomeadamente de 

Lisboa, constata-se que os espaços públicos carecem de desenho urbano, bem como de 

elementos apropriáveis pelos moradores, levando a que estes se “fechem” em casa e 

abdiquem das redes de vizinhança que tanto prezavam. Na verdade, esta razão é apontada 

como uma das causadoras dos problemas de integração social que se verifica nestes conjuntos 

que de “bairro” pouco têm. 

Face a esta realidade, procurou-se propor no Barruncho um realojamento responsável, 

que respeitasse todas as dimensões do homem  – individuo – família – vizinhança – sociedade, 

a fim de se obter um tecido de cidade integrado, que não fosse tomado como um “gueto”. 

Para tal, foi também importante a ideia de mixidade social, a fim de promover a vinda de nova 
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população para o bairro e a diluição da sua imagem negativa. A troca e partilha de 

experiências, num mesmo espaço, por pessoas de estratos sociais diferentes levará a que a 

própria população do Barruncho reformule as suas aspirações e desejos pessoais, conduzindo-

a assim a uma melhoria gradual das condições de vida. De modo a obter-se esta mixidade 

social, criou-se habitação para novos moradores, assim como equipamentos, que terão o 

objectivo de promover as relações de vizinhança dos moradores e promover a sua inserção na 

restante cidade. 

Relativamente ao universo privado da família –a casa – procurou-se que esta 

respondesse aos arquétipos da população do Barruncho, a fim de existir uma maior 

identificação entre eles e a sua habitação. Foi por esta razão que se optou pela construção de 

habitação unifamiliar que será possível de construir através de processos evolutivos e 

adaptáveis, de modo a que até mesmo num cenário de carência económica, como é o 

Barruncho, se possa construir uma casa “à medida” de cada agregado familiar. Assim sendo, 

cada família fica responsável pela expansão da sua habitação, que assim responderá às suas 

necessidades e desejos particulares. 

Pretende-se, assim, que o realojamento se traduza, para esta população, numa 

efectiva melhoria da condição de vida e que a habitação seja um investimento que se valorize 

ao longo do tempo, com a participação dos próprios moradores. Desta forma, a arquitectura 

assume-se mais do que uma forma de protecção contra as intempéries: representa uma ajuda 

essencial para a população do Barruncho superar a pobreza e integrar-se (de acordo com a sua 

diversidade cultural) na cidade que a rodeia. 
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ANEXO 1 

DADOS ESTATÍSTICOS DA POPULAÇÃO DO BARRUNCHO (OBTIDOS NO TRABALHO 

REALIZADO PELA TURMA AQUANDO DO PRIMEIRO SEMESTRE) 

 



 

  

 

Fig.1 Pirâmide Etária do Bairro do Barruncho. 

 

PIRÂMIDE ETÁRIA POPULAÇÃO RESIDENTE | ESTRUTURA ETÁRIA | % 

POPULAÇÃO | NACIONALIDADE | % POPULAÇÃO | NATURALIDADE | % 

POPULAÇÃO | COMUNIDADE|ETNIA | % 

Fig.2 Origem da população do Barruncho. 

ANEXO 1 



 

 

 

 

  

GRAU | ESCOLARIDADE | % 

Fig.4 Escolaridade da População do Barruncho. 

NÚMERO DE PESSOAS | AGREGADOS AGREGADOS| TIPOLOGIA FAMILIAR | % 

Fig.3 Agregados Familiares do Barruncho. 



 

  

CONDIÇÃO | TRABALHO | % POPULAÇÃO | GRUPO PROFISSIONAL | % 

Fig.5 Estado profissional da População do Barruncho. 

POPULAÇÃO | RENDIMENTO MENSAL | % PROVENIÊNCIA | RENDIMENTOS | % 

Fig.6 Rendimentos da População do Barruncho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  

CONSTRUÇÃO EVOLUTIVA- PRIORIDADE IMEDIATA E PRIORIDADE SECUNDÁRIA 

 



 

ANEXO 2 

       Funções Espaço Prioridade Fase de Construção 

1. Dormir 
Quarto Imediata Núcleo Inicial 

2. Preparação das 

Refeições Cozinha Imediata Núcleo Inicial 

3. Alimentação: 

refeições 

correntes 

Cozinha | Quarto| 

Sala 
Imediata Núcleo Inicial 

4. Refeições 

especiais Sala Secundária Evolução Posterior 

5. Estar-reunião 
Sala | Quarto Imediata Núcleo Inicial 

6. Estar-receber 
Sala Secundária Evolução Posterior 

Actividades Particulares    

7. Recreio Quarto | Pátio | Sala Imediata Núcleo Inicial 

8. Estudo Quarto | Sala Imediata Núcleo Inicial 

9. Trabalho Quarto | Pátio | Sala Imediata Núcleo Inicial 

Tratamento de Roupas    

10. Costura 
Quarto | Sala | Pátio Imediata Núcleo Inicial 

11. Lavagem Cozinha | Banho | 

Pátio 
Imediata Núcleo Inicial 

12. Secagem Estendal|Secadouro | 

Pátio 
Imediata Núcleo Inicial 

13. Higiene 
Banho | WC Imediata Núcleo Inicial 

14. Permanência 

exterior Pátio Secundária  

15. Separação-

comunicação de 

zonas 

Entrada | Vestíbulo | 

Corredor 
Secundária  

16. Arrumos interiores Roupeiro| Despensa Secundária  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

REGIME DE OCUPAÇÃO DAS RESIDÊNCIA HABITUAIS 



 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

CASOS ESTUDADOS SOBRE A HABITAÇÃO EVOLUTIVA 

  



 

ANEXO 4.1  

O BAIRRO DO ALTO DO ZAMBUJAL | ALFRAGIDE, LISBOA – PORTUGAL | 

ARQ FRANCISCO SILVA DIAS | 1971-1977 

 

A habitação evolutiva apresenta assim uma vantagem quantitativa e de rapidez numa 

primeira fase de instalação, em detrimento dos níveis qualitativos que serão colmatados, 

principalmente, com o investimento dos moradores. Por esta razão, torna-se fundamental o 

papel do Estado (e das Câmaras Municipais, numa escala de maior proximidade) no sentido de 

garantir a permanência das populações no local durante um período suficiente para que se 

justifique o investimento das mesmas nas suas habitações. Em Portugal, aquando do programa 

SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), implementando em Agosto de 1974, houve a 

oportunidade de pôr em prática algumas das ideias sobre a habitação evolutiva, uma vez que 

era então Secretário de Estado da Habitação o arquitecto Nuno Portas. 

Este período foi fortemente marcado por manifestações populares que defendiam e 

lutavam por diversos direitos sociais, entre eles o direito à habitação. O programa SAAL 

contribuiu para o reconhecimento à população do direito a uma habitação digna, assim como 

o direito à permanência nos locais que ocupavam há várias gerações. A riqueza do programa 

residia na sua multidisciplinaridade, envolvendo o Estado e os seus serviços (nomeadamente o 

FHH – Fundo de Fomento da Habitação), diversos profissionais (como arquitectos, 

engenheiros, juristas, sociólogos…) e os próprios moradores, localmente organizados em 

associações e que se revelaram parceiros decisivos no sucesso do processo. Neste contexto, a 

habitação evolutiva (já estudada e defendida na anteriormente por Nuno Portas), foi 

entendida como uma mais-valia num processo que se queria económico mas não exíguo de 

área. 

Um dos bairros que nasceu do programa SAAL, foi o “Alto do Zambujal”, da autoria do 

arquitecto Francisco Silva Dias, que visava o realojamento de população vinda do Bairro de 

Santas Martas, em Oeiras, que até então vivia numa situação precária. A intervenção 

pressupunha a construção de 240 fogos numa encosta de elevada pendente, orientada a sul, 

privilegiando a moradia de baixa altura, o que denotava uma das preocupações do arquitecto 

em prover a população com níveis de área e conforto satisfatórios. “Os grupos de casas, 

associadas em estruturas de seis moradias, estão dispostos de forma concêntrica segundo as 

curvas de nível do terreno. A rede viárias também segue a topografia existente, deste modo 

servindo as quatro linhas de edificado. Os acessos às casas e os atravessamentos pedonais 

realizam-se através de escadarias radiais existentes entre os diversos grupos de moradias, que 



 

articulam as diferentes cotas do terreno.” Relativamente à tipologia, Silva Dias optou por um 

sistema de habitação evolutiva em pátio, que se baseava na atribuição de fogos inacabados, 

conseguindo assim, com os mesmos recursos, beneficiar um maior número de famílias e 

(apelando às suas capacidades de trabalho e poupança) fazer evoluir a casa. Desta forma, 

previa-se a evolução da habitação ao longo do tempo, que desta forma acompanhava as 

inevitáveis mutações da família (fig.1 e 2).  

Numa primeira fase, a casa-núcleo poderia ser constituída apenas por vestíbulo, 

cozinha, instalação sanitária, sala comum e pátio exterior (tipologia T0), sendo que nas fases 

seguintes (e através da ocupação do pátio e do crescimento em vertical) poderia evoluir até à 

tipologia T4 (fig.3). Refira-se que esta intervenção, enquanto inserida no programa SAAL, teve 

um acompanhamento próximo por parte dos moradores, que assim tiveram “conhecimento 

do custo das casas e dos montantes de investimento nas diferentes fases de construção. Tais 

conhecimentos permitiam que cada família pudesse escolher com base no que isso se 

traduziria em termos de renda mensal: poderiam optar por realizar mais um quarto ou até 

mesmo guarnecer os vãos com portadas e cantaria”. Francisco Silva Dias ressalva que, por 

vezes, a população optava por “benefícios que os arquitectos dificilmente entendiam como 

prioritários mas que a população considerava prestigiante das suas casas”1.  

Neste mesmo artigo, o arquitecto refere também que, apesar de numa fase inicial as 

famílias terem obtido reservas de espaço, isso não as impediu de continuar a expandir as suas 

casas, às vezes “de forma inimaginável e incontrolável” construindo “em tudo o que é espaço 

livre, nomeadamente nos pátios, mesmo reconhecendo que essas construções são muitas 

vezes inúteis e prejudiciais à ventilação e imolação da casa. Supomos que se trata de uma 

tendência atávica de construir a que alguns, a que poderemos chamar de mais urbanos se 

furtam, que se manifesta nas igualmente inúteis varandas fechadas, que estará ainda ligada, 

possivelmente, ao instinto de construi o ninho ou o abrigo, possuidora de uma evidente 

componente lúdica e cuja satisfação talvez seja, no fundo, a mais vantajosa virtude da 

habitação evolutiva”2. Afinal, “a participação das populações nos projectos dá-lhe uma nova 

riqueza e eficiência”3. 
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 DIAS, Francisco Silva. Breve Relato de uma Experiência Vivia de Habitação Evolutiva in Jornal Arquitectos, nº60, 

1987. 
2
 Idem. 

3
 BORGES DE MACEDO, Filipe Humberto. Out of the Box: A Arquitectura Participativa de Filipe Balestra, artigo 

cientifico, Lisboa, FAUTL, 2011, p.9. 

 



 

  



 

ANEXO 4.2 

QUINTA DA MALAGUEIRA | ÉVORA - PORTUGAL | ARQ ÁLVARO 

SIZA VIEIRA | 1973-1977 (-1997) 

 



 

Outro dos bairros construídos aquando do programa SAAL foi a Quinta da Malagueira, um 

bairro residencial que ocupa uma área de 27 hectares nos arredores de Évora, totalizando 

1200 habitações (que foram construídas num período de aproximadamente 20 anos, tendo o 

último núcleo sido terminado em 1997). 

 À data, o governo local expropriou diversos terrenos na periferia de Évora 

(propriedades rurais chamadas “quintas”), que se enquadravam num plano de ordenamento 

da perifeira urbana, cujo objectivo era a integração destas áreas e a consecutiva realização de 

projectos públicos de interesse social. Assim surgiu a Quinta da Malagueira, cuja área de 

intervenção se situava entre dois bairros já existentes, o Bairro de Santa Maria e o Bairro da 

Senhora da Glória, que se articulavam com o centro urbano através da continuidade da rua 

que parte da Praça do Giraldo, criando um eixo este-oeste. 

 O desenho da Quinta da Malagueira seguiu a tendência de crescimento urbano, 

sobretudo de áreas habitacionais. Desta forma, podemos identificar o seguimento da malha 

ortogonal do Bairro de Santa Maria, dividida em vários grupos de habitações, implantadas em 

diferentes ângulos, que assim formam diferentes “bairros” e cujos espaços intersticiais 

formam espaços públicos, utilizados para usos comunitários, lojas, estacionamento, recreação 

e circulação pedestre. De acordo com o próprio arquitecto, “a opção inicial do projecto 

consistia em tentar delimitar o território com intervenção disseminadas, de modo a que o 

tempo e a capacidade de realização pudessem depois completar o desenho, ocupando os 

espaços vazios”4. É de salientar que o desenho da via é, simultaneamente, um elemento de 

integração e de definição dos limites do bairro: se a norte é definido pela “rua de cima”, a sul o 

limite é dado pela “rua entre os bairros”, que “relaciona casas e pessoas, integrando a 

Malagueira ao bairro” de Santa Maria. Procurou-se manter a mesma escala das residências e 

os detalhes arquitectónicos, tanto na pintura branca das paredes como nos emolduramentos 

das aberturas. 

 Outro dos elementos marcantes na Quinta da Malagueira é o “aqueduto” que liga os 

diferentes grupos residenciais, e que invoca a memória do aqueduto de Évora que data do 

Renascimento. A estrutura de betão conduz as instalações eléctricas e hidráulicas e, 

simultaneamente, cria uma galeria sombreada que define as entradas aos grupos de lojas e 

outras instalações públicas.   

 Relativamente às habitações, “correspondem a uma única tipologia: a construção 

afastada da estrada, libertando um pátio, para depois se unir ao longo da parede do fundo 
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 SIZA, Álvaro. Imaginar a Evidência. Lisbos, Edições 70, 1998, p.103. 



 

com uma outra casa que repete, por trás, o mesmo desenho”5. Estas construções, em banda, 

têm um lote rectangular idêntico, cuja dimensão é 12 metros de profundidade e 8 metros de 

largura. A dimensão reduzida permite a construção de mais unidades habitacionais e a sua fácil 

inserção na topografia do terreno. As casas, do tipo-pátio, apresentam duas variações: o pátio 

frontal, em contacto com a rua, ou colocado posteriormente. Nas duas opções o núcleo inicial, 

de um piso, é constituído por pátio, instalação sanitária, cozinha, sala, quarto e terraço, 

podendo evoluir para uma tipologia máxima de 5 quartos e mais uma instalação sanitária, o 

que exigiria a construção do segundo piso. 

 Os muros das habitações são também eles marcantes neste projecto de Álvaro Siza 

Vieira. A sua dimensão vertical varia entre a altura da porta e entre a altura do segundo piso, o 

que privilegia o contacto entre vizinhos e favorece a insolação do piso térreo das casas, além 

de originar uma rica composição tridimensional. Relativamente ao automóvel, construíram-se 

garagens, próximos às habitações, e que previam uma vaga por unidade habitacional. Face à 

sua insuficiência, permanecem estacionados na rua ou, em raras excepções, ocupam o pátio 

das habitações que se converte em garagem.  

Assim como no Bairro do Alto do Moinho, também na Quinta da Malagueira se destaca 

a valorização do processo participativo na definição dos projectos-tipo para as unidades, 

incorporando as opiniões dos futuros moradores através das sucessivas reuniões realizadas 

aquando da discussão do projecto. 

É hoje curioso observar como, passados cerca de 40 anos, evoluiu este conjunto 

habitacional pensado desde logo para satisfazer as necessidades da família ao longo do tempo 

pois, de acordo com Álvaro Siza, “qualquer obra deve estar disponível para alterações e 

transformações”. Se inicialmente a Quinta da Malagueira foi construída para uma população 

de baixa condição económica que vinha sobretudo do campo, hoje existe uma predominância 

da classe média, como professores, pequenos comerciantes, técnicos de nível médio e 

funcionários públicos. A maioria das habitações evoluiu até ao segundo piso, havendo uma 

curiosa personalização nos detalhes de acabamento, como lareiras, união de quartos ou o 

cuidado da vegetação dos pátios. Porém, é de salientar que, assim como no projecto anterior, 

existiram restrições definidas por regulamentação edificatória, no intuito de evitar a 

descaracterização das unidades. Aqui, o pátio e o terraço teriam de ser descobertos, 

mantendo-se os tectos planos e sendo vedados os telhados e a projecção de qualquer 

elemento além dos alinhamentos de construção. Outras disposições consideram os 

                                                           
5
 SIZA, Álvaro. Op.Cit.,p.115. 



 

emolduramentos apenas em cores tradicionais, a definição da altura da unidade, o limite 

máximo do espaço construído e as alturas máximas e mínimas dos muros divisórios. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

ANEXO 4.3 

QUINTA MONROY | IQUIQUE - CHILE | ATELIER ELEMENTAL | 2004 

 

  

  

  



 

Num contexto geográfico, cultural e temporal distinto dos exemplos anteriores, surge 

o projecto da Quinta Monroy, no centro de Iquique, uma cidade no deserto do Chile. 

 O projecto destinava-se ao realojamento de 100 famílias que nos 30 anos anteriores 

tinham ocupado ilegalmente um terreno de 0,5 hectares no centro de Iquique. Os arquitectos 

tiveram de trabalhar dentro de um quadro especifico do Ministério da Habitação chamado 

Vivenda Social Dinâmica sin Deuda (VSDsD – Habitação Social Dinâmica sem Dívida) que visa a 

classe mais pobre da população e que consiste num subsidio de 7500 dólares por família, que 

deve financiar a compra do terreno, as infra-estruturas e a própria construção.  

Uma das intenções dos arquitectos foi evitar que a população fosse erradicada para a 

periferia (solução que levaria a que o custo do terreno fosse cerca de três vezes mais barata 

mas exigiria que a população despendesse tempo e dinheiro nas deslocações “casa-trabalho” e 

fosse privada das comodidades do centro). Esta ideia prende-se com a visão dos arquitectos 

em relação à habitação, que a vêem “como um investimento social. Trata-se de garantir que a 

habitação subsidiada, que recebem as famílias, valorize-se a cada dia que passa”6. Para eles, a 

habitação social na vida de uma família carenciada, “será, de longe, a ajuda mais importante 

que receberão, uma única vez na vida, por parte do Estado; e é justamente esse subsidio o qual 

deveria transformar-se em capital, e a habitação, em um meio que permita às famílias superar 

a pobreza e não somente proteger-se das intempéries”. Assim, procuraram desenhos 

arquitectónicos que permitissem à habitação valorizar-se ao longo do tempo. 

Primeiramente, desenvolveram uma tipologia permitiria “alcançar uma densidade 

suficientemente alta, para ser possível pagar pelo terreno que estava muito bem localizado na 

cidade, imerso na rede de oportunidades que a cidade oferecia (trabalho, saúde, educação, 

transporte) ”. De acordo com o atelier, a boa localização contribuirá para a valorização da 

propriedade e para uma melhor economia da família.  

Outra das premissas adoptadas no projecto, foi a introdução do espaço colectivo 

(“uma propriedade comum mas de acesso restrito, que dá lugar à sociabilização, actividade-

chave para o êxito de entornos frágeis”). Este localizar-se-ia entre o espaço público (ruas e 

calçadas) e entre o espaço privado de cada moradia.  

Da mesma forma, os arquitectos reagruparam as 100 famílias iniciais em grupos 

menores de 20 agregados familiares, de modo obter-se uma menor escala urbana que, 

contudo, não levasse à perda das redes sociais de vizinhança, facilitando o contacto e a 

resolução de problemas entre elas.  
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Relativamente ao projecto de arquitectura, o Atelier Elemental optou pela construção 

de cerca de 50% da habitação (a restante metade seria auto-construção), que incluiriam a 

estrutura e infra-estruturas da habitação, cozinha e instalação sanitária, sendo o edificio 

suficientemente permeável para que o seu crescimento acontecesse dentro da estrutura 

construída. Surge assim uma pequena moradia, de 30 m2 iniciais que poderá ser expandida 

para uma habitação de 70 m2, em que a intenção era “emoldurar (mais do que controlar) a 

construção espontânea, a fim de evitar a deterioração do entorno urbano com o tempo” e por 

outro lado “fazer o processo de ampliação o mais fácil possível”, construindo logo “as partes 

dificeis da casa”. 

Neste projecto no Chile, com uma solução arquitectónica distinta do Alto do Zambujal 

ou da Quinta da Malagueira, mas com um cenário de igual escassez económica, os arquitectos 

contaram com os moradores para construirem a sua própria “casa”, sendo o resultado mutável 

e adaptando-se à realidade económica e social distinta de cada família.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

APROPRIAÇÕES DIFERENTES DO ESPAÇO, POR DIFERENTES FAMÍLIAS 

CONJUNTO HABITACIONAL LA FAYETTE, MIES VAN DER ROEHE, DETROIT, EUA 
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APROPRIAÇÕES DIFERENTES DO ESPAÇO, POR DIFERENTES FAMÍLIAS 

CONJUNTO HABITACIONAL NEMAUSUS, JEAN NOUVEL, NIMES, FRANÇA 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

ESQUIÇOS DO PROJECTO 

 



  



  



 



 



  



  



  



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

FOTOGRAFIAS DAS MAQUETES DE ESTUDO 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

FOTOGRAFIAS DAS MAQUETES FINAIS 



  



  



 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

PAINEIS (REDUZIDOS) 
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