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“Na minha terra, no tempo da miséria, havia um ditado popular que era do género (não sei 

se era exactamente assim, mas era do género): ‘Terra quanto vejas, Casa quanto baste’. No 

sentido em que, num ambiente de escassez, de gestão da escassez, (…) a casa tinha de ser 

espaçosa, não no sentido de ter muito espaço, o ‘espaçosa’ não é bem uma quantidade, é 

uma qualidade. Tinha que ser o suficiente para se habitar nela, que não sobrasse; (…) 

‘nós, aqui nesta casa, somos capazes de arrumar as nossas coisas’. É aquilo que é muito 

difícil definir, que é a medida justa. Mas isto, este tipo de pensamento, é muito fácil de 

proferir numa situação monocórdica. (…). A questão é que a casa não ‘vai lá’ sem os 

modos de habitar, e eles são mais que muitos.” 

 
Álvaro Domingues, Geógrafo, Docente na FAUP 

in vídeo da Trienal de Arquitectura de Lisboa “Falemos de casas” 

Museu Colecção Berardo, 2010/2011 
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RESUMO 
 
A “habitação mínima” constitui, actualmente, uma opção favorável ao desenvolvimento do meio 
urbano em espaços constrangidos do ponto de vista dimensional ou económico. 
No contexto da reabilitação, a adequação de conjuntos habitacionais projectados numa lógica de 
habitação de dimensões reduzidas e a custos controlados deve ser ponderada com o objectivo de 
garantir a melhoria da qualidade habitacional dos espaços. Esta transformação altera as condições de 
habitabilidade tendo em conta, por um lado, a população residente, e, por outro, os modos de vida 
contemporâneos, sem prejuízo da identidade e da imagem associadas ao local de intervenção.  
O desafio passa por repensar as funções e exigências do espaço da habitação num quadro dimensional 
reduzido, considerando as necessidades dos habitantes e os princípios de qualidade habitacional e 
arquitectónica. Assim, pretende-se sistematizar um conjunto de princípios a aplicar no âmbito do 
projecto da habitação de áreas reduzidas. 
Relativamente ao projecto, o presente estudo tomou como território de intervenção o bairro municipal 
Bairro Padre Cruz, em Lisboa, e foi desenvolvido com o objectivo de aplicar os conhecimentos 
adquiridos na sua reabilitação. 
A dissertação encontra-se organizada em três capítulos. No primeiro capítulo enquadra-se a questão da 
“habitação mínima” e sua evolução histórica. No segundo capítulo aborda-se a questão da qualidade 
habitacional e resume-se um conjunto de estratégias que melhoram as condições de habitabilidade em 
espaços de dimensões reduzidas. Por fim, a última parte caracteriza o bairro do ponto de vista 
histórico, social e cultural e apresenta uma proposta de transformação a nível do espaço urbano e da 
habitação. 
A eficácia da habitação mínima depende da inovação tipológica e da eficiência do seu desenho, de 
acordo com a capacidade de adaptabilidade do espaço e da sua consequente apropriação por parte dos 
moradores.  
 
 
 
Palavras-chave: Habitar, Dimensionamento mínimo, Funcionalidade, Polivalência, Sustentabilidade. 
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Rehabilitation of dwelling in the context of minimum areas 
Project for Bairro Padre Cruz 
 
 
ABSTRACT 
 
The “minimal dwelling” is, currently, a favorable option for the development of urban areas in space 
constraints in terms of economic or dimensional. 
In a context of rehabilitation, the adequacy of the housing planned in a logic of reduced dimensions 
and housing costs under control must be weighted in order to ensure the improvement the spaces 
housing quality. This transformation changes the living conditions considering, on the one hand, the 
resident population and, on the other hand, the contemporary lifestyle, without prejudice the identity 
and image associated with the site of intervention.  
The challenge is to rethink functions and requirements of the housing space in context of reduced 
dimensional chart, in agreement with the inhabitant’s needs and the housing and architectural quality 
principles. Thus, is intended to systematize a set of principles to be applied under the reduced 
residential areas project. 
Relatively to the project, this study took as territory of intervention the Bairro Padre Cruz, a Lisbon 
municipal neighborhood, and it’s was developed in order to apply the knowledge in their 
rehabilitation.  
The dissertation is organized into three chapters. In the first chapter fits the issue of "minimal 
dwelling" and its historical evolution. The second chapter approaches the issue of quality housing and 
summarizes a group of strategies that improve the living conditions in reduced dimensions spaces. 
Finally, the last part characterizes the neighborhood in historical, social and cultural terms and 
presents a proposal to transform the urban space and the housing levels. 
The efficacy of minimum housing depends on the typological innovation and the design efficiency, 
according with the adaptability capacity of the space and its consequent appropriation by the residents. 
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Proposta Bloco C1, piso intermédio, escala 1/200. 

Proposta Bloco C1, cobertura, escala 1/200. 

 

Painel 7 

Proposta Bloco B2, piso 0, escala 1/200. 

Proposta Bloco B2, piso 1, escala 1/200. 

Proposta Bloco B2, piso intermédio, escala 1/200. 

Proposta Bloco B2, cobertura, escala 1/200. 

Proposta Bloco C2, piso 0, escala 1/200. 

Proposta Bloco C2, piso 1, escala 1/200. 

Proposta Bloco C2, piso intermédio, escala 1/200. 

Proposta Bloco C2, cobertura, escala 1/200. 

 

Painel 8 

Proposta Bloco B3, piso 0, escala 1/200. 

Proposta Bloco B3, piso 1, escala 1/200. 

Proposta Bloco B3, piso intermédio, escala 1/200. 

Proposta Bloco B3, cobertura, escala 1/200. 

Proposta Bloco C3, piso 0, escala 1/200. 

Proposta Bloco C3, piso 1, escala 1/200. 
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Proposta Bloco C3, piso intermédio, escala 1/200. 

Proposta Bloco C3, cobertura, escala 1/200. 

 

Painel 9 

Tipologias, bloco B, existente. 

Tipologias, bloco B, proposta B1. 

Tipologias, bloco B, proposta B2 B3. 

Tipologias, bloco C, existente. 

Tipologias, bloco C, proposta C1. 

Tipologias, bloco C, proposta C2 C3. 

Tipologia T1, existente e proposta (ocupação máxima). 

Tipologia T1, proposta, piso 0: B1 C1, piso 0, piso 1, escala 1/100. 

Tipologia T2, existente e proposta (ocupação mínima, ocupação máxima). 

Tipologia T2, proposta, piso 0: C1 C2 C3, piso 1: C1 C2 C3, escala 1/100. 

Tipologia T3+T1+T3, existente e proposta (ocupação mínima, ocupação média e ocupação máxima). 

Tipologia T3+T1+T3, proposta, piso 0: B2 C2, escala 1/100. 

Tipologia T3+T3, existente e proposta (ocupação mínima, ocupação média e ocupação máxima). 

Tipologia T3+T3, proposta, piso 0: B3 C3, escala 1/100. 

Tipologia T3+T3, proposta, piso 1: B1 B2 B3 C1 C2 C3, escala 1/100. 

 

Painel 10 

Tipologia T3+T3, proposta, piso 1: B1 B2 B3 C1 C2 C3, escala 1/100. 

Tipologia T1+T4, existente e proposta (ocupação mínima, ocupação média e ocupação máxima). 

Tipologia T1+T4, proposta, piso 0: B1. 

Tipologia T4, existente e proposta (ocupação mínima, ocupação média e ocupação máxima). 

Tipologia T4, proposta, piso 0: B2. 

Tipologia T4, existente e proposta (ocupação mínima, ocupação média e ocupação máxima). 

Tipologia T4, proposta, piso 0: B3. 

Tipologia T4, proposta, piso 1: B1 B2 B3. 

 

Painel 11 

Tipologia T4, proposta, piso 1: B1 B2 B3. 

Exemplo Bloco B2, piso 0,escala 1/100. 

Exemplo Bloco B2, piso 1,escala 1/100. 

Exemplo Bloco B2, corte AA’, escala 1/100. 
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Exemplo Bloco B2, corte A’A, escala 1/100. 

Quadro de áreas dos módulos iniciais: T1, T2, T3 e T4. 

Quadro de áreas dos módulos propostos: T1, T2, T3 (B1 C1), T3 (B2 C2), T3 (B3 C3), T4 (B1), T4 

(B2), T4 (B3). 

 

Painel 12 

Bloco B1, T3+T3+T4, piso 0, escala 1/50. 

Bloco B1, T3+T3+T4, piso 1, escala 1/50.  

Bloco C1, T2+T2, piso 0, escala 1/50. 

Bloco C1, T2+T2, piso 1, escala 1/50. 

 

Painel 13 

Detalhe construtivo, corte AA’, escala 1/50. 

Detalhe construtivo, corte BB’, escala 1/50. 

Detalhe construtivo, corte CC’, escala 1/50. 

Detalhe construtivo, corte DD’, escala 1/50. 

Detalhe construtivo, corte BB’, escala 1/20. 

Detalhe construtivo, corte CC’, escala 1/20. 

 

Painel 14 

Detalhe construtivo, piso 0, T2, escala 1/20. 

Detalhe construtivo, corte EE’, escala 1/20. 

 

Painel 15 

Vista sobre o bairro – bandas C1 e B2. 

Vista sobre o bairro – posicionamento das bandas e respectiva relação com o espaço público. 

Alçados principais – bandas C1 e B2. 

Alçado principal – banda C2. 

Interior – escadas, relação com o exterior – banda B3, piso 0. 

Interior – banda B3, piso 1.  

Mobiliário fixo e adaptável – banda B3, piso 1. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação constitui uma reflexão acerca da temática da habitação mínima, no contexto da 

reabilitação de conjuntos edificados segundo “a noção de mínimo de habitabilidade”1. A questão da 

“habitação mínima” surge com o advento da modernidade, associada às experiências desenvolvidas 

por um grupo de arquitectos durante a segunda metade do século XX, com o propósito de oferecer 

respostas à carência habitacional verificada nas cidades da Europa Central que cresciam a um ritmo 

acelerado, como consequência da Revolução Industrial.  

O objectivo principal deste estudo é atribuir qualidade e capacidade de adequação a diferentes modos 

de vida através da sistematização de um conjunto de princípios a aplicar em habitações de dimensões 

reduzidas, de acordo com a “programação das exigências humanas, a traduzir em qualidade do 

espaço utilizável, sua organização e equipamento”2. No contexto da reabilitação, a adaptação da 

“habitação mínima” às funções e exigências actuais considera o impacto da transformação 

previamente projectada. “Construir sobre o construído” implica compreender as sucessivas 

transformações acumuladas do passado, tendo em conta a identidade associada ao local de intervenção 

e os seus moradores.  

 

A definição de “mínimo de habitabilidade” reflecte o conjunto de condições que são consideradas 

básicas para o desenvolvimento individual e do grupo, sem restringir as actividades do quotidiano ao 

espaço físico da casa. O “mínimo” depende do condicionalismo sociocultural sobre o conceito de 

“casa”, do ponto de vista dos habitantes, da sua atitude face a novas experiências na forma de habitar, 

da organização espacial e da lógica de compartimentação adoptada. 

Actualmente, dada a evolução social, económica e cultural e a transformação da constituição dos 

agregados familiares, a habitação de dimensões reduzidas é uma possibilidade plausível, não só pela 

redução de custos, mas também pela diversidade de usos que possibilita. “Procura-se assim não isolar 

do conjunto das diferentes ordens de necessidades e da previsão da sua evolução o problema das 

áreas mínimas de habitação, que pela sua mais directa repercussão nos custos se tende a antecipar e 

sobrepor à evidência resultante da análise da vida quotidiana de um agregado.”3. 

 

O território de estudo e de intervenção é o Bairro Padre Cruz, situado na periferia do município de 

Lisboa, cuja construção teve início em 1959. O bairro encontra-se integrado no programa BIP/ZIP 

(Bairros de Intervenção Prioritária/ Zonas de Intervenção Prioritária) da Câmara Municipal de Lisboa, 

                                                            
1 PORTAS, Nuno. Funções e exigências de áreas de habitação. Lisboa: LNEC, 1981, p. 7. 
2 Idem, p. 5. 
3 Idem, ibidem. 
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de acordo com as prioridades estratégias do Plano Director Municipal de Lisboa de 2011. O programa 

acima referido procura regenerar a cidade através da reabilitação de conjuntos marcados por carências 

habitacionais, de equipamentos e transportes, e valorizando a identidade, a cultura, a coesão social e 

territorial e a sustentabilidade ambiental. 

 

Objectivos 

 

No contexto da proposta para o Bairro Padre Cruz, pretende-se desenvolver, não do ponto de vista 

quantitativo mas sim qualitativo, possibilidades de adaptação/apropriação do espaço habitacional. 

Assim, a capacidade de reorganização e articulação dos espaços entre si e a sua transformação não 

dependem do simples aumento da área útil. 

Na análise ao caso de estudo constatou-se que os habitantes sentiam a necessidade de aumentar a área 

útil dos fogos, pois o posicionamento das escadas, a organização interior e o elevado grau de 

compartimentação não permitiam alterações ao espaço da habitação. Tornou-se também evidente que a 

criação de “anexos” gerou a deterioração geral da imagem do bairro e prejudicou as condições de 

salubridade, conforto e funcionalidade. António Baptista Coelho afirma que “é evidente que todos 

queremos mais espaço de casa, só que mais espaço custa dinheiro e a relação entre satisfação 

residencial e ‘espaciosidade’ residencial não é uma relação directa, pois há fogos muito espaçosos e 

perfeitamente desastrados, enquanto há fogos ‘mínimos’ extraordinários em termos de funcionalidade 

e de caracterização.”4. 

O projecto pretende não só melhorar as condições de habitabilidade, mas também permitir a 

participação activa por parte dos moradores na escolha da solução mais adequada às suas 

necessidades, dado que o espaço pode transformar-se ao ritmo da evolução do agregado familiar. O 

projecto da habitação mínima aliado a um plano urbano adequado, com a integração de equipamentos 

que permitam realizar actividades complementares ao uso da habitação, possibilitam ao habitante a 

apropriação do espaço da casa, da rua e do bairro.  

A reabilitação do Património Municipal será feita no âmbito da sustentabilidade ambiental, da 

regeneração social e da dinamização económica da área de intervenção. 

Metodologia 

 

A metodologia adoptada é composta pela fase de investigação teórica e pela fase de investigação 

projectual, onde são demonstrados os conhecimentos adquiridos.  

                                                            
4 COELHO, António B. “Adequação, diversidade e inovação no habitar (II)”. Lisboa: Infohabitar, 2007. 

[Consult. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://infohabitar.blogspot.com/2007/11/adequao-

diversidade-e-inovao-no-habitar_22.html˃. 
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A primeira fase incide sobre as temáticas da “habitação mínima” e da “qualidade habitacional”.  

A “habitação mínima” é abordada segundo uma perspectiva historicista, assente sobretudo na visão e 

nas experiências dos arquitectos modernistas que pretendiam dar uma resposta qualificada ao 

crescimento descontrolado das cidades, fruto da Revolução Industrial, e à necessidade de criar 

habitação de baixo custo destinada à classe operária. Actualmente, a habitação mínima é explorada 

com o intuito de adaptar espaços reduzidos às necessidades correntes. A temática é, também, abordada 

sob a perspectiva experimental, levando ao limite a área e o volume necessários às exigências básicas 

que o “habitar” implica. A “qualidade habitacional” em espaços de dimensões reduzidas remete para a 

análise das actuais regulamentações e recomendações e para a sintetização de um conjunto de 

estratégias a aplicar no projecto da habitação. 

A investigação teórica desenvolve-se com recurso a bibliografia específica sobre e através de recolha 

documental. 

A segunda fase, assente na investigação projectual, relaciona-se com o desenvolvimento de uma 

proposta para o Bairro Padre Cruz, na qual se associam a componente teórica e a componente prática, 

tendo em conta a investigação realizada e as conclusões extraídas da primeira fase. Procura-se, através 

da caracterização genérica do bairro e do enquadramento das suas carências e das suas virtudes, 

intervir no território valorizando a qualidade habitacional e a vivência própria do bairro. A 

contextualização geral do bairro e a sistematização das intenções expressas pela CML permitem uma 

abordagem mais próxima às necessidades dos habitantes, o que leva a uma reflexão sobre a aplicação 

de um conjunto de pressupostos ao projecto. As peças gráficas apresentadas situam-se entre a escala 

1/1000 e a escala 1/20. Estas peças abrangem uma aproximação à zona de intervenção, a redefinição e 

caracterização do plano urbano e uma intervenção à escala do bairro, no contexto da reabilitação dos 

fogos e da criação de equipamentos de proximidade. 

 

Estrutura 

 

O presente relatório encontra-se organizado em três capítulos: “Habitação mínima”, “Qualidade 

habitacional em espaços de dimensões reduzidas” e “Projecto para o Bairro Padre Cruz”. 

O primeiro capítulo contextualiza a temática da habitação mínima, no qual se procede a uma descrição 

da evolução histórica deste conceito. Primeiramente são descritas as construções consideradas “casas” 

e, de seguida, incide-se sobretudo no estudo do período da modernidade, cujo interesse pelo tema da 

“habitação mínima” aumentou exponencialmente por parte dos arquitectos. A descrição da evolução 

histórica termina com uma breve aproximação às abordagens contemporâneas sobre esta questão.  
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Depois de compreendidas as várias formas como o tema foi explorado e a evolução do conceito de 

“habitação mínima”, resumem-se algumas pistas de investigação no que se refere à qualidade 

habitacional e arquitectónica e a capacidade de transformação do espaço da habitação. 

O segundo capítulo pretende demonstrar que o objectivo não é abordar a área mínima sob o ponto de 

vista quantitativo, mas sim qualitativo, através de um conjunto de estratégias que melhoram as 

condições de habitabilidade em espaços de dimensões reduzidas. Nesta fase exploram-se métodos de 

avaliação da qualidade habitacional e a regulamentação actual, que se encontra desactualizada e não 

garante a qualidade em projectos de espaços mínimos. As recomendações existentes são limitativas do 

ponto de vista da qualidade arquitectónica. Contudo, já foram feitos diversos estudos e esforços no 

sentido de alterar esta situação. No final deste capítulo sintetiza-se um conjunto de estratégias a aplicar 

no projecto da “habitação mínima”, com o intuito de lhe atribuir qualidade habitacional. Estas 

encontram-se sistematizadas em quatro temas: 1) eficiência, 2) adaptabilidade e apropriação, 3) 

ambiente interior e 4) relação com o exterior. 

O terceiro e último capítulo coordena os conhecimentos adquiridos ao longo da investigação com a 

sua aplicação ao objecto de estudo. Na primeira parte observa-se o bairro através do seu 

enquadramento geográfico, histórico e social, e procura-se justificar a necessidade de reabilitação do 

local, não só devido à degradação geral do edificado, mas também pela valorização da vivência 

própria do bairro e da participação dos moradores no processo de transformação do território. 

Após a análise ao local de intervenção, reflecte-se sobre um conjunto de soluções para a regeneração 

do bairro, o que pressupõe o alojamento não só dos actuais moradores, mas também de população 

jovem e novas famílias. Assim, a volumetria da habitação é restituída à sua configuração original, com 

o objectivo de permitir a inovação tipológica, a flexibilidade a nível construtivo e a implementação de 

sistemas de eficiência energética. Estes factores são condições essenciais para a evolução lógica da 

habitação, de acordo com a organização funcional dos fogos.  

As propostas apresentadas poderão contemplar um carácter definitivo ou efémero, mais invasivo ou 

mais subtil, possibilitando variações controladas do conjunto edificado de acordo com a iniciativa dos 

residentes. 

Por último, expressam-se as considerações finais, com base numa análise crítica dos resultados 

obtidos. Pretende-se demonstrar que é possível habitar com qualidade espaços de dimensões reduzidas 

e que a reabilitação é uma alternativa favorável para os bairros projectados em contexto de áreas 

mínimas e de custos controlados. 

 

I. HABITAÇÃO MÍNIMA 

 

I.1. A noção de “mínimo” na habitação 
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O termo “mínimo”, no contexto da habitação, geralmente corresponde ao mínimo funcional no qual é 

possível habitar. Para compreender a questão do “mínimo” no habitar é necessário compreender que a 

casa de dimensões reduzidas, apesar de ser uma das primeiras manifestações de arquitectura do ser 

humano, só despertou maior interesse aos arquitectos a partir do século XIX.  

 

A colonização da Índia, da América do Norte e de alguns pontos da África influenciou a forma como 

era vista a arquitectura vernacular, devido à adopção de novas tipologias de habitação. A Revolução 

Industrial, devido ao aumento do fluxo migratório para as cidades, implicou a produção de alojamento 

a baixo custo, adequado à população trabalhadora. O inicio da modernidade, que coincidiu com o 

processo de industrialização que marca o século XIX, deu origem aos primeiros estudos sobre as 

condições mínimas necessárias ao desenvolvimento adequado dos habitantes. 

 

Os arquitectos modernos projectavam soluções variadas e passíveis de produção em série, com base na 

procura de áreas mínimas capazes de satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas básicas do 

habitante. Surgem, assim, dois vocábulos cujo significado é preciso esclarecer: “reduzido” e 

“mínimo”. “Reduzido” refere-se a algo de dimensões exíguas, restringido e excessivamente 

simplificado, conotações que são contestadas pelo Movimento Moderno. O “mínimo” expressa a 

menor quantidade de uma coisa. Assim, o “mínimo” é levado ao limite quantitativo para a satisfação 

de exigências do espaço habitável. Neste contexto, surge o termo Existenzminimum, que significa 

subsistência, no CIAM (Congresso Internacional de Arquitectura Moderna) de 1929, estabelecendo as 

condições mínimas necessárias ao espaço da habitação em termos dimensionais, de equipamento e de 

eficiência, sendo que a minimização da área da casa só se tornava viável se reduzisse os custos e 

aumentasse a capacidade de construir um maior número de fogos.  

 

Em Portugal, a questão do “mínimo” na habitação é abordada pelos investigadores do LNEC 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil) a partir da década de 60. Nuno Portas, de acordo com as 

conclusões extraídas destes programas de investigação, define o mínimo como “o conjunto das 

condições abaixo das quais a habitação concorreria, com probabilidade significativa, para restringir 

o grau de desenvolvimento individual ou o grupo que a sociedade já permitiria uma dada fase da sua 

evolução”5. Portas, à semelhança de Le Corbusier, considerou que os custos foram o principal motivo 

para a realização de um estudo aprofundado sobre esta matéria, pois, os custos, devido à sua 

                                                            
5 PORTAS, Nuno. Funções e Exigências de Áreas da Habitação. Lisboa: LNEC, 1991, p. 8. 
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repercussão directa no projecto de áreas habitáveis, tendiam a sobrepor-se e a evidenciar-se em relação 

à análise da vida quotidiana, das necessidades e à previsão da evolução do agregado6.  

Segundo Nuno Portas, o aspecto mais controverso da questão do “mínimo” é a sua adopção como 

limite quantitativo para a satisfação de determinadas exigências no espaço habitável7. Não basta 

considerar as características antropométricas e mecânicas das acções, pois existem exigências 

psicossomáticas cuja satisfação depende da qualidade do habitar e da noção de “espaciosidade”8. 

Assim, o “mínimo” não pode ser considerado como o “simples somatório das áreas parcelares 

determinadas para cada função, não só porque depende do grau de privacidade interna que 

possibilite a forma de compartimentação do espaço mas também porque, a este nível global, os 

moradores têm da casa uma imagem ou representação valorativa que é função de um condicionalismo 

sociocultural em que a atitude em relação à casa se insere num contexto mais complexo.”9. 

 

Mais tarde, em 2003, João Branco Pedro apresenta o Programa Habitacional (publicado pelo LNEC) 

que se ajusta ao contexto social e cultural português contemporâneo, resumindo um conjunto de 

variáveis e de exigências que a habitação deve respeitar para atingir determinados parâmetros de 

qualidade arquitectónica. O autor define o nível mínimo como aquele que “satisfaz as necessidades 

elementares da vida quotidiana dos utentes não concorrendo para os prejudicar pessoalmente nem 

para restringir significativamente o seu modo de vida”10. 

O espaço mínimo necessário para o habitar contemporâneo deve possibilitar a adaptação dos edifícios 

às necessidades e expectativas da sociedade, de acordo com a evolução dos modos de habitar e com o 

contexto cultural e económico em que se insere.  

 
 

 

 

 

I.2. Enquadramento histórico e social 
                                                            
6 Idem, p. 5. 
7 Idem, p. 7. 
8 O termo “espaciosidade” foi primeiramente referido por GOMES, Ruy. Necessidades humanas e exigências 

funcionais da habitação. Lisboa: LNEC, 1978. Mais tarde, foi redefinido por PEDRO, João B. Definição e 

avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento. p. 32. 

Este autor define “espaciosidade” como o desafogo físico e psicológico proporcionado pelas características dos 

espaços (forma, dimensões e encerramento), integrado na exigência de “adequação espacio-funcional”. 
9 PORTAS, Nuno. Op. cit., p. 8. 
10 PEDRO, João B. Revisão das áreas mínimas de habitação definidas no RGEU. Lisboa: LNEC, 2006. 
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A casa pequena remete para um paradoxo: constitui uma das primeiras construções do ser humano 

mas só mereceu uma verdadeira atenção por parte dos arquitectos tardiamente. Até ao Movimento 

Moderno, a História da Arquitectura foi protagonizada pelos edifícios monumentais de excepção, pela 

designada arquitectura erudita, que ilustravam a evolução humana e não reflectiam a expressão do 

“individual” e do “doméstico”11. A casa era apenas uma necessidade da comunidade. 

 

I.2.1. A casa pequena no período anterior à modernidade 

 

As primeiras formas de habitação apresentavam uma planta circular de pequenas dimensões, cujo 

diâmetro era, geralmente, inferior a 12 metros. A cobertura tinha uma abertura central, por cima da 

fogueira. A estrutura utilizada podia ser em forma de cúpula ou cónica, dependendo das condições 

atmosféricas do local e da flexibilidade dos materiais utilizados. Os nómadas asiáticos e americanos 

adoptaram a estrutura cónica, enquanto os povos da América do Sul e da África empregaram a cúpula, 

semelhante à cúpula cilíndrica yurta, utilizada pelos turcos. No neolítico avançado (c. 3000 a.C.) surge 

a habitação rectangular no Próximo Oriente12. No Antigo Egipto a habitação corrente era feita de 

adobe, com um único compartimento rectangular ventilado por pequenas aberturas. 

Na era clássica, a configuração da habitação não dependia exclusivamente da tecnologia e dos 

materiais disponíveis, mas também do modo de vida dos habitantes e da racionalização dos espaços, 

como comprova o filósofo grego Jenofonte ao descrever que a sua casa “não está embelezada por este 

ou aquele adorno; os seus vários compartimentos foram construídos com um único objectivo: 

conseguir receptáculos úteis (…), com o intuito de que cada espaço possa conter o mais adequado”13 

(360 a.C.). Este tipo de casa correspondia à concepção oriental de “casa”, dividida em zona “íntima” e 

zona “pública”. Já os romanos têm uma concepção do espaço privado distinta. Segundo Cornelio 

Nepote “não nos são inconvenientes as coisas que eles (os gregos) consideram indecentes. Que 

romano teria vergonha de levar a sua mulher a um banquete? Que mãe de família não ocupa, entre 

nós, o primeiro lugar da casa ou se abstém de entrar no compartimento mais frequentado?”14. Esta 

citação revela uma mudança de paradigma no que diz respeito ao uso do espaço da casa por parte do 

agregado familiar. 

No império romano, os edifícios públicos e as grandes casas privadas dominaram a expressão da 

arquitectura e difundiram novos sistemas construtivos. A transformação da habitação tradicional surge 

                                                            
11 “Doméstico” de acordo com a concepção de “casa” e de vida em família. 
12  CAMESASCA, Ettore, dir. Historia ilustrada de la casa. Barcelona: Noguer, 1971, pp. 14-21. 
13 Citado por CAMESASCA, Ettore, Op. Cit., p. 43. (Tradução livre) 
14 Idem, ibidem.  



8 
 

como consequência da transformação social, que correspondeu a um elevado crescimento demográfico 

nos grandes centros urbanos e a uma mudança qualitativa do modo de vida. 

 

O estilo gótico, que emergiu durante a Idade Média, continuava a expressar mais o desejo colectivo do 

que a manifestação individual. Por toda a Europa, fora dos limites das cidades, era comum os 

camponeses viverem em estruturas que albergavam animais e armazenavam cereais. 

A casa medieval estabelece uma conexão entre qualidade, imagem e condição socioeconómica dos 

habitantes15. As casas de dimensões reduzidas medievais apresentavam, geralmente, uma grande 

simplicidade formal.  

A “casa térrea” apresentava um piso, com uma ou duas divisões. A casa de dois pisos era constituída 

pela “casa térrea” e pelo “sobrado” (piso superior). A construção em altura era a solução mais 

adequada quando o espaço disponível não era suficiente para a ampliação horizontal, surgindo em 

vários centros urbanos. Os pátios abrigados eram comuns nestas tipologias, e, regra geral, eram 

ocupados total ou parcialmente por ampliações do espaço interior. Por vezes, os habitantes 

procuravam aumentar o reduzido espaço pré-existente através da junção de vários fogos. O espaço da 

casa servia, também, as necessidades profissionais dos seus habitantes. Assomavam, assim, espaços 

consagrados à actividade económica separados do âmbito doméstico, que, se possível, era remetido 

para o “sobrado”.  

 

Leon Battista Alberti, na obra De Re Aedificatoria (1486), citado por Nicolas Pople (2003), refere que 

“o papel dos bons edifícios seria não só a funcionalidade mas também a indução de um efeito 

terapêutico nos seus utilizadores.”16. Alberti pretendia marcar claramente o início de uma nova forma 

de pensar a arquitectura. A partir desta nova concepção, a casa, o único domínio privado, tornou-se 

num ponto de interesse para os arquitectos emergentes. A aptidão para o desenho de pequenas casas 

começou lentamente a manifestar-se, ainda que de modo limitado. Por volta do ano 1500 aumentou o 

interesse pelas casas de Ur (Suméria, sul da Mesopotâmia). 

As ilustrações de Roma da autoria de António Tempesta (figura 1.1.), datadas do final do século XVI, 

mostram a cidade como uma amálgama de ruínas clássicas, palácios e edifícios públicos renascentistas 

e filas de casas anónimas e de pequena dimensão.  

                                                            
15  CONDE, Manuel S. A. Horizontes do Portugal medieval: estudos históricos. Cascais: Patrimonia Historica, 

1999, p. 261. Cita Maria del Carmen Carlé, La casa en la edad media castellana. 
16 Citado por POPLE, N. Small Houses. Contemporany Residential Architecture. Londres: Universe, 2003, p. 10. 

(Tradução livre) 
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Figura 1.1.: Recens prout hodie iacet almae Urbis Romae, António Tempesta, 1593 

 
No contexto europeu, no final do século XVI, surgem os primeiros exemplos de pequenas casas 

concebidas fora da tradição vernacular, construídas em grandes propriedades rurais.  

Em França, por volta de 1773, Claude Nicolas Ledoux propôs uma casa com formato piramidal de 

troncos empilhados para albergar o lenhador da propriedade onde se inseria (figura 1.2.). Ledoux 

considerou que esta casa apresentava qualidade arquitectónica, afirmando que “o artista nem sempre 

pode impor proporções gigantes ao olho; mas o verdadeiro arquitecto irá despender tanta energia na 

casa de um lenhador como na maior das encomendas.”17. 

 

 
Figura 1.2.: Casa para um lenhador, Claude Ledoux 

 

Na Alemanha, a visão romântica da habitação e da paisagem manifesta-se por volta de 1829, através 

do arquitecto Karl Friedrich Schinkel, que projectou uma pequena habitação, com o objectivo de 

recriar, em pequena escala, a experiência arquitectónica que obteve numa viagem a Itália.  

O arquitecto John Nash empenhou-se na produção de casas inspiradas na tradição vernacular para os 

funcionários aposentados do banco J. S. Harford. O conjunto era constituído por dez pequenas casas 

dispostas em torno de um jardim, todas com configurações distintas mas com linguagem e materiais 

semelhantes. 

Em 1851, na grande exposição que ocorreu no Hyde Park em Londres, o príncipe Albert exibiu um 

projecto para quatro protótipos de casa. A versão urbana desta proposta, construída pouco tempo 

depois na zona sul do Hyde Park, representava uma primeira tentativa de conciliar a concepção de 
                                                            
17 Citado por POPLE, N. Small Houses. Contemporany Residential Architecture. Londres: Universe, 2003, p. 13. 
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“casa pequena” com a qualidade de vida pretendida para os seus ocupantes. Este foi o primeiro 

exemplo do tipo de habitação que actualmente se designa por “habitação social”.  

Na Escandinávia, as pequenas habitações para trabalhadores eram construídas por cooperativas. As 

primeiras casas projectadas por um arquitecto segundo a noção de “mínimo” estavam integradas num 

conjunto habitacional erigido em Copenhaga pela Associação Médica da Dinamarca, em 1853, para 

dar resposta à epidemia da cólera que devastou a cidade. 

 

Durante o século XIX verificou-se um incremento do interesse pelas casas idílicas para trabalhadores 

rurais. O desenho e a construção destas pequenas casas não tiveram como primeiro objectivo a 

melhoria das condições de vida dos ocupantes, pois pretendiam sobretudo criar uma paisagem que 

expressasse o status e os valores culturais dos proprietários.  

 

I.2.2. A influência da colonização  

 

A colonização do Norte da América constitui um factor essencial para a evolução do desenho 

arquitectónico da habitação. As casas dos colonos eram essencialmente edificações com um ou dois 

pisos cuja volumetria aumentava ao longo do tempo. 

A colonização da Índia revelou outra versão de casas pequenas, o bungalow, que deriva de bangla, a 

casa tradicional de Bengala (região no nordeste da Ásia meridional). Assim, os bungalows, 

representavam uma continuação da pesquisa que já tinha tido lugar no século XVIII, com a exploração 

da tipologia característica das casas de Ur. O estudo destas construções influenciou o desenvolvimento 

dos subúrbios na Europa Central, Escandinávia e América do Norte. 

Desde o início do século XIX que se exportavam pequenas casas portáteis pré-construídas da Grã-

Bretanha para albergar o número crescente de oficiais do governo, médicos, engenheiros e 

comerciantes que se estabeleceram na Índia e nas costas este e oeste da África. Geralmente, surgiam 

como habitações de dimensões mais generosas para a classe média e não como pequenas casas. 

A colonização influenciou o modo de construção em diversos pontos da África e do Brasil, de acordo 

com os materiais disponíveis, originando uma nova a concepção de “casa” nestes locais. 

 

I.3. O advento do Movimento Moderno e a “habitação mínima”  

 

A pressão política para aperfeiçoar os padrões da habitação transformou a base sobre a qual tinham 

sido projectadas as casas mínimas, pois já não dependiam apenas dos seus proprietários. As habitações 

de dimensões reduzidas eram, cada vez mais, encomendadas por colectividades, tais como instituições 

de caridade, associações e grandes empresas industriais. Estes novos projectos reflectiam um novo 
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conjunto de valores, com a ênfase da organização interna dos espaços e do grau de conforto que 

poderia proporcionar. Por volta de 1900, a companhia inglesa Cadbury construiu uma sequência de 

pequenas casas para os seus trabalhadores. A incorporação de instalações sanitárias, uma raridade na 

época, passou a ser considerada no projecto da casa. Localizavam-se, geralmente, no espaço da 

cozinha. 

Todos estes projectos mereceram menor interesse quando surgiram várias experiências, inéditas até ao 

momento, de habitação colectiva empreendidas pelo Governo da União Soviética depois da revolução 

comunista de 1917. Arquitectos e urbanistas, no final do século XIX, adoptaram dois modelos de 

cidade: a “Cidade-Jardim” (Inglaterra), e o “Falanstério” (França), que constituíam uma evolução da 

habitação tradicional russa, designada por izba. Estas novas habitações apresentavam apenas um 

compartimento e agrupavam-se em torno de um átrio compartilhado.  

O “Familistério” erigido por Jean-Baptiste Godin, directamente inspirado na ideologia e no conceito 

de “Falanstério” criado por Charles Fourier, minimizou o espaço privado da família e salientou a 

importância e a eficiência dos espaços comunitários. Apesar de poder ser considerada uma experiência 

de sucesso devido ao espírito vanguardista do seu criador, políticos e arquitectos rapidamente 

compreenderam que este modelo não poderia ser imposto à maioria da população. Assim, passaram a 

desenvolver sobretudo projectos para pequenas casas individuais integradas na comunidade.  

 

Já no século XX, no contexto do Movimento Moderno, o “mínimo” na habitação foi matéria de 

discussão nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna (CIAM). No segundo 

Congresso, realizado em 1929 em Frankfurt am Main (Alemanha), sob o tema The Minimum Dwelling 

(“A Habitação Mínima”), foram apresentadas as primeiras propostas de dimensionamento mínimo 

para a habitação, baseadas em critérios como a segurança, a higiene, a saúde, o conforto e a eficiência. 

Le Corbusier, que fundou e participou intensivamente nos CIAM, criou o conceito de “máquina de 

habitar” e assumiu a casa como uma “célula na escala humana”, o que implicou “esquecer todas as 

moradias existentes, todo código de habitação em vigor, todos os hábitos ou tradições” e “ estudar, a 

sangue frio, as novas condições sobre as quais transcorre a nossa existência. É ousar analisar e saber 

sintetizar.”18.  

Procuravam-se, assim, soluções para a produção em massa com parâmetros standard, com o objectivo 

de diminuir o tempo de construção e os custos, baseadas na sistematização das necessidades dos 

habitantes. Pretendia-se não só resolver a carência habitacional gerada pela afluência de população às 

cidades em desenvolvimento, como também aumentar as comissões destinadas à construção de 

edifícios públicos. 
                                                            
18  LE CORBUSIER. Precisões. Sobre um estado presente da arquitectura e do urbanismo. Trad. Carlos 

Marcondes de Moura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 110.  
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O governo alemão lidou com o rápido crescimento urbano do início do século XX através da 

construção de blocos de apartamentos no centro das cidades e de pequenas casas nos subúrbios. Bruno 

Taut, impulsionador do socialismo, projectou um conjunto de pequenas casas de dois pisos em Berlim 

em 1912, reconhecidas como a versão formal da casa vernacular.  

Os construtivistas russos contribuíram, pela via do socialismo, para a “industrialização” da habitação 

de dimensões reduzidas.  

 

As experiências de Le Corbusier sobre a “casa mínima” começaram muito antes do CIAM de 1929. 

Influenciado pelas ideologias construtivistas, ambicionava criar um sistema de produção de habitações 

em massa baseado nas novas tecnologias da época, tais como os painéis sandwich e o betão leve. 

Por volta de 1930, o arquitecto russo Nikolai Ladovsky projectou casas individuais totalmente 

mobiladas e pré-fabricadas, integradas numa área que poderia conter uma grande diversidade de 

tipologias habitacionais e que, em conjunto, formavam a Green City.  

El Lissitsky também pretendia estabelecer um modelo de habitação através da criação de uma nova 

tipologia de unidade de habitação, que se destinava às massas trabalhadoras. As cabanas utilizadas 

pelas populações rurais, apesar de serem produto da manufactura, são também um exemplo do esforço 

da produção em massa com parâmetros standard, cujas partes eram pensadas com o objectivo de 

permitir que o próprio construtor as pudesse alterar, de acordo com as suas capacidades técnicas. 

Lissitsky constatou que as construções vernaculares em madeira tinham determinados aspectos que 

poderiam ser sujeitos a pré-fabricação19.  

 

Albert Frey desenhou a Aluminaire, “uma casa para a vida contemporânea”, para exibir em 1931 na 

Architectural League Exhibition em Nova Iorque. A pequena estrutura de aço e alumínio demonstrava 

a aplicabilidade das novas técnicas de produção em série destinada à construção de habitações a baixo 

custo. Frey acreditava que a casa de estrutura leve construída com produtos da era industrial se 

integraria completamente na paisagem e se adequaria ao modo de vida do futuro.  

Nesta época, em França, Jean Prouvé projectava casas pré-fabricadas desmontáveis de pequenas 

dimensões, que ficaram genericamente conhecidas como “Casas Desmontáveis F8x8”. 

 

Bruno Taut e Le Corbusier não foram os únicos arquitectos modernistas a explorarem, no final da sua 

actividade, a questão do mínimo e a simplificação dos espaços de habitar.  

Em 1937, Gerrit Rietveld exibiu uma casa de madeira numa exposição comercial em Ultrecht 

(Holanda) com o objectivo de criar uma unidade habitacional para produção massiva. A casa 

apresentava uma planta circular e um espaço central aberto, à semelhança das primeiras formas de 
                                                            
19  POPLE, N. Small Houses. Contemporany Residential Architecture. Londres: Universe, 2003, p. 17. 
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habitação, com um diâmetro de 7.4 m, composto por beliches construídos no perímetro da habitação, 

juntamente com a estrutura da casa e as zonas de serviço.  

 

Gropius, durante muitos anos, ficou fascinado pela possibilidade da pré-fabricação parcial poder ser 

utilizada para resolver o problema da habitação em massa sem gerar formas inflexíveis e monótonas. 

Gropius e Le Corbusier projectaram a “casa mínima” não só para testarem as suas ideias mas também 

para aumentarem as comissões destinadas à construção de edifícios públicos. Os projectos das grandes 

casas privadas permitiram que estes arquitectos ganhassem notoriedade, embora dedicassem também 

parte do seu tempo ao projecto e construção de pequenos edifícios domésticos com orçamentos 

reduzidos. 

 

I.3.2. A flexibilidade da habitação e a polivalência de espaços pequenos 

 

A verdadeira ênfase da questão da flexibilidade está patente na Schroder House (figuras 1.10. e 1.11.) 

de Rietveld, construída em 1924, onde se questionou a necessidade de integrar compartimentos 

convencionais no espaço da habitação. Surgiram várias experiências que propunham elementos de 

construção normalizados que, de acordo com o conceito de flexibilidade funcional, poderiam ser 

amovíveis e permitiriam que o espaço da habitação se adaptasse às várias actividades domésticas.  

A Dymaxion House (figuras 1.12. e 1.13.), projectada em 1927 por Buckminster Fuller, demonstrava 

já um afastamento do modernismo. Rietveld utilizou a tecnologia do século XIX associada à madeira, 

enquanto Fuller empregou os materiais leves da época e criou detalhes que requeriam bastante 

precisão no fabrico das peças. 

 

   
Figuras 1.10. e 1.11.: Schroder House, Rietveld, 1924        Figuras 1.12. e 1.13.: Dymaxion House, Fuller, 1927 

 

O esforço de conduzir a sensibilidade arquitectónica para o problema da habitação em massa e a sua 

relação com o arquétipo vernacular marca a obra de Alvar Aalto. As suas reflexões, assim como as de 

Gropius, ambicionavam eliminar a monotonia e a ausência de diferenciação no desenho das casas 

mínimas, o que os levou a uma grande diversidade de propostas, adequada às circunstâncias do 
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indivíduo ou da família20. Os projectos de Kahn, que também reflectiam sobre a variedade de 

soluções, baseavam-se na ideia de espaço servido e espaço servidor e no vazio interno da casa que 

acolhia pequenas estruturas, com o propósito de compactar o espaço.  

 

Em 1966 o arquitecto dinamarquês Jorn Utzon trabalhou sobre a possibilidade de expansão da casa. 

Utzon reflectiu sobre a capacidade de mutação dos edifícios. Ao analisar uma casa habitada, Utzon 

concluiu que as exigências podem ser satisfeitas de forma mais eficaz através de uma construção onde 

os pilares, a cobertura e o plano do chão formam uma unidade sólida que integra paredes não 

estruturais exteriores e paredes flexíveis no interior. Este tipo de construção poderia ser dividido em 

módulos, sendo que cada um corresponde a uma função e a um compartimento. Assim, a partir destes 

módulos, era possível definir livremente a composição da casa. 

 

I.3.3. A influência japonesa na pesquisa pela habitação mínima 

 

A percepção japonesa do “belo” traduz-se nos conceitos de wabi (“quietude”) e sabi (“simplicidade”). 

Estas concepções, que contrastam com a sumptuosidade, sugerem uma arquitectura modesta, mais 

próxima da natureza. Mies Van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, Bruno Taut e Le 

Corbusier sentiram-se atraídos pela cultura japonesa e pelos conceitos acima referidos. Estes 

arquitectos interessaram-se pela possibilidade de encerrar uma estrutura simples numa membrana fina, 

criando uma composição simultaneamente simples e em tensão.  

Permaneceu, contudo, um ponto significativo de divergência: a arquitectura moderna, juntamente com 

a expansão da indústria, mantinha um carácter artificial, enquanto a arquitectura japonesa procurava 

fundir-se na natureza. 

Os arquitectos reconheceram nas habitações japonesas o despojamento dos interiores, a renúncia a 

objectos desnecessários ao habitante e a simplificação do programa doméstico. A organização interior 

seguia uma lógica funcional e utilizavam-se frequentemente painéis de correr para subdividir as áreas 

internas quando era necessário criar espaços privados. A relação entre a casa e a envolvente era 

bastante importante na cultura japonesa, tal como os espaços de transição entre o interior e o exterior. 

 

Em 1930, Taut viajou para o Japão e habitou uma pequena casa que construiu no estilo Shorin-San, 

tradicional do Japão. Procurou criar uma relação entre o projecto modernista e o desenho da habitação 

tradicional japonesa. Também Le Corbuiser construiu para si próprio uma cabana com 16 m2 na 

Riviera Francesa, no final da sua vida, estimulado pela cultura do Japão (figuras 1.6. e 1.7.). 

                                                            
20 POPLE, N. Small Houses. Contemporany Residential Architecture. Londres: Universe, 2003, p. 22. 



16 
 

A for

Estad

profu

influê

famíl

como

custo

palav

Vend

 

 

I.3.4.

 

Ao l

habit

espaç

O pr

indep

proje

maior

A se

comp

vertic

habit

adapt

 

          
21 Cita

feel b

rte influênci

dos Unidos d

undamente im

ência, a Jaco

lia que enco

o uma oportu

o, com o obje

vras do arqui

der casas bela

 Principais e

longo da er

abilidade, do

ço da habitaç

ojecto da ha

pendentes co

ctados espaç

r amplitude v

ensação de 

partimentos e

cais saliente

ação foram 

tável conduz

                     
ado por MAD

ig. Londres: T

ia japonesa 

da América. 

mpressionado

obs House (f

omendou o p

unidade de c

ectivo de torn

itecto “simpl

as a um cust

Figuras

estratégias de

ra modernis

os quais resu

ção de dimen

abitação mín

om o objectiv

ços neutros p

visual entre s

“espaciosid

e a aplicação

s nas parede

eliminados.

zia a uma eco

                      
DDEX, Diane.

Thames & Hud

é também e

A primeira 

o pela sua a

figuras 1.14. 

projecto tinh

comprovar a

nar a habitaç

lesmente ven

to menor sign

 1.14. e 1.15.:

efinidas pelo 

sta desenvo

ultaram algu

nsões reduzid

nima, a níve

vo de promo

polivalentes,

si, desde que

dade” aume

o de revestim

es e os espa

. O despoja

onomia de es

       
. Wright-Sized

dson, 2003, p

evidente nas

visita de W

arquitectura 

e 1.15.), foi

ha um orçam

as suas ideia

ção um bem a

nder casas a

nifica tudo.”2

 
: Jacobs Hous

modernismo

lveram-se e

umas estraté

das.  

el estrutural,

over a compa

 que não est

e não exigiss

entava de a

mentos claro

aços destina

amento dos 

spaço. 

d Houses. Fra

. 13. (Traduçã

s casas que 

Wright ao Jap

doméstica. A

i construída

mento modes

as relativame

acessível a g

a um custo m
21 (Frank L. W

se, Frank Lloy

o  

estudos e e

gias que pos

, permitiu a 

artimentação

tavam vincul

em um eleva

acordo com

os, maximiza

dos exclusiv

interiores e

ank Lloyd Wri

ão livre) 

Frank Lloy

pão foi em 

A primeira c

em 1936 no 

sto. Wright c

ente à constr

grande parte d

menor não si

Wright, 1916

yd Wright, 193

experiências 

ssibilitam os

utilização d

o do espaço l

lados a uma 

ado grau de p

 a configu

ando a luz. O

vamente à c

e a utilizaçã

ight’s solution

d Wright pr

1905, da qu

casa onde é 

estado de W

considerou e

rução de cas

das famílias.

ignifica nada

6).  

 
36 

sobre os m

s mais varia

de elemento

livre. Assim,

única funçã

privacidade. 

uração volum

Os elemento

irculação no

ão de mobil

ns for making 

rojectou nos

ual regressou

notável esta

Wisconsin. A

este projecto

sas de baixo

. Segundo as

a para mim.

mínimos de

ados usos do

s estruturais

, podiam ser

ão, com uma

 

métrica dos

os estruturais

o interior da

iário fixo e

g small houses

s 

u 

a 

A 

o 

o 

s 

 

e 

o 

s 

r 

a 

s 

s 

a 

e 

s 



17 
 

I.4. A habitação mínima na “contemporaneidade” 

 

As casas de dimensões reduzidas entraram na História da Arquitectura sob a forma de um artefacto 

projectado conscientemente como uma excentricidade. Mais tarde evoluiu como demonstração do 

poder económico dos proprietários das grandes empresas, associações e colectividades. A casa 

pequena deixou de ser sinónimo de falta de privilégio e passou a simbolizar um conjunto de valores: 

compactação, eficiência e polivalência. Esta caracterização marcou uma ruptura com o passado, onde 

a escala era, inevitavelmente, proporcional à importância e ao poder.  

A “habitação mínima”, no Movimento Moderno, foi tratada no contexto da qualidade habitacional, 

pois não bastava encontrar o “mínimo” quantitativo, que difere consoante o contexto cultural, social e 

económico, mas sim garantir condições favoráveis ao desenvolvimento do habitante e do agregado 

familiar.  

 

Actualmente, a habitação mínima é um campo de experimentação intensiva para os arquitectos, 

relacionada com os novos modos de vida, com a evolução tecnológica e com a crescente 

individualização do habitante, que interage e conhece o mundo virtualmente. Os elevados preços do 

solo nas grandes metrópoles justificam também a pesquisa sobre os mínimos de área ocupada. 

Kengo Kuma afirma que “desenhar casas pequenas sugere novas indicações na relação entre as 

pessoas e o meio ambiente, e, numa escala mais ampla, o futuro da habitação. (…) a casa pequena é, 

realmente, um laboratório de experiências que nos permite perseguir a criação de uma relação de 

complementaridade com o nosso meio.”22. O projecto da casa mínima é reconhecido, no Japão, tal 

como noutros locais, uma mais-valia em zonas com elevada densidade habitacional. 

Nos últimos anos têm-se desenvolvido vários projectos que procuram o limite “mínimo” de área e de 

volume necessário ao habitáculo. Há que ter em conta que estes projectos são experimentações para 

vivências futuras e nem sempre garantem interiores práticos, confortáveis e capazes de albergar um 

agregado familiar. Contudo, muitos arquitectos procuram responder à necessidade de criar habitações 

em espaços com grandes restrições relativamente a área, volume, configuração do lote, ventilação 

natural e insolação directa. 

 

No Japão, por exemplo, o desenvolvimento da “habitação social” não se assemelhou ao processo 

ocorrido na Europa. O rápido crescimento económico do Japão deu origem à criação, por parte do 

governo, de habitação básica em grande quantidade. O custo exorbitante do solo nas áreas urbanizadas 

agravou este problema. Apesar da preocupação com o número de fogos a disponibilizar, pretendia-se 
                                                            
22  BROWN, Azby. The very small home. Japenese ideas for living well in limited spaces. Japão: Kodansha 

International, 2005, pp. 98-99. (Tradução livre) 
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Figuras 1.19, 1.20 e 1.21.: One Square Meter House, Didier Fiúza Faustino, 2003 

 

O atelier dinamarquês BIG integrou no projecto de habitação colectiva Lego Housing (figura 1.22.) 

uma peça de mobiliário de carácter experimental. Esta peça, entendida como um módulo sujeito a 

transformações constantes, integra várias possibilidades de uso e gera espaços distintos, de acordo 

com uma lógica funcional previamente projectada. 

 

 
Figura 1.22.: Lego Housing, Shops, Fitness & Hotel, BIG, 2007 

                  

 

 

 

   

Em Portugal, Inês Lobo reabilitou e requalificou um conjunto edificado segundo os “mínimos de 

habitabilidade”. O bairro de habitação social Rainha D. Leonor (figura 1.23.), no Porto, reúne um 

conjunto de factores que o assemelham ao Bairro Badre Cruz (caso de estudo da presente dissertação). 

As habitações em banda do bairro Rainha D. Leonor, edificado na década de 50, foram 

progressivamente modificadas pelos moradores, segundo um processo de transformação e apropriação 

do espaço exterior de forma desregrada, sem qualidade espacial e arquitectónica. Este fenómeno 

aconteceu devido ao facto do interior dos fogos não promover a sua adaptação às necessidades e ao 

modo de vida dos agregados familiares e à aparente falta de área útil no espaço da habitação original. 
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II. QUALIDADE HABITACIONAL EM ESPAÇOS DE DIMENSÕES REDUZIDAS 

 

II.1. Qualidade 

 

 “Qualidade” é a propriedade ou condição, de carácter objectivo ou subjectivo, que distingue uma 

coisa de outra. Assume-se como um atributo, uma característica, uma capacidade que confere valor e 

importância26. O conceito de qualidade é definido, geralmente, como a adequação das características 

do produto às necessidades dos utentes27.  

 

II.1.1. Qualidade Habitacional 

 

A apreciação do espaço da habitação é informada pelo suporte cultural de cada indivíduo, se 

considerarmos a vertente subjectiva do conceito de qualidade. Existem aspectos qualificativos que são 

valorizados de diferentes formas, tal como a qualidade da construção e a qualidade formal. A idade do 

edifício, por exemplo, pode ser valorizada pela sua antiguidade ou, pelo contrário, pela sua 

modernidade. A proximidade de um jardim público ou de uma grande área verde, tal como o prestígio 

da localização geográfica, são alguns factores que influenciam a valorização da habitação em termos 

socioeconómicos.  

Segundo Rafael Serra a qualidade depende também do conforto, relacionado com os níveis térmicos, 

higrométricos, barométricos e luminosos. Estes parâmetros, objectivos e quantificáveis em valores 

precisos, variam de acordo com alguns factores como a raça, a robustez física, a idade, o estado de 

saúde, entre outros28. 

O principal objectivo é garantir um espaço habitacional qualificado, não só quanto ao espaço interior 

do edifício e à sua imagem exterior, mas também relativamente à relação da habitação com a 

envolvente. Norberg-Schulz afirma que “o homem precisa de um ambiente urbano que lhe facilite 

referências de imagens, precisa de recintos ou zonas que tenham um carácter particular e precisa de 

percursos que levem a sítios específicos e de pólos urbanos que sejam lugares distintos e 

inesquecíveis”29. 

                                                            
26 Definição do Dicionário Editora da Língua Portuguesa, 2011, Porto Editora.  
27 Definição de PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: 

LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento, p. 9. 
28 Citado por VAZ, Pedro Serra. R.G.E.U.: Medidas de felicidade? Reflexões para uma alternativa sustentável. 

Lisboa: FA UTL, 2001. Texto policopiado. Tese de mestrado, p. 67. 
29 Citado por COELHO, António Baptista. Qualidade Arquitectónica Residencial. Rumos e Factores de Análise. 

Lisboa: LNEC, 2000, p. 470. 
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II.2. “Qualidade Residencial” 30 na habitação de áreas reduzidas e a custos controlados em 

Portugal 

 

II.2.1. Enquadramento histórico: políticas do sector da habitação 

 

Em Portugal, durante o século XX, tornou-se evidente a carência quantitativa e qualitativa de 

habitação. Em 1966, a carência habitacional foi avaliada em 500 000 alojamentos31. 

Os conjuntos habitacionais de dimensões reduzidas existentes apresentavam más condições de 

habitabilidade, degradação e falta de infra-estruturas e equipamentos. Nos anos 60, o Estado estimulou 

a formação de políticas favoráveis ao projecto da habitação de carácter social. 

 

A década de 60 e o início da década de 70 caracterizam-se pela intervenção do Estado no sector da 

habitação, com a adopção de novas medidas legislativas e a criação do Fundo de Fomento da 

Habitação e da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, com o objectivo de garantir melhores 

condições de habitabilidade pela imposição de requisitos mínimos de qualidade construtiva, material e 

formal. Esta intervenção revelou-se determinante no combate à construção clandestina, dado que 40% 

das habitações construídas não estavam legalizadas e não reuniam as condições de habitabilidade 

exigidas32. 

Entre 1974 e 1976 se, por um lado, foi reforçado este dinamismo político, reflectido na realização de 

programas de auto-construção, do programa de apoio a cooperativas de habitação e do Serviço 

Ambulatório de Apoio Local (SAAL), por outro, não se criaram condições para uma resposta por parte 

da promoção privada de habitação. 
 

Em 1984, após a extinção do Fundo Fomento da Habitação e do Fundo de Apoio ao Investimento 

Habitacional, surgiu o Instituto Nacional de Habitação (INH). O INH promoveu políticas de apoio 

financeiro a programas de habitação social promovidos por cooperativas, municípios e empresas de 

construção. Entre 1983 e 1989 o número de habitações financiadas pelo INH aumentou 

consideravelmente, mas, entre 1990 e 1995, registou-se uma redução. No entanto, a partir de 1996, a 

                                                            
30 Designação utilizada por PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica 

habitacional. Lisboa: LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento, p. 9. 
31 CABRITA, António R. et al (2003). “Quantidade, Qualidade e Sustentabilidade no Parque Habitacional” in 

Portugal 2000. Nº 81. Ano VI. 2003. [Consult. 09 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://www-

ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/pessoal/jpedro/Research/Pdf/Artigo%20qualidade%20qualidade%20sustentabiliade.

pdf˃. 
32 Idem, ibidem. 
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promoção da habitação a custos controlados ganhou um novo impulso através do Programa Especial 

de Realojamento (PER). Na segunda metade da década de 90 cresce o número de habitações 

disponibilizadas pelo programa Habitação a Custos Controlados (HCC), diminuindo o número de 

famílias a viver em casas sem condições de habitabilidade. 

 

De 1970 a 2000 ocorreram grandes melhorias na resolução do problema da carência habitacional. 

Durante este período, a oferta habitacional cresceu 78%, com a construção de cerca de dois milhões de 

novos fogos33. Actualmente, um elevado número de alojamentos acima referidos encontram-se 

degradados e, em parte, desocupados. 

 

Por volta de 2003, definiu-se o rumo da Habitação a Custos Controlados, agora denominada Habitação 

Apoiada pelo Estado. Esta alteração de designação reflecte um novo modo de encarar este tipo de 

habitação, pois já não se baseia na resolução do problema da quantidade, mas sim na aposta na 

qualidade, que tem vindo a ser estudada exaustivamente pelo LNEC desde a década de 60. 

 

II.2.2. Contributo do LNEC  

 

A Divisão de Construção e Habitação do LNEC iniciou a sua actividade nos anos 60, com o objectivo 

de aprofundar o conhecimento sobre as condições gerais da habitação em Portugal e de promover a 

qualidade no meio residencial.  

Os primeiros programas de investigação do LNEC foram dirigidos por Nuno Portas e Ruy Gomes, 

documentados em Funções e exigências de áreas da habitação34, publicado em 1969. O estudo que 

deu origem a esta publicação trata do problema do dimensionamento da habitação e dos seus 

compartimentos, com particular interesse pelas necessidades mínimas em áreas de habitação, através 

do desenvolvimento de critérios de atribuição de áreas conjugados com a evolução das necessidades. 

 

Na década de 60 foi desenvolvido, sob a orientação do Arquitecto Nuno Portas, um programa de 

investigação cujos resultados foram apresentados por Luz Valente Pereira em 1974 no relatório O uso 

do espaço na habitação35. Este programa pretendia programar e racionalizar os projectos de habitação 

                                                            
33 CABRITA, António R. et al. Op. Cit. 
34 Veja-se PORTAS, Nuno. Funções e exigências de áreas da habitação. Lisboa: LNEC, 1969. Esta publicação 

foi antecedida por PORTAS, Nuno. Estudo das funções e da exigência de áreas da habitação. Volume I e II. 

Lisboa: LNEC, 1964. 
35 Veja-se PEREIRA, Luz Valente; GAGO, Maria Amélia C. O uso do espaço na habitação. Lisboa: LNEC, 

1974. 
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social, com o intuito de garantir um nível mínimo de qualidade em habitações de dimensões reduzidas, 

baseado em informação técnica, em instrumentos e metodologias de análise e no estudo das 

necessidades dos habitantes e nas funções do espaço habitacional. Esta informação era recolhida 

através de um processo de participação dos moradores36. Segundo Portas, esta investigação pretendia 

verificar ou simular relações entre necessidades /funções/comportamentos e espaços habitáveis37. 

Nesta publicação descrevem-se as actividades domésticas, os locais onde se processam, os 

intervenientes, outras funções que possam ocorrer no mesmo espaço e a relação entre as actividades e 

o espaço utilizado (segundo a dimensão do espaço e o nível social e económico do agregado). 

 

A sistematização e a optimização de soluções de habitação foram desenvolvidas no relatório 

Racionalização de soluções de habitação38 por Nuno Portas e Alexandre Alves Costa em 1966.  

Na primeira parte deste estudo foi analisado um conjunto de casos de estudo com o objectivo de 

definir uma gama racionalizada e esquematizada de tipos de habitação, suficientemente flexível para 

que pudesse constituir uma proposta base de valores mínimos recomendáveis, com vista à optimização 

das áreas dos compartimentos e à correcção dos requisitos não satisfeitos. Na segunda parte, 

apresentou-se uma análise das relações de compatibilidade e conexão entre as várias funções e usos da 

habitação, de acordo com as conclusões retiradas da primeira parte. 

 

Mais tarde, nos anos 80, os estudos do Núcleo de Arquitectura do LNEC evoluíram para a produção 

de recomendações relativas às normas aplicadas ao projecto da habitação e para a realização de 

análises à qualidade arquitectónica habitacional.  

O programa de investigação Boa habitação. Do conhecimento à gestão da qualidade39 foi elaborado 

por António Reis Cabrita em 1987, e trata, de forma geral, do conceito de qualidade na habitação, 

conjugando as áreas da arquitectura, do urbanismo, das ciências sociais e da engenharia civil. Branco 

Pedro, com base neste documento, afirma que “ a procura da qualidade é definida como um processo 

dinâmico e cíclico, em que as necessidades e aspirações individuais e colectivas no exercício do 

habitar são determinadas por diversos factores, decorrentes das relações do homem e da família com 

a casa e com o habitat”40 (2003). 

                                                            
36 Aplicação do Inquérito à Habitação Urbana, ocorrido em 1971 e 1972. 
37 PORTAS, Nuno. «Desenho e apropriação do espaço em habitação» in Arquitectura: revista de arte e 

construção. nº 103. Maio-Junho 1968, pp. 124-128.  
38 Veja-se COSTA, A. Alves. Racionalização de soluções da habitação Parte I. Lisboa: LNEC, 1966. 
39 Veja-se CABRITA, A. Reis. Boa habitação. Do conhecimento à gestão da qualidade. Lisboa: LNEC, 1987. 
40 PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: LNEC, 2003. 

Dissertação de doutoramento, p. 19. 
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Em 1991, Baptista Coelho realizou o estudo Análise e avaliação da qualidade arquitectónica 

residencial41, onde define o conceito de qualidade e os parâmetros físicos sobre os quais deve ser feita 

uma análise e avaliação de qualidade. 

Os resultados do estudo foram publicados em três volumes, em 1993. O primeiro volume, Áreas de 

estudo e seus antecedentes. Definição geral da qualidade, formula uma caracterização geral da 

qualidade arquitectónica residencial e propõe uma estrutura para a sua análise. No segundo volume, 

Rumos e factores de análise da qualidade arquitectónica, define os factores de análise da qualidade e 

os níveis físicos onde incidem. Por fim, o terceiro volume, Caracterização sistemática de níveis físicos 

do habitat, reúne um conjunto de dados de programa e exigências de qualidade referentes, por 

exemplo, a recomendações gerais, dimensões e relações entre os vários espaços e compartimentos, que 

resultam numa tipificação espacial com base em valores mínimos pré-definidos. 

Em 1998, Baptista Coelho e Branco Pedro reorganizaram o terceiro volume do estudo acima referido e 

publicaram Do Bairro e da Vizinhança à Habitação. Tipologias e caracterização dos níveis físicos 

residenciais42. 

 

Em 1994, Duarte Paiva publicou o relatório Revisão das Recomendações Técnicas de Habitação 

Social43. Esta proposta de revisão actualizou as Recomendações Técnicas de Habitação Social (RTHS) 

existentes e conduziu à criação de novos regulamentos técnicos, enquadrando a promoção da 

“Habitação a Custos Controlados” (de dimensões reduzidas, maioritariamente), anteriormente 

designada por “Habitação Social”. Ficou, ainda, prevista uma segunda revisão das RTHS, com o 

objectivo de formular uma normativa técnica actualizada que contextualizasse a promoção da 

habitação apoiada pelo Estado. 

 

João Branco Pedro apresenta, em 2003, a tese Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica 

Habitacional44, onde expõe um programa de exigências dos espaços habitacionais e desenvolve um 

método de avaliação da qualidade arquitectónica residencial. Branco Pedro define o conceito de 

qualidade residencial como “a adequação da habitação e sua envolvente às necessidades dos 

                                                            
41 Veja-se COELHO, A. Baptista. Análise e avaliação da qualidade arquitectónica residencial. Volume I, II e 

III. Lisboa: LNEC, 1993. 
42 Veja-se COELHO, A. Baptista; PEDRO, J. Branco. Do bairro e da vizinhança à habitação: tipologias e 

caracterização dos níveis físicos residenciais. Lisboa: LNEC, 1988. 
43 Publicação referida por PEDRO, João Branco. Op. Cit., pp. 22-23. 
44 Veja-se PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: 

LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento, p. 3. 
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moradores”45. O autor defende que a qualidade residencial deve responder a determinados limites em 

questões de área, numa perspectiva de adequação a longo prazo que corresponda à transformação 

previsível das necessidades dos moradores. Deve também compatibilizar os interesses e necessidades 

individuais e colectivas a nível social e cultural. Esta investigação prevê a procura de soluções 

inovadoras, que melhorem as condições de vida dos habitantes.  

Assim, as metodologias de análise e avaliação da qualidade residencial sofreram uma recente 

evolução, através da ligação do Núcleo de Arquitectura e do sector da Ecologia Social do LNEC. 

 

II.2.3. Avaliação da qualidade da habitação 

 

Os métodos de avaliação da qualidade da habitação têm contribuído para o conhecimento e a 

caracterização da realidade, com o objectivo de classificar e aperfeiçoar as soluções existentes. A 

abordagem sistematizada pode ser aplicada a diferentes objectos de estudo. Alexander Klein, 

relativamente à questão das metodologias de projecto aplicadas durante o Movimento Moderno, 

afirmou que devem ser considerados “(…) os problemas da qualidade da habitação e os critérios a 

definir para a sua determinação numa situação de escassez de recursos, tanto do ponto de vista 

quantitativo como qualitativo.”46.  

Os estudos realizados por Klein47, nos anos 30, tinham um propósito funcionalista e prático, assentes 

na satisfação das necessidades dos utentes em tempo útil e a custos reduzidos. Klein considerou que a 

definição de “habitação mínima” constituía uma redução coerente à superfície mínima para habitar. 

Segundo este autor, “uma oportuna redução das áreas, tal como exigem as actuais condições 

económicas não deve conduzir necessariamente a piores condições de habitabilidade. Pelo contrário, 

podemos afirmar com razão que podem alcançar-se melhorias (…), apesar da redução das áreas e 

dos mínimos habitáveis”48. 

Para elaborar uma análise acerca do mínimo na habitação e da qualidade a garantir, Klein investigou 

as necessidades dos moradores, relativamente a economia, higiene, funcionalidade, conforto 

ambiental, aspectos técnicos e construtivos. Depois, com base nos resultados obtidos, definiu um 

                                                            
45 PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: LNEC, 2003. 

Dissertação de doutoramento, p. 9. 
46 KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980. Colecção 

arquitectura/Perspectivas, p. 7. (Tradução livre) 
47 Autor e tema abordado por PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica 

habitacional. Lisboa: LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento, pp. 59-61. 
48  KLEIN, Alexander. Op. Cit., p. 368. (Tradução livre) 
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programa de habitação. O autor propôs também uma análise gráfica com o objectivo de observar a 

qualidade, composto pelos seguintes parâmetros: 

- Análise das zonas de circulação e das distâncias entre funções – traçado e cruzamento dos percursos 

entre funções complementares (entrada, preparação de refeições, comer, estar, dormir, higiene pessoal) 

e concentração e largura das zonas de circulação; 

- Concentração de superfícies livres – dimensão, forma, iluminação e conexão de áreas que 

permanecem desocupadas após a colocação do mobiliário indispensável; 

- Analogias geométricas e relação entre os elementos da planta – relação visual entre os 

compartimentos, para que possam ser percepcionados de uma forma unitária; 

- Fraccionamento das superfícies de parede e de leitura do espaço – eliminação de zonas de passagem, 

de contornos geométricos complexos, de espaços com disposições desordenadas e de sombras. 

 

Em 1989, nos Estados Unidos da América, Dluhoseh49 desenvolveu um método de avaliação da 

qualidade da habitação na perspectiva da satisfação das necessidades objectivas, quantificáveis e 

generalizáveis dos habitantes. Relativamente à habitação define e caracteriza: 

- Espaços e dimensões mínimas - programa de espaços; 

- Relações funcionais – acesso e relação entre compartimentos; iluminação, ventilação e acesso da 

cozinha; separação da sala de estar de outros compartimentos; 

- Qualidade do espaço – dimensões mínimas e máximas dos espaços e compartimentos; iluminação 

natural e insolação de compartimentos habitáveis; 

- Adaptabilidade – flexibilidade a curto e a longo prazo; 

- Equipamento – equipamentos técnicos, isolamento acústico e materiais; 

- Contacto com o exterior – espaço exterior privado, perturbações ao meio residencial. 

 

Em Portugal, Nuno Portas e Alexandre Alves Costa propõem um método de selecção e optimização de 

soluções de habitação no relatório Racionalização de soluções de habitação50, publicado em 1966. 

Este estudo tem como base um questionário que sintetiza as exigências mínimas de espaço e de 

equipamento para cada uma das funções classificadas e o nível de qualidade a que deveriam 

corresponder.  

                                                            
49 Autor e tema abordado por PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica 

habitacional. Lisboa: LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento. pp. 67-68. 
50 Veja-se COSTA, A. Alves. Racionalização de soluções da habitação Parte I, Anexo 1. Lisboa: LNEC, 1966. 
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No mesmo ano, no estudo Definição e evolução das normas da habitação51 já se adivinhavam as 

transformações iminentes da sociedade portuguesa, cuja alteração do papel da mulher e dos jovens já 

influenciava a organização do fogo. A vida familiar intensificou-se e diversificou-se no espaço da 

casa. A investigação incidiu sobretudo na adequação das áreas a cada função, na organização 

funcional da habitação, na flexibilidade de ocupação, nas relações com o espaço exterior imediato e na 

existência de equipamentos colectivos no prolongamento do edifício de habitação. Relativamente ao 

espaço da habitação, analisaram: 

- Capacidade de arrumação de mobiliário e equipamento; 

- Áreas destinadas ao uso do mobiliário e áreas livres; 

- Percursos de circulação, perturbações de funções incompatíveis com atravessamento; 

- Relações de circulação ou contacto audiovisual entre funções complementares; 

- Isolamento visual e acústico entre funções ou grupos de funções considerados incompatíveis. 

 

Os métodos de avaliação acima referidos incidiram sobretudo em casos de habitações de dimensões 

consideradas reduzidas no contexto cultural em que surgiram.  

Branco Pedro utiliza, no documento Programa Habitacional52, um método sistematizado que conjuga 

as definições e a forma de abordagem de Nuno Portas e Alexandre Alves Costa. O método de 

avaliação utilizado por Branco Pedro define critérios de classificação tipológica de habitações e aplica-

os a uma amostragem alargada, com o intuito de caracterizar as condições de habitabilidade das 

soluções mais frequentes. Realizou ainda modelos de ensaio para cada tipologia e respectivo nível de 

qualidade. 

Na tese Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional53, Branco Pedro tem como 

objectivo “avaliar o grau de adequação das características da habitação e da sua envolvente às 

necessidades imediatas e previsíveis dos moradores, compatibilizando as necessidades individuais 

com as da sociedade”54. O método de avaliação utilizado neste estudo pretende seleccionar e organizar 

um conjunto pré-definido de exigências que possibilitem a análise e a avaliação da qualidade 

arquitectónica habitacional, às quais se atribuem valores numéricos que representam o nível de 

desempenho das soluções. O autor pretende disponibilizar um instrumento que possibilite a realização 

de avaliações objectivas relativamente à qualidade arquitectónica de edifícios habitacionais. 

                                                            
51 Estudo abordado por PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. 

Lisboa: LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento, pp. 61-63. 
52 Veja-se PEDRO, João Branco. Programa habitacional: habitação. Lisboa: LNEC, 2001. 
53  Veja-se PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: 

LNEC, 2003. Dissertação de doutoramento. 
54 Idem, p. 3. 
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II.3. Princípios para a qualidade habitacional 

 

II.3.1. Directrizes regulamentares para a qualidade habitacional 

 

A actual regulamentação portuguesa referente às edificações urbanas, RGEU, define condições gerais 

relativamente aos aspectos físicos da construção e da sua relação com o edificado envolvente, com o 

intuito de garantir “(…) todos os requisitos necessários para que lhes fiquem asseguradas, de modo 

duradouro, as condições de segurança, salubridade e estética mais adequadas à sua utilização 

(…)”55.  

A questão da “espaciosidade” é abordada num ponto de vista meramente quantitativo, referindo a área 

mínima destinada a cada tipo de compartimento e a altura mínima. A relação entre a área e a altura de 

um compartimento é abordada de forma restritiva, sem indicações que favoreçam a qualidade espacial. 

Em contraponto, vários autores defendem a criação de um programa habitacional assente em 

parâmetros qualitativos, para além dos quantitativos. Esta necessidade de constituição de um novo 

programa habitacional assenta, sobretudo, na urgência de actualização da regulamentação em vigor, 

cujas revisões não conduziram a uma nova forma de abordar a questão da habitação. As sucessivas 

revisões não consideraram nem os desenvolvimentos tecnológicos e construtivos, nem o contexto 

cultural, social e económico vigente. 

 

A necessidade de actualização da regulamentação 

 

A actual regulamentação data de 1951 e tem sido alvo de inúmeras alterações, embora se mantenha 

constantemente desajustada à realidade social, urbanística e arquitectónica contemporânea.  

O RGEU substituiu o Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas, aprovado em 1903, que, 

por sua vez, substituiu a Carta de Lei de 1864 e o Decreto de 31 de Dezembro de 186456. O 

regulamento teve como base as investigações feitas por Étienne de Gröer nos anos 30, no contexto da 

elaboração do Plano Geral de Urbanização (PGU). Este plano, incumbido à Administração Central, foi 

elaborado por uma equipa que integrava urbanistas estrangeiros. Gröer, que estava entre os 

                                                            
55 R.G.E.U. Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Decreto-Lei nº 38 382 de 7 de Agosto de 1951, Título 

II, Capítulo I, Artigo 15º. 
56 Veja-se ORDEM DOS ARQUITECTOS – SECÇÃO REGIONAL NORTE, “Parecer sobre o anteprojecto de 

revisão do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)”. OASRN: Porto, 2007. [Consul. 9 Set 2011]. 

Disponível em WWW: ˂URL: http://www.oasrn.org/pdf_upload/Revisao%20RGEU%20-

%20parecer%20aprovado%20CDN.pdf˃. 
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participantes, fundamentava as suas intenções na “cidade-jardim” de Ebenezer Howard57 e defendeu a 

planificação de baixa densidade, adaptando-se “ao ideário do regime – o modelo salazarista de ‘país-

aldeia’”58.  

Assim, a exigência de actualização do RGEU justifica-se também pela renovação do quadro cultural, 

social e económico que originou a elaboração deste diploma.  

 

  
 

 
Figura 2.1.: Legislação, Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas 

                                                            
57 Veja-se BAPTISTA, Sofia. “Pensar a cidade – Agir no campo. Proposta de intervenção para as margens 

periurbanas do Lis”. FCTUC: Coimbra, 2009, p. 17. [Consul. 9 Out 2011]. Disponível em WWW: ˂URL: 

http://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/9844/1/Parte_1.pdf˃. 
58  O termo ‘país-aldeia’ é utilizado por Nuno Portas, aqui citado por BAPTISTA, Sofia. Op. Cit., p.17. 
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O Núcleo de Arquitectura do LNEC produziu diversos estudos sobre a qualidade arquitectónica 

habitacional, com o objectivo de fornecer informação complementar à regulamentação em vigor. Este 

conjunto de recomendações, publicadas essencialmente nas décadas de 60 e 70, apoiou a actividade 

dos arquitectos e engenheiros em Portugal relativamente à construção de edifícios de carácter 

habitacional e contribuiu para a conformação da necessidade de alterar a actual legislação. 

 

Em 1975 foi criada uma subcomissão do Ministério do Equipamento Social destinada à revisão e 

actualização da regulamentação no domínio das edificações. Em 1990, resultado da actividade desta 

subcomissão, surgiu a proposta para a criação de um novo documento, o Regulamento Geral das 

Edificações (RGE). Para apoiar este regulamento, o LNEC realizou um estudo sobre o programa de 

áreas mínimas da habitação, com o objectivo de determinar as áreas mínimas necessárias para cada 

compartimento de forma rigorosa e ajustada aos modos de vida contemporâneos. Assim, Branco Pedro 

estudou a possibilidade de definir áreas para cada tipo de compartimento consoante o número de 

utilizadores, contestando as áreas mínimas pré-definidas e inflexíveis previstas pelo RGEU59. 

 

O novo documento não foi aprovado e prevaleceu o RGEU, que se actualizou nas matérias de 

durabilidade e manutenção, qualidade da edificação, segurança na utilização e segurança de intrusão60. 

O Arq. Vasco Massapina caracteriza a actual legislação como condicionante do desenho urbano e 

técnica e cientificamente desactualizada, marcada pela abordagem tímida ao tema da manutenção. 

Afirma, ainda, que o novo documento deve impor determinados níveis de desempenho e eficiência, 

adoptar o princípio da flexibilidade conceptual e potenciar a responsabilidade profissional61.  

 

A proposta de um novo regulamento: RGE62 

 

O novo RGE alarga o campo de aplicação do RGEU, quanto às tipologias de edificação e às 

intervenções possíveis. O documento estrutura um conjunto de indicações actualizadas respeitantes à 

                                                            
59  Veja-se PEDRO, João Branco. Programa Habitacional. Espaços e compartimentos. Lisboa: LNEC, 2002.  
60 Veja-se MASSAPINA, Vasco. “Memória sobre a proposta de Regulamento Geral de Edificações” in 

Conferência EPUL – Regeneração e Reabilitação Urbana. Sessão “Licenciamento de Obras e Ligação das 

Redes de Serviços Públicos”. [Em linha] LNEC: Lisboa, 2011, p.2. [Consul. 9 Set 2011]. Disponível em WWW: 

˂URL: http://www.epul.pt/archive/doc/MemoriaRGE.pdf˃. 
61 Idem, ibidem. 
62 Veja-se RGEU, Subcomissão para a revisão do. Regime Geral de Edificações, Projecto de Decreto-Lei. 

Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. Portaria nº 62/2003 de 16 de Janeiro. Despacho nº 

5493/2003 de 27 de Fevereiro. Versão Definitiva, Janeiro de 2007. Cortesia do Arq. Vasco Massapina. 



32 
 

segurança, ao ambiente, à energia, à sustentabilidade, à vida útil dos edifícios, à manutenção, à 

durabilidade, ao conforto e à acessibilidade, e introduz novas directrizes sobre a integração da 

edificação no meio físico e sobre a gestão da qualidade do espaço edificado. 

Na proposta do novo regulamento contemplam-se suplementos de área para as várias tipologias, 

conjugados com as áreas mínimas definidas para os compartimentos habitáveis, estabelecendo-se o pé-

direito mínimo de acordo com a área e a relação entre a largura e o comprimento do compartimento 

em planta, em função da sua área. 

Relativamente à organização do fogo, de acordo com o princípio da flexibilidade, o novo regulamento 

considera que todos os compartimentos devem ser individualizados, permitindo, no entanto, a 

supressão de algumas paredes divisórias devidamente identificadas no projecto, com excepção das 

instalações sanitárias. Os fogos desenvolvidos em mais do que um piso devem permitir o acesso a um 

quarto, a uma instalação sanitária e a uma cozinha sem recurso a escadas. 

O capítulo acerca da qualidade e economia da construção estabelece regras acerca da qualidade do 

projecto e da sua execução, bem como a certificação da qualidade das edificações ou partes das 

edificações e dos processos construtivos. Define também as características de desempenho das 

edificações, dos materiais e dos componentes e sistemas de construção aplicados. 

 

O RGE define já um conjunto de normas adequadas aos modos de vida contemporâneos, aos avanços 

tecnológicos, às exigências de sustentabilidade ambiental e social e ao presente contexto cultural. 

Estas directrizes, tanto de carácter quantitativo como qualitativo, devem ser acompanhadas por 

recomendações que auxiliem o projecto de espaços habitacionais, principalmente no que diz respeito a 

espaços de dimensões reduzidas.  

 

II.4. Estratégias para a qualidade habitacional em espaços de dimensões reduzidas 

 

A definição de estratégias que qualificam espaços habitacionais de dimensões reduzidas pressupõe a 

generalização das necessidades dos habitantes e das exigências associadas a cada função dos espaços 

da habitação.  

As estratégias conduzem, regra geral, à flexibilidade e à adaptabilidade dos espaços, com o objectivo 

de se adequarem à evolução do agregado familiar, bem como às suas características e preferências. 

Nuno Portas, em1969, referiu esta capacidade de prever a reconversão futura dos espaços através da 

sua flexibilidade numa perspectiva de possibilitar “alterações qualitativas da função por motivação 

cultural ou técnica” ou devido à “evolução quantitativa do agregado”63. 

                                                            
63 PORTAS, Nuno. Funções e exigências de áreas de habitação. Lisboa: LNEC, 1969. p. 6. 
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Os relatórios desenvolvidos no Núcleo de Arquitectura do LNEC assentam numa vasta informação 

técnica, na análise directa de edificações, em inquéritos feitos a moradores e em recentes estudos que 

visam a aplicação de métodos de análise e avaliação dos edifícios habitacionais, já referidos neste 

capítulo. 

A experiência do LNEC contribuiu para a definição de recomendações de carácter técnico, cujos 

resultados são expressos em valores quantitativos e mensuráveis relativamente a um conjunto de 

conceitos pragmáticos que correspondem à classificação das exigências de desempenho da habitação. 

Branco Pedro reuniu este conjunto de conceitos no estudo Programa Habitacional64, com base nos 

termos introduzidos por Nuno Portas e Ruy Gomes. Branco Pedro compatibilizou estes conceitos, 

organizando-os de acordo com as actividades de uso da habitação, e definiu um quadro65 de exigências 

a que o projecto da habitação deve responder: 

 

Exigências de habitabilidade Agradabilidade  Conforto higrotérmico 
  Conforto acústico 
  Conforto visual 
  Conforto táctil 
  Qualidade do ar 
  Protecção/Estanquidade à água 
  Salubridade 
Exigências de segurança Segurança Segurança estrutural 
  Segurança no uso normal 
  Segurança contra incêndio  
  Segurança contra a intrusão  
  Segurança viária 
Exigências de uso Adequação espacio-funcional Capacidade 
  Espaciosidade 
  Funcionalidade 
 Articulação Privacidade 
  Convivialidade 
  Acessibilidade 
  Comunicabilidade 
 Personalização Adaptabilidade 
  Apropriação 
Exigências estéticas Aspecto e coerência  Atractividade 
  Domesticidade 
  Integração 
Exigências de economia Economia Economia 
 

                                                            
64 PEDRO, João Branco. Programa Habitacional. Espaços e Compartimentos. Lisboa: LNEC, 2002. 
65 Idem, p. 31. 
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Os relatórios produzidos pelo LNEC constituíram, indubitavelmente, um avanço significativo para a 

formulação de regras que atribuem qualidade ao espaço habitacional. Outros autores abordam a 

questão da qualidade habitacional através da enunciação de princípios de carácter essencialmente 

arquitectónico, que não são quantificáveis mas que contribuem significativamente para o conforto dos 

habitantes, maximizando as potencialidades dos espaços mínimos. Assim, os conceitos de referência 

dos ensaios do LNEC, aliados aos estudos de outros autores, concorrem para a produção de um 

conjunto de estratégias que conferem qualidade a espaços habitacionais mínimos. 

 

As estratégias podem ser agrupadas em quatro categorias, de acordo com as relações que se 

estabelecem entre os diferentes elementos que compõem a dimensão física da habitação. Estas 

relações influenciam a forma como o habitante percepciona o espaço e interage com a “casa”. As 

quatro categorias são: “eficiência”, “flexibilidade e adaptabilidade”, “ambiente interior” e “relação 

com a envolvente”. 

 

II.4.1. Eficiência 

 

A habitação pode promover o uso múltiplo e a alteração das características físicas dos espaços, com o 

objectivo de se adequarem ao modo de vida dos habitantes. A capacidade dos compartimentos 

suportarem diversas funções decorre da possibilidade de sobreposição de actividades conciliáveis 

entre si ou do desenvolvimento de actividades distintas em diferentes períodos temporais. 

 

Mezzanine66 

 

A exploração da verticalidade de um compartimento pode criar um novo espaço de estar/descanso, de 

trabalho ou de arrumos, quando a altura do pé-direito o permite. As casas studio são concebidas no 

contexto da habitação “mínima” e consistem num grande compartimento onde se sobrepõem diversas 

funções, muitas vezes com o intuito de criar um espaço de trabalho mais amplo, sendo que a 

privacidade é remetida para as instalações sanitárias. A utilização de uma mezzanine gera essa 

privacidade a nível superior e liberta o nível inferior de uma ou várias exigências. Contudo, é 

extremamente importante garantir a iluminação e a ventilação destes espaços. 

A utilização de pequenas escadas de acesso, a diminuição do pé-direito no espaço inferior à mezzanine 

e a falta de privacidade e de isolamento acústico são as principais desvantagens desta estratégia. 

 
                                                            
66 Tema explorado por TANQUERAY, Rebecca. Small Spaces. Making the most of the space you have. Londres: 

Ryland Peters and Small, 2009, pp. 10-15. 
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Mobiliário fixo 

 

O projecto da casa de dimensões reduzidas beneficia com o desenho de mobiliário específico, pois 

integra-se perfeitamente no espaço e possibilita uma arrumação mais eficiente. A instalação posterior 

de mobiliário destinado à arrumação pode resultar numa redução significativa de área utilizável67. 

Ainda assim, o mobiliário fixo apresenta maiores custos do que peças independentes e tem a 

desvantagem de não ser adaptável a outros compartimentos.  

O mobiliário fixo incorporado em zonas de circulação maximiza o aproveitamento dos espaços que 

não suportam outro tipo de funções, seja pela sua configuração ou condições do ambiente interior. 

Uma peça de mobiliário que ocupe uma parede na sua totalidade, “feito à medida”, tanto em altura 

como em comprimento, simula o plano vertical e permite que o espaço e a peça sejam compreendidos 

como uma unidade68. 

 

   
Figuras 2.2 e 2.3.: Mobiliário fixo, Lego Style Apartement, Barcelona, 2011 

 

Aproveitamento do espaço abaixo das escadas 

 

As escadas de estrutura leve colocadas num compartimento, em madeira ou metal, têm uma espessura 

reduzida e diminuem a sensação de barreira física. As escadas sem espelhos permitem a passagem da 

luz e o contacto visual directo entre as extremidades do compartimento.  

O espaço abaixo das escadas pode ainda ser rentabilizado com a colocação de mobiliário, de uma 

bancada de cozinha ou de uma instalação sanitária.  

 

 

                                                            
67 Veja-se NASCIMENTO, Mariana C. O “mínimo” como espaço para habitar. Caso de estudo: edifício da 

Madragoa. Lisboa: Instituto Superior Técnico UTL, 2009, p. 80. Tese de mestrado. 
68 Veja-se BROWN, Azby. The very small home. Japenese ideas for living well in limited spaces. Japão: 

Kodansha International, 2005, pp.100-101.  
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Ligação entre compartimentos69 

 

As exigências de privacidade dependem muito do contexto cultural em que se inserem, principalmente 

no que diz respeito à concepção de público/privado. A ligação entre compartimento é particularmente 

restringida nas habitações do sul da Europa.  

Existem compartimento cujas exigências e actividades previstas podem estar directamente ligados, 

sem qualquer elemento físico que os separe. Esta situação depende muito das preferências e 

necessidades dos habitantes. Todos os espaços que tenham implícito um elevado nível de privacidade 

devem ser encerrados sobre si.  

Os espaços destinados a actividades não privadas directamente ligados conduzem a uma utilização 

mais eficiente do compartimento, desde que seja assegurada a possibilidade de os encerrar. A 

caracterização funcional e estética de cada espaço e a diferença de pavimento auxilia na demarcação 

das zonas afectas a diferentes funções. Uma tendência actual é o desenvolvimento transversal do 

compartimento de estar, de uma frente à outra, para garantir a qualidade do uso sem prejudicar a 

relação intimidade/abertura70. 

Rebecca Tanqueray afirma que “quantos mais funções o compartimento tiver, quanto mais o habitante 

ocupar esse espaço, mais crucial se torna o rigor do projecto e o design inteligente no desenho da 

casa pequena”71 (2009). 

 

      
Figuras 2.4., 2.5. e 2.6.: Casa de férias, Schmidt, Hammer & Lassen/Bjarne Hammer, 2001 

 

 

                                                            
69 Tema explorado por TANQUERAY, Rebecca. Small Spaces. Making the most of the space you have. Londres: 

Ryland Peters and Small, 2009, pp.113-119 
70 Veja-se MOLEY, Christian. “Les tendances de conception – chapitre 9” in ASCHER, François. Le logement 

en questions. França: Éditions de l’aube, 1995, p. 248. 
71 TANQUERAY, Rebecca. Small Spaces. Making the most of the space you have. Londres: Ryland Peters and 

Small, 2009, p. 69. (Tradução livre) 
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Evitar espaços de circulação72 

 

Os espaços de circulação são extremamente restritos e não suportam outras actividades.  

Os compartimentos que se associam entre si, cujas funções são compatíveis e articuláveis, conduzem a 

um menor gasto de área destinada exclusivamente a acesso e circulação e tornam o desenho da 

habitação “mínima” mais eficiente.  

A organização do espaço interior através de relações de acessibilidade mútua oferece a possibilidade 

de diversos usos ocorrerem no mesmo espaço, desde que as dimensões dos compartimentos o 

permitam73.  

 

Instalações sanitárias 

 

As instalações sanitárias ventiladas e iluminadas de forma natural são mais salutares, embora, numa 

situação de habitação de dimensões reduzidas, seja preferível que outros compartimentos beneficiem 

dos vãos disponíveis, desde que as instalações sanitárias incorporarem um sistema de ventilação 

artificial adequado. 

Ainda que sejam compartimentos de dimensões muito reduzidas, um desenho simples e optimizado 

torna-os extremamente funcionais. A utilização de espelhos e azulejos que reflictam a luz ampliam 

ilusoriamente o espaço. 

 

Cozinhas 

 

Actualmente, as actividades desenvolvidas na cozinha já não exigem um espaço de grandes 

dimensões. O projecto da habitação “mínima” beneficia com a organização funcional, compacta e 

eficiente do mobiliário e dos electrodomésticos, dispostos segundo uma sequência lógica de acções. 

O mobiliário de cozinha “feito à medida” é uma solução que ocupa menos espaço do que um conjunto 

de peças livres, optimiza a arrumação e integra perfeitamente os electrodomésticos. Uma superfície 

livre destinada à preparação das refeições é imprescindível, ainda que seja uma superfície que possa 

ser rebatida ou removida quando não está a ser utilizada.  

                                                            
72 Tema explorado por NASCIMENTO, Mariana C. O “mínimo” como espaço para habitar. Caso de estudo: 

edifício da Madragoa. Lisboa: Instituto Superior Técnico UTL, 2009. Tese de mestrado. 
73 Veja-se COELHO, António B. “Adequação, diversidade e inovação no habitar (II)”. Lisboa: Infohabitar, 2007. 

[Consut. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://infohabitar.blogspot.com/2007/11/adequao-

diversidade-e-inovao-no-habitar_22.html˃ 
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Uma ilha de cozinha constitui uma divisão entre dois espaços com funções distintas, pode integrar 

todas as funcionalidades necessárias e, até, uma superfície para refeições informais. 

A visualização do perímetro do compartimento e uma iluminação adequada ao nível do tecto e da 

bancada promove a sensação de “espaciosidade”. 

 

II.4.2. Apropriação e adaptabilidade74 

 

O projecto da habitação “mínima” pode tolerar algumas intervenções no interior, com o objectivo de 

possibilitar a personalização do espaço e a participação activa dos habitantes na transformação da 

habitação. O tratamento dos espaços interiores e dos espaços exteriores privados e a relação entre os 

compartimentos devem depender das necessidades e das preferências do agregado, desde que sejam 

reversíveis. O processo de adaptação da habitação depende da sua flexibilidade, gerada a partir de uma 

grelha pré-definida e de núcleos de serviço fixos, com recurso a um sistema de divisórias amovíveis.  

A existência de espaços e elementos destinados a intervenções de apropriação evita alterações não 

previstas que poderiam prejudicar a imagem do conjunto edificado. 

A previsão pormenorizada de funções específicas e a sua tradução formal em componentes rígidos 

nem sempre conduzem a uma apropriação adequada do espaço, pois cada habitante ou agregado 

familiar tem necessidades e ciclos de vida diferentes. 

Existe ainda a possibilidade de aumentar a área da casa através da fusão de dois fogos, pela absorção 

de uma parte ou da totalidade do fogo adjacente. 

 

Elementos estruturais independentes75 

 

Um sistema construtivo adequado permite a separação entre a estrutura de suporte e as paredes 

divisórias dos compartimentos, de modo a tolerar diferentes organizações interiores. A construção por 

fases independentes que impliquem poucos equipamentos e não exijam conhecimento especializado, 

permitem a “auto-construção parcial”76, cujo processo fica a cargo dos habitantes. 

                                                            
74 Tema explorado por PEDRO, João Branco. Programa Habitacional. Espaços e Compartimentos. Lisboa: 

LNEC, 2002. 
75 Tema explorado por NASCIMENTO, Mariana C. O “mínimo” como espaço para habitar. Caso de estudo: 

edifício da Madragoa. Lisboa: Instituto Superior Técnico UTL, 2009. Tese de mestrado. 
76 Estudada por Francisco Silva Dias e Nuno Portas na década de 60/70 e por António Reis Cabrita e Baptista 

Coelho, cujos resultados foram publicados em Habitação evolutiva e por auto-construção: estudo de casos, 

1986, e em Habitação evolutiva e adaptável, 2003. 
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As paredes divisórias, cuja demolição ou construção é prevista na fase de projecto, têm como 

objectivo permitir a criação de compartimentos de dimensões variáveis. A aglutinação de dois ou mais 

compartimentos num só pode criar novos espaços habitáveis, tal como a subdivisão dos espaços 

iniciais. Esta estratégia pode implicar a construção ou a demolição de paredes interiores não 

estruturais a custos reduzidos, pois as paredes não contêm elementos estruturais nem instalações 

técnicas e existe uma continuidade material nos espaços a unir. 

A alteração das características físicas de uma habitação dentro do seu perímetro pode realizar-se 

através de uma organização diferente do mesmo número de compartimentos. Por exemplo, um quarto 

e uma sala podem ser conjugados com o objectivo de utilizar o quarto como expansão da sala ou um 

quarto duplo pode dividir-se em dois quartos individuais (ou o inverso). 

As plantas com uma configuração simples, sem reentrâncias ou elementos estruturais salientes são 

mais adequadas ao projecto de habitação de dimensões reduzidas, pois não condicionam o espaço e 

permitem uma maior variedade de disposições do mobiliário e equipamento. 

 

Facilidade de acesso 

 

As habitações concebidas de forma a permitir uma ligação física adequada às funções de cada espaço 

pressupõem o estudo da distância a percorrer entre compartimentos, da complexidade do percurso e do 

constrangimento facultado pelas aberturas e pelos espaços de circulação. 

As habitações que contêm um compartimento privado localizado no piso de entrada com acesso a uma 

instalação sanitária possibilitam a sua adequação a habitantes com mobilidade condicionada. A 

acessibilidade de habitantes com mobilidade condicionada deve ser projectada com o intuito de 

beneficiar a circulação no espaço interior e a facilitar o acesso aos espaços comuns e ao espaço 

exterior privado, ainda que a habitação de áreas reduzidas não satisfaça as exigências regulamentares. 

Importa aqui referir que a existência de compartimentos polivalentes, adaptáveis, ou zonas com 

flexibilidade de uso, favorece a apropriação do espaço e a sua adequação ao ciclo de vida do agregado 

e também a situações excepcionais (habitante temporário, espaço de trabalho, espaço de recreio, por 

exemplo).  

Em contexto de áreas mínimas, se possível, a relação de continuidade entre os espaços comuns conduz 

ao alargamento mútuo dos espaços.  

 

Mobiliário adaptável 

 

O mobiliário adaptável permite que os habitantes modifiquem os espaços durante períodos temporais 

limitados. Peças de mobiliário em bloco, modulares, dobráveis, rebatíveis, prorrogáveis ou ajustáveis 
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são eficientes em situações de espaços reduzidos. Existe uma grande variedade de mobiliário flexível 

que agrega várias funções num só objecto e que se adequa aos vários tipos de compartimento, como 

por exemplo, o sofá-cama, o futon, a cama em gaveta ou com arrumação por baixo, o beliche 

associado ao roupeiro e à superfície de trabalho. O mobiliário de desenho simples, monocromático e 

elevado relativamente ao plano horizontal, têm uma aparência menos sólida e diminui a sensação de 

espaço confinado.  

Esta estratégia concretiza-se também através da utilização de mobiliário facilmente deslocável. A 

colocação/remoção de mobiliário pode ser efectuada em qualquer momento pelo habitante, é 

reversível, não implica custos e as peças podem ser reutilizadas com outro posicionamento.  

 

   
Figuras 2.7., 2.8. e 2.9.: Mobiliário adaptável, Jung-hyun’s Apartment, Moohoi Architecture, 2011 

 

Portas de correr77 

 

As portas de correr permitem uma relação directa entre espaços com funções complementares e 

aumentam o nível de privacidade de cada compartimento, através do encerramento total ou parcial, 

qualquer que seja a sua dimensão. Uma grande porta de correr pode gerar a total comunicação ou 

isolamento entre espaços. Dois compartimentos podem estabelecer uma conexão, eliminando a 

necessidade de passar por um espaço de circulação. 

Estas portas têm a vantagem de não necessitarem de um espaço destinado exclusivamente à sua 

abertura (pois correm junto da parede ou para o seu interior). No entanto, é preciso notar que as portas 

de correr têm um desempenho acústico, térmico e de bloqueio do vento inferior ao de uma porta 

batente. 

 

 

 

                                                            
77 Tema explorado por BROWN, Azby. The very small home. Japenese ideas for living well in limited spaces. 

Japão: Kodansha International, 2005, pp.98-99.  
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Vãos de grandes dimensões 

 

A utilização de grandes vãos aumenta a luminosidade e amplia visualmente o espaço, pois a percepção 

dos limites físicos dos compartimentos é dissimulada. O espaço exterior funciona como uma extensão 

do espaço interior e influência o seu ambiente. Os vãos podem ser colocados nas paredes laterais e no 

topo da habitação, beneficiando da luz zenital, através da instalação de clarabóias ou lanternins. Há 

que considerar a orientação solar e o nível de insolação e, para tal, a utilização de vidro duplo ou de 

vidro de baixa emissividade permite o controlo da transmissão energética. 

A continuidade material entre o pavimento e as paredes do interior e do exterior deve ser garantida 

para aumentar a sensação de “espaciosidade”. 

 

Luz e cor81 

 

Uma das ferramentas mais expressivas na conformação de um espaço interior é a cor, pois transforma 

o seu ambiente, influência o estado de espírito dos habitantes e a sua percepção relativamente às 

proporções e à perspectiva. A luz e a cor ajudam a criar diferentes ambientes num mesmo espaço, de 

acordo com a função de cada área. 

A luz, ao actuar conjuntamente com a cor, deve ser colocada com o intuito de diluir os contornos 

físicos dos planos que delimitam o espaço. As luzes artificiais multi-direccionais diminuem as 

sombras e, consequentemente, diminuem a definição dos contornos dos compartimentos e do 

mobiliário. As luzes artificiais ocultas em peças de mobiliário ou em “tectos falsos” geram superfícies 

de luz contínua e difusa que contribui para a sensação de “espaciosidade”.  

Os acabamentos em tonalidades claras e neutras, geralmente, contribuem para uma sensação de espaço 

mais amplo, pela sua capacidade de captar e reflectir a luz. 

 

     
Figuras 2.12., 2.13. e 2.14.: House Morran, Suécia, Johannes Norlander Arkitektur, 2011 

                                                            
81  Tema explorado por TANQUERAY, Rebecca. Small Spaces. Making the most of the space you have. 

Londres: Ryland Peters and Small, 2009, pp.121-125. 
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Conexão com o exterior privado 

 

A vista do ambiente exterior, limitado por um vão, estimula o olhar e dissimula os limites físicos dos 

compartimentos. As cores, os acabamentos e os materiais utilizados no interior e no exterior devem ser 

semelhantes para reduzir a diferença entre os dois espaços e criar a ilusão de prolongamento do espaço 

interior. 

O espaço exterior privado constitui uma extensão da área de estar/reunir/comer e torna o interior 

visualmente amplo, através da utilização de um vão de grandes dimensões. 

 

     
 Figuras 2.15, 2.16. e 2.17.: Engawa House, Tóquio, Takaharu + Yui Tezuka, 2007 

 

Painéis de vidro 

 

Os painéis de vidro, sejam portas de correr, batentes ou painéis fixos, permitem a passagem da luz, o 

contacto visual e o isolamento acústico entre compartimentos, de acordo com as características do 

vidro. Os vidros lacados, foscos ou serigrafados são uma opção plausível para a diminuição do nível 

de opacidade. 

 

Tectos altos 

 

A altura contribui significativamente para a percepção do volume do espaço. Os tectos altos 

possibilitam o aumento da superfície habitável, através de um mezzanine. A utilização de elementos 

verticais (painéis, janelas, mobiliário) desde o pavimento até ao tecto enfatiza a dimensão da altura.  

 

II.4.4. Relação com o exterior 

 

A relação interior/exterior influencia a “agradabilidade” da habitação. A existência de espaços 

exteriores e equipamentos úteis aos moradores favorecem não só o conjunto edificado onde a 

habitação se integra, mas também a relação de vizinhança que se estabelece. Segundo Branco Pedro, a 
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vizinhança próxima constitui uma unidade residencial, organizada funcional e espacialmente em torno 

de um espaço exterior82, que proporciona aos habitantes condições adequadas ao desenvolvimento de 

funções complementares ao espaço da habitação. 

Para Baptista Coelho, a qualidade do habitar depende muito do “protagonismo do espaço exterior”, 

com particular interesse na questão do “espaço público, (…), um espaço habitável, com múltiplas 

capacidades funcionais e verdadeiramente vital para um habitar mais completo e capaz de satisfazer 

vários grupos socioculturais.83” 

 

Equipamentos 

 

A envolvente do conjunto habitacional beneficia com a existência de espaços e equipamentos 

adequados aos habitantes.  

A criação de espaços de jogos, recreio e reunião de várias dimensões configuram espaços formais e 

informais que se adequam ao quotidiano da unidade de vizinhança, como, por exemplo, praças e 

largos. Os espaços adaptáveis a diversas actividades permitem a realização de acontecimentos 

variados e, por vezes, organizados pelos próprios moradores. Os espaços de reunião exteriores que 

oferecem alguma protecção relativamente às condições climatéricas e estão equipados com mobiliário 

urbano são mais agradáveis, principalmente quando se localizam na confluência entre percursos de 

acesso pedonal.  

Os equipamentos de comércio e serviços devem localizar-se em arruamentos de fácil acesso à maioria 

dos habitantes. Baptista Coelho define que a habitação e os pontos de comércio devem estar próximos. 

A satisfação dos moradores decresce consoante a distância aumenta84.  

 

Mobiliário urbano 

 

O mobiliário urbano permite a realização de actividades no exterior na habitação, e, por isso, devem 

estar directamente relacionados com os percursos predominantemente pedonais. A escolha destes 

elementos deve privilegiar a sua durabilidade, facilidade de manutenção e conforto.  

                                                            
82 Veja-se PEDRO, João Branco. Programa habitacional. Vizinhança próxima. Lisboa: LNEC, 2002. p. 7. 
83 Veja-se COELHO, António B. “Qualidade na habitação: arquitectura, cidade e gestão”. Lisboa: Infohabitar, 

2005. [Consut. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://infohabitar.blogspot.com/2005/10/qualidade-

na-habitao-arquitectura.html ˃ 
84  Veja-se COELHO, António B. “Equipamentos vitalizadores de vizinhança” in Infohabitar. Ano V. nº272. 

Lisboa: Infohabitar, 2009. [Consut. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://infohabitar.blogspot.com/2009/11/equipamentos-vitalizadores-de.html˃ 
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A existência de condições mínimas de conforto no exterior promove o seu uso frequente por grupos 

sociais com características físicas específicas, sejam peças de apoio à movimentação (destinadas à 

prática de actividade física) ou à permanência. 

 

Espaços verdes 

 

Os espaços verdes são essenciais para a vitalização do exterior da habitação, pois promovem “o uso 

pedonal, (...) a definição de vizinhanças humanizadas, (…) e a integração estratégica de 

equipamentos conviviais.”85. A facilidade de circulação, a segurança e a possibilidade de vigilância por 

parte dos moradores favorecem a utilização destes espaços. 

Os espaços verdes são ambiental e economicamente sustentáveis se integrarem espécies vegetais que 

necessitem de manutenção reduzida e sejam adequadas ao clima e à morfologia do local. Os elementos 

verdes concorrem para a “agradabilidade” do conjunto edificado, podem ser estrategicamente 

colocados para controlar os níveis de insolação em locais específicos e contribuem significativamente 

para o conforto ambiental da área envolvente, no que diz respeito à redução da poluição atmosférica e 

acústica e à diminuição da erosão dos solos86. As hortas urbanas, por exemplo, definem uma paisagem 

variada e motivam a interacção social. A manutenção é feita pelos utilizadores que, por sua vez, 

também tiram proveito deste tipo de espaços87.  

 

Condições de acessibilidade 

 

A unidade de vizinhança beneficia com a acessibilidade pedonal, ainda que a acessibilidade viária 

deva ser projectada com o intuito de facilitar as deslocações. O estudo da acessibilidade pedonal e 

viária baseia-se, sobretudo, na distância das habitações aos equipamentos e na frequência da sua 

utilização. Os habitantes com mobilidade condicionada necessitam de lugares de estacionamento 

reservados próximos da habitação, de rampas que admitam a sua deslocação autónoma e de 

pavimentos regulares.  

                                                            
85 Veja-se COELHO, António B. “Qualidade na habitação: arquitectura, cidade e gestão”. Lisboa: Infohabitar, 

2005. [Consut. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://infohabitar.blogspot.com/2005/10/qualidade-

na-habitao-arquitectura.html ˃ 
86 Veja-se COELHO, António B.; CABRITA, António R. Estudos sobre espaços exteriores em novas áreas 

residenciais. Qualificação de espaços exteriores de uma nova área residência. Documento-Base 4. Lisboa: 

LNEC, 1990, pp. 29-33. 
87 CASTEL’BRANCO, Isabel. «As “hortas urbanas” em Lisboa» in Sociedade e Território. Ano 1. Nº3. Julho 

1985, pp. 100-107. 
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II.5. Aplicação das estratégias  

 

As estratégias acima descritas podem ser aplicadas em conjuntos habitacionais novos ou a projectos de 

reabilitação. Actualmente, vários centros urbanos integram bairros valorizados do ponto de vista 

histórico ou social cujas habitações têm dimensões reduzidas e necessitam de se adaptar aos modos de 

vida contemporâneos.  

Conclui-se que a habitação de dimensões reduzidas não deve considerar apenas a área mínima em que 

pode ocorrer uma actividade, mas sim a concepção de um espaço no qual é possível manipular um 

determinado número de elementos, de acordo com as exigências dos seus utilizadores. A habitação de 

dimensões reduzidas adapta-se às necessidades quotidianas, desde que os compartimentos existentes 

possam ser transformados, adquirindo novas configurações e funcionalidades. Joseph Rykwert afirma 

que a variedade de formas que a casa pode assumir expressa o processo como os habitantes 

estabelecem uma relação de equilíbrio entre a sua condição e o sítio88. 

 

A aplicação das estratégias descritas é particularmente vantajosa no quadro da habitação de dimensões 

reduzidas e de custos controlados, bem como na reabilitação de bairros construídos de acordo com 

estes princípios. Assim, torna-se possível requalificar o habitar em contexto de áreas mínimas, como, 

por exemplo, no caso de “Bairros Municipais”. 

A habitação de dimensões reduzidas pode ser rentabilizada com recurso a soluções espaciais 

modulares, que permitam a racionalização e a industrialização dos processos construtivos. A 

optimização e a normalização dos aspectos formais e dimensionais dos componentes que compõem o 

espaço facilitam a sua integração nas tipologias pré-definidas. 

A existência de sistemas de poupança de energia activos e passivos, como um adequado sistema de 

isolamento, ventilação transversal e uma orientação adequada dos vãos, fomentam a redução os custos 

energéticos. 

 

A heterogeneidade da população e a expectativa temporal relativamente ao período de utilização da 

habitação, remete para a busca de soluções adequadas às especificidades dos seus ocupantes, assente 

na polivalência do espaço e na sua capacidade de transformação. 

A oferta de habitações “mínimas” com qualidade arquitectónica e capacidade de transformação 

consoante a evolução do habitante e do agregado familiar pode constituir uma alternativa favorável ao 

desenvolvimento sustentado das cidades, acompanhado por um conjunto de equipamentos urbanos e 

de espaços públicos adequados ao conjunto.  
                                                            
88 Citado e traduzido por RAMOS, Rui J. G. A casa: arquitectura e projecto doméstico na primeira metade do 

século XX. Porto: FAUP, 2010. 
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III. PROJECTO PARA O BAIRRO PADRE CRUZ 

 

III.1. Contextualização geral 

 

O Bairro Padre Cruz, cuja construção se inicia em 1959, situa-se na periferia do concelho de Lisboa, 

integrado na freguesia de Carnide. Actualmente, é considerado o bairro municipal com maior 

densidade populacional da Península Ibérica, com cerca de 12 000 habitantes. 

O bairro localiza-se num território vasto, na transição entre a cidade consolidada e as periferias 

urbanas, sendo delimitado, a norte, por um via de circulação (Estrada Militar) que separa a malha 

homogénea do bairro da íngreme encosta da Serra da Luz. Esta encosta está integrada no concelho de 

Odivelas, cuja paisagem é visível na zona de cota mais elevada do bairro. 

 

O bairro (figura 3.1.), à data da sua construção, localizava-se num território marcadamente rural e 

distante do centro da cidade, ocupado essencialmente por quintas. Os acessos existentes eram apenas 

azinhagas e caminhos de terra batida. No entanto, permanece ainda uma “barreira” que encerra o 

bairro sobre si próprio, constituída por terrenos desocupados e pequenas hortas, pelo cemitério de 

Carnide, pelo extenso Parque de Material e Oficinas do Metropolitano da Pontinha e pelo Pólo 

Tecnológico de Lisboa. Na envolvente próxima do bairro existem também zonas de carácter industrial. 

Este tipo de ocupação gerou uma descontinuidade no desenvolvimento urbano desta zona. Assim, o 

bairro foi alvo de um desenvolvimento social afastado da vivência da cidade, devido à sua condição 

geográfica. O crescimento urbanístico e o consequente aumento de população gerou uma 

heterogeneidade de culturas e de realidades económicas.  

 

Nos últimos anos tornou-se evidente a precariedade das condições de habitabilidade e o estado de 

deterioração que bairro o atingiu. A Câmara Municipal de Lisboa tomou a iniciativa de integrar a 

necessidade de reabilitação do bairro no programa que abrange bairros e zonas de intervenção 

prioritária (programa BIP/ZIP), de acordo com as directrizes definidas no Plano Director Municipal de 

Lisboa, aprovado em 2011. Relativamente a este assunto, João Belo Rodeia defende a criação de um 

Programa Nacional de Reabilitação Urbana que clarifique e oriente este tipo de intervenções, dado que 

“as periferias precisam quase todas de requalificação, são locais onde a construção foi de má 

qualidade na maior parte dos casos, onde as questões ambientais são débeis e onde se concentram os 

maiores problemas sociais.”89. 

                                                            
89 Citado por MELO, Eduardo. “Arquitectura. Periferias são um desafio para a reabilitação urbana” in 

Económico. [Em linha] Lisboa: 09/10/2011. [Consult. 11 Out 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://economico.sapo.pt/noticias/periferias-sao-um-desafio-para-a-reabilitacao-urbana_126535.html > 
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1. Bairro Padre Cruz – “bairro de alvenaria” (1960-1976); 2. Bairro Padre Cruz – “bairro novo” (1990-2003); 

3. Estrada Militar; 4. Serra da Luz; 5. Odivelas; 6. Cemitério de Carnide; 7. Pólo Tecnológico de Lisboa; 

8. Indústria; 9. Parque de Material e Oficinas do Metropolitano da Pontinha; 10. Pontinha. 
 

Figura 3.1.: Território de Intervenção, Bairro Padre Cruz, 2011 

 

III.1.1. Enquadramento histórico  

 

O Bairro Padre Cruz situa-se num território anteriormente ocupado por quintas, alguma delas 

pertencentes a ordens religiosas ou a nobres. Nesta localização existia uma antiga quinta de grandes 

dimensões, a chamada Quinta da Penteeira90 (figura 3.3.).  

Segundo algumas referências do século XII, esta área já se encontrava habitada, embora a primeira 

alusão à Quinta da Penteeira date de 1726. No final do século XIX observou-se um maior 

desenvolvimento da zona, através da construção de conventos, igrejas, palácios e habitações operárias.  

 

Em 1958, a Câmara Municipal de Lisboa adquire esta quinta, com o objectivo de construir um bairro 

destinado ao alojamento de funcionários municipais e respectivas famílias, de agregados familiares 

oriundos de núcleos de barracas disseminados pela cidade e de agregados desalojados pelas operações 

urbanísticas da CML, destacando-se o elevado número de moradores provenientes da Quinta da 

Calçada, actual Cidade Universitária, e das zonas abrangidas pelas obras da ponte 25 de Abril. 

                                                            
90 Quinta da Penteeira: a origem desta denominação relaciona-se actividade económica do seu proprietário - o 

fabrico de pentes. 
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de espaços não edificados das malhas urbanas consolidadas e da reconversão de espaços com usos 

inactivos93. O bairro está inscrito nos Planos de Actividade da CML à vários anos. Em 2011, foi 

aprovada a sua candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), através do 

programa “Parcerias para a Regeneração Urbana – Bairros Críticos”. 

Actualmente, o processo de requalificação previsto envolve um conjunto alargado de entidades e um 

processo de loteamento. Assim, o “bairro de alvenaria” daria lugar à construção de 960 novos fogos e 

de uma residência assistida. A demolição seria feita de forma gradual, podendo demorar vários anos, 

com o objectivo de possibilitar o realojamento dos habitantes no próprio bairro. No entanto, o projecto 

urbano apresentado não coincide com as expectativas e as preferências dos moradores. 

 

O Bairro Padre Cruz está integrado, também, no programa BIP (Bairro de Intervenção Prioritária) / 

ZIP (Zonas de Intervenção Prioritária) da CML. Os BIP94 são bairros onde se concentram carências 

sociais e habitacionais e onde são evidentes a degradação das condições gerais e falta de equipamentos 

e transportes, necessitando, assim, da rápida intervenção do município. Este projecto visa a melhoria 

das condições de vida dos residentes, a promoção da coesão social e a integração do bairro na vivência 

da cidade. 

A CML deu início a um processo de participação dos moradores e das instituições do bairro nas 

intervenções planeadas, como o objectivo de conhecer intimamente as suas necessidades e 

expectativas. Os moradores demonstraram-se insatisfeitos com a intenção de realojamento provisório 

noutras zonas da cidade e com o impacto que essa deslocação teria no seu quotidiano. Pretendem 

sobretudo manter a identidade do bairro, as relações de vizinhança e o contacto com o bairro durante a 

sua reabilitação. A sua principal exigência foi o realojamento de todos os moradores no próprio bairro, 

considerando as alterações da constituição dos agregados familiares.  

 

III.2. Caracterização da área de intervenção – o “bairro de alvenaria” 

 

O “bairro de alvenaria” apresenta uma malha homogénea, composta por edifícios em banda orientados 

no sentido este-oeste que ocupam uma superfície total de 11,2 ha. Cada banda integra dez fogos, com 

1 ou 2 pisos. Os arruamentos pedonais e os edifícios estão dispostos perpendicularmente ao desnível 

do terreno e às ruas principais.  

As três ruas principais, dispostas no sentido noroeste-sudeste, e as duas ruas nos limites norte e sul, 

estruturam o bairro e constituem os principais eixos de circulação, apresentando uma acentuada 

                                                            
93 Veja-se CML. PDM. Plano Director Municipal de Lisboa. Lisboa: CML, 2010.  
94 Veja-se CML, Programa Local de Habitação de Lisboa. Carta dos BIP/ZIP. Bairros e Zonas de Intervenção 

Prioritária de Lisboa. Relatório. Lisboa: CML, 2010. pp. 1-6. 
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qualidade ao habitar. Pretende-se não só responder às exigências dos actuais residentes como também 

criar condições favoráveis a uma nova geração de agregados familiares. 

 

No Bairro Padre Cruz vive uma população marcadamente idosa e solitária e, por isso, a requalificação 

do bairro passa pela conjugação entre os modos de vida existentes, a crescente individualidade do 

habitante e a promoção do convívio social. Esta coexistência depende directamente do projecto, com o 

objectivo de atribuir qualidade habitacional e arquitectónica ao conjunto edificado. Estas condições 

devem estar presentes não só no domínio da “casa”, mas também nos locais públicos e apropriáveis do 

bairro.  

As condições do habitar, adequadas em termos funcionais e de caracterização residencial e urbana, 

permitem estabelecer o equilíbrio entre a privacidade e o convívio, a identidade pessoal e o sentido 

comunitário, a intenção do indivíduo e a vontade do grupo. O habitar pressupõe diversos tipos de 

apoio a relativamente ao comércio, transportes e equipamentos, principalmente no que diz respeito aos 

idosos, habitantes com mobilidade condicionada, jovens e agregados familiares com meios financeiros 

escassos. Os equipamentos e os espaços exteriores são locais primordiais de reunião dos habitantes. 

Assim, a sua integração em zonas centrais com acesso pedonal e viário contribui para a criação de 

relações de proximidade do bairro e integra-o na lógica da cidade. 

 

Segundo Baptista Coelho, o projecto de um conjunto habitacional deve constituir uma “solução 

residencial com grande dignidade/sobriedade de imagem geral e uma solução de habitar marcada 

pela habitação de cada um e pelos serviços comuns; (…) os serviços comuns devem ser serviços úteis 

também à cidade e aos outros cidadãos, que deverão poder usá-los porque esses serviços terão 

funções e qualidades próprias que deverão justificar, plenamente, esse uso; e, assim, teremos uma 

nova peça urbana que servirá os seus habitantes específicos e o bairro/cidade onde se integrou.”95. 

 

   
Figura 3.21.: Modelo do Bairro Padre Cruz 

                                                            
95  COELHO, J. Baptista. “Vitalizar a cidade e oferecer novas formas de habitar (I) – uma introdução à oferta de 

pequenas unidades residenciais em zonas urbanas centrais” in Infohabitar. Azambuja, Junho 2008. 6 pp.  
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III.3. Proposta para a requalificação e reabilitação do bairro 

 

A proposta de requalificação do Bairro Padre Cruz incide sobre o território ocupado pelo “bairro de 

alvenaria”. O projecto apresentado pretende adequar as habitações de dimensões reduzidas às 

necessidades e exigências dos actuais moradores, atrair nova população e integrar o bairro na lógica 

urbana da cidade de Lisboa, assumindo, no entanto, a memória associada ao local de intervenção. 

 

A reabilitação não se circunscreve ao centro histórico, arrogado como símbolo de valores históricos e 

culturais. A ideia de reabilitar as periferias da “urbanização recente” é complexa, pois implica articular 

os percursos e os pontos de atractividade, tanto no interior como nos limites do bairro. Aquilo que é 

actualmente considerado periferia constitui uma centralidade para os seus moradores, de acordo com o 

uso do espaço do bairro em confronto com o espaço da cidade. O Bairro Padre Cruz, enquanto 

periferia urbana, encontra-se num momento de transformação, cuja reorganização e caracterização vão 

redefinir a forma como se relaciona com a cidade, ainda que se mantenha a sua vivência própria, 

afastada do ritmo e da impessoalidade do espaço urbano.  

 

A aplicação dos princípios para a qualidade habitacional nos blocos B e C demonstra que é possível 

abordar o “mínimo” no habitar em situações de reabilitação de bairros degradados. A principal razão 

que torna plausível a requalificação deste território e destes fogos, para além da questão de 

sustentabilidade ambiental, é a valorização das vivências do bairro e a consideração das expectativas 

dos habitantes. O sentimento de “pertença” que os moradores atribuem ao “seu” território justifica a 

requalificação das casas, e a criação de espaços e equipamentos específicos que dêem resposta às suas 

necessidades enquanto grupo multi-cultural socialmente coeso. 

 

Em termos práticos, é necessário redefinir as condições de habitabilidade dos fogos, reformular a 

circulação do bairro, qualificar o espaço exterior e repensar a distribuição e a utilização dos 

equipamentos, através da renovação tipológica e de um plano urbano regenerativo. 

 

III.3.1. Plano urbano 

 

O novo plano urbano pretende reduzir o impacto social e ambiental causado pela transformação da 

área de intervenção e promover o habitar do espaço público, através da criação de espaços 

exclusivamente pedonais, de acessos adequados aos moradores com mobilidade condicionada e de 

espaços de permanência qualificados no interior do bairro. 



58 
 

Didier Fiúza Faustino, no projecto exprimental One Square Meter House, ao repensar as condições de 

habitabilidade no meio urbano procura converter o espaço público no local privilegiado para a 

interacção social. Verifica-se, portanto, que a qualificação do exterior da habitação favorece aquilo 

que os moradores valorizam no seu território, ou seja, as relações de proximidade e de sociabilização. 

A requalificação do “bairro de alvenaria” não implica a perda do sentido de comunidade, pois o 

objecto de estudo é alvo do desejo de manter uma memória passada. 

 

As demolições previstas são justificadas pela necessidade de criar espaços adequados a novos 

equipamentos, comércio, serviços e ao redesenho do espaço público. Procura-se pôr em prática 

princípios que regem o urbanismo sustentável a nível ambiental, social e económico, equilibrando as 

necessidades da comunidade com as indispensáveis inovações introduzidas no bairro. 

O plano urbano procura também integrar equipamentos e espaços de comércio e serviços no centro do 

bairro, onde se cruzam duas das principais vias de circulação do bairro: a rua do rio Tejo, que já se 

evidencia na organização da malha urbana, e a Rua do Rio Douro, cujo redesenho a tornará, também, 

num eixo de estruturação do “bairro de alvenaria”. A Rua do Rio Tejo assume-se como uma 

centralidade, pois constitui um local de passagem pedonal e viária frequente e de acesso a transportes 

públicos. Esta rua aufere um desenho específico, com frentes de rua diferenciadas que integram 

espaços de equipamentos comércio, serviços e habitação. Este eixo principal assegura a dinamização 

de usos e funções e potencia a mobilidade pedonal, através de percursos projectados com o intuito de 

facilitar a circulação e o acesso a todos os espaços e vias que convergem para a rua central. Assim, a 

Rua do Rio Tejo torna-se numa via fundamental para a vivência do bairro e para o acesso aos espaços 

de permanência que surgem entre as bandas. 

 

A lógica de organização das bandas é reformulada, bem como a circulação viária e as condições de 

estacionamento. Anteriormente, as bandas estavam agrupadas em conjuntos de dez, delimitados por 

quatro ruas de carácter viário. Esta circunscrição excessiva, não favorecia a circulação pedonal. No 

novo plano, as bandas agrupam-se em conjuntos de vinte, visto que as ruas entre cada dois conjuntos 

de dez bandas são suprimidas e dão lugar a espaços de permanência sequenciais e em plataforma, 

situados em cotas intermédias em relação às cotas de implantação das bandas. O acesso é feito através 

de escadas e de rampas, de acordo com os princípios de acessibilidade propostos. 

A circulação viária é reorganizada. As ruas principais que limitam o bairro têm dois sentidos de 

circulação, tal como a rua central. Os restantes arruamentos, que atravessam longitudinalmente o 

bairro, têm um só sentido de trânsito e dão acesso a lugares de estacionamento formal. 

O acesso aos fogos, que compõem os blocos B e C, é feito através de um patamar semi-público que 

antecipa o momento de entrada e separa-o do espaço público. Esta quebra é acentuada pela subida de 
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cota e pelo material utilizado no enbasamento do edificado. Em ambos os blocos, os vãos e as entradas 

para os fogos de topo virado a sul foram reposicionados com o objectivo de criar uma nova frente para 

os espaços de permanência (plataformas).  

 

A parte do bairro dedicada ao bloco A não é alvo do projecto de reabilitação, devido às más condições 

de habitabilidade, ao avançado estado de degradação, à escassa capacidade de transformação do fogo 

(dentro da configuração original de cada tipologia) e do plano urbano (causada pela forma como os 

blocos foram agrupados e implantados na área que lhe foi destinada). O território onde se localiza é 

reestruturado e dá lugar a novos edifícios habitacionais e a um conjunto de serviços destinados à 

população idosa, como o centro geriátrico, o centro de dia e as unidades habitacionais de apoio à 3ª 

idade, integrando espaços exteriores adequados a esta faixa etária. Constitui também uma localização 

propícia à instalação do centro de saúde e de comércio, nomeadamente do novo mercado do Bairro 

Padre Cruz, dado que o mercado existente, nesta zona, não tem espaço suficiente para responder às 

necessidades dos moradores e não reúne as condições exigidas actualmente. 

 

A vivência do espaço da “casa” beneficia do contacto com a “rua”, pela integração de mobiliário 

urbano e de elementos verdes e pela diminuição das características que transmitiam o sentimento de 

insegurança aos moradores. Estas estratégias, descritas no capítulo anterior, atribuem conforto físico, 

ambiental, visual e acústico ao espaço exterior, o que contribui para a sensação de “espaciosidade” e 

“agradabilidade” no bairro. 

 

III.3.2. Tipologias 

 

O projecto de requalificação do bairro assenta sobretudo na diversidade tipológica, conseguida através 

da transformação do interior dos fogos, para além do redesenho do plano urbano e da integração de 

novos edifícios. A diversidade tipológica do edificado é um resposta credível, uma vez que permite 

reabilitar a habitação projectada em contexto de áreas mínimas de acordo com determinados padrões 

de qualidade habitacional e arquitectónica, ainda que não respeite a regulamentação em vigor. 

Pretende-se, assim, potenciar a multiplicidade de usos e a adaptação da habitação a diferentes modos 

de vida e a ciclos evolutivos familiares distintos. 

 

A diversidade de tipologias habitacionais, no que respeita às suas dimensões físicas, gera uma 

capacidade de apropriação por cada indivíduo ou agregado familiar, em termos de identidade e de usos 

domésticos, devendo-se procurar um equilíbrio entre a “adaptabilidade” e “apropriação”. A 

adaptabilidade irá depender do número de equipamentos, elementos fixos pré-instalados e elementos 
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móveis disponíveis. O redesenho da habitação torna-a mais eficiente, mais confortável, atribui 

qualidade aos espaços, regulariza as áreas reduzidas e introduz uma adequada disponibilidade de 

espaço livre no interior do fogo. As transformações projectadas para o bairro influenciam a noção de 

“casa”, bastante vinculada culturalmente, e alteram a forma de habitar, permitindo uma nova 

abordagem às lógicas espaciais no interior e no exterior das habitações. 

 

A organização num espaço mínimo habitável das várias exigências domésticas depende das 

preferências e necessidades do agregado familiar. Esta premissa levou a que se recorresse à libertação 

de área útil no interior do fogo, anulando a compartimentação excessiva e constrangedora. 

No mesmo espaço podem ocorrer diversas actividades, através da sobreposição e da conjugação de 

funções compatíveis. A configuração do espaço, após o exercício de compatibilização de funções, 

conduz ao projecto de um espaço mais livre, sem esquecer os padrões de qualidade analisados, ainda 

que a área útil seja inferior àquela que é exigida nos regulamentos actuais. 

A polivalência da habitação de dimensões reduzidas depende da capacidade de adaptação, da 

neutralidade dos espaços e da flexibilidade dos componentes integrados no seu interior. Assim, as 

estratégias de eficiência do espaço, com o aproveitamento das potencialidades do mobiliário fixo, do 

mobiliário adaptável e das paredes de fácil montagem e desmontagem, são essenciais para a 

conformação de um espaço interior adequado às solicitações dos moradores. Em relação ao ambiente 

interior, a salubridade dos espaços, a iluminação, a cor e a disposição do mobiliário interferem com a 

percepção do espaço, e, por isso, é essencial considerar as estratégias já referidas no capítulo interior. 

A relação com o exterior, em particular com o espaço público, possibilita a extensão das actividades 

quotidianas ao bairro, favorecendo as relações de vizinhança e a vivência própria do bairro, factores 

que justificam a reabilitação da área de intervenção, integrada nos propósitos definidos pelo processo 

participativo dos moradores e pela CML. 

 

Como pressuposto inicial, admite-se que todos os anexos existentes sejam destruídos. Os espaços 

exteriores privados são diminuídos com o objectivo de aumentar a largura do novo arruamento, que 

ocupa o lugar das antigas “regueiras”. 

 

A reabilitação do bairro impõe também um componente ambiental. Foi realizado um ensaio de acordo 

com o RCCTE96, com o objectivo de adequar as alterações materiais e físicas do conjunto habitacional 

às actuais exigências de conforto, sem recorrer a equipamentos de climatização. O desempenho 

energético do edificado melhorou e a classe energética passou de D para C. 

 

                                                            
96 Verificação do Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios no anexo I.  
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O bloco B é constituído por 5 fogos, que encerram duas tipologias T3, dois T1 e um T4. No projecto 

de reabilitação, este bloco dá origem a dois novos blocos. O primeiro bloco mantém o número de 

tipologias original e, o segundo bloco elimina as duas tipologias T1, sendo que o espaço ocupado 

anteriormente pelos fogos T1 é adicionado às duas tipologias restantes (figura 3.22.). 

O bloco C é constituído originalmente por 5 fogos, que integram duas tipologias T3, um T1 e dois T2. 

Este bloco origina dois blocos. O primeiro bloco mantém o número original de tipologias, tal como o 

bloco B, e o segundo bloco elimina o T1 para dar lugar à expansão de área dos T3 (figura 3.22.). A 

tipologia T2 não sofre ampliações de área. 

 

                                                  
Figura 3.22.: Agregação das tipologias dos blocos B e C, existente e proposta 

 

O módulo base de cada bloco, no piso 0, é composto por um compartimento único que integra o 

acesso ao fogo, as escadas e um módulo de cozinha, compacto e eficiente, que integra os 

electrodomésticos essenciais. Este módulo encaixa-se nas tipologias T2, T3 e T4, sendo o T1 uma 

tipologia de excepção em relação aos componentes integrados no espaço interior.  

No piso inferior, posicionou-se um vão de grandes dimensões em cada fogo, com o objectivo de 

garantir a continuidade espacial e visual com o exterior privado.  

Alterou-se, em todas as tipologias, a lógica dos vãos, com o intuito de proporcionar uma maior 

abertura ao exterior e de melhor as condições térmicas, a ventilação e a iluminação.  

As escadas foram alteradas, com o objectivo de criar uma estrutura independente com maior conforto 

e segurança para os moradores. No piso 1, no espaço correspondente ao módulo base do piso 0, 

encontra-se um espaço aberto, com acesso às escadas, que permite a expansão das áreas dos 

compartimentos pré-definidos, através da deslocação de mobiliário fixo desenhado para o efeito ou da 

construção de paredes amovíveis (pladur). Existe ainda a possibilidade de compartimentar esta área 

livre, dando a origem a um ou dois compartimentos encerrados. O espaço acima da instalação 

sanitária, iluminado naturalmente, integra uma mezzanine. 

 Existente_Bloco B 

Proposta_ B1  

Proposta_ B2 e B3 

Existente_Bloco C 

Proposta_C1  

Proposta_C2 e C3 
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Figura 3.23.: Exemplos de alterações tipológicas dos blocos B e C, densidades de ocupação mínima e máxima 

T1_existente 

T2_existente 

T1_densidade máxima_B1 C1 

T2_densidade mínima_C1 T2_densidade máxima_C1 

T3_existente T3_densidade mínima_C1 B1 T3_densidade média_C1 B1 T3_densidade máxima_C1 B1 

T4_existente T4_densidade mínima_C1 B1 T4_densidade média_C1 B1 T4_densidade máxima_C1 B1 
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A selecção do conjunto de materiais a aplicar teve em consideração os seguintes factores: 

durabilidade, resistência, qualidade e facilidade de manutenção. As transformações previstas no 

interior dos fogos durante o processo de adaptabilidade e apropriação por parte dos habitantes não 

requerem mão-de-obra especializada e são de fácil execução, promovendo a auto-construção. 
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CONCLUSÃO 

 

No repto inicial desta dissertação estabeleceu-se, como argumento de investigação, a intenção de 

adequar habitações de dimensões reduzidas às funções e exigências actuais, através da sistematização 

de um conjunto de estratégias que favoreçam os conjuntos edificados segundo as noções de “mínimo 

de habitabilidade”. Este estudo assenta sobretudo na procura da qualidade habitacional. O 

desenvolvimento de possibilidades de adaptação/apropriação do espaço habitacional pela 

reorganização e articulação de espaços e usos pretende melhorar as condições de “espaciosidade” do 

ponto de vista qualitativo, sem recorrer ao aumento quantitativo de área útil. 

 

A densificação dos centros urbanos remete para soluções de “habitação mínima”, cuja pesquisa se 

inicia com a rápida transformação das cidades durante o período da Revolução Industrial e com o 

advento da modernidade, com o objectivo de criar habitações qualificadas e de baixos custos. Le 

Corbusier afirmou, no CIAM realizado em 1929, que “ devemos pesquisar e aplicar novos métodos, 

métodos claros, que nos permitem trabalhar em projectos de habitação eficientes, conduzidos, 

naturalmente, pelo processo de estandardização dos seus elementos. (…). O funcionamento da casa 

baseia-se em funções precisas segundo uma ordem regular. (…). Para cada função deve existir um 

nível mínimo de conteúdo, estandardizado, necessário e suficiente, de acordo com a escala humana. A 

ordem de realização destas funções é estabelecida de acordo com uma lógica biológica e não 

geométrica.”97. A definição actual de “habitação mínima” considera as funções e exigências básicas do 

espaço da “casa” para o desenvolvimento do indivíduo e do agregado familiar, sem restringir as 

actividades quotidianas e limitá-las ao espaço interior da habitação, para além da caracterização 

funcional proveniente da experimentação modernista.  

 

Na análise ao Bairro Padre Cruz e às intenções dos programas promovidos pela CML, tornou-se 

evidente que os habitantes tinham o desejo de permanecer no mesmo território, de manter a identidade 

do bairro, a coesão social e as relações de vizinhança. Constatou-se que os habitantes sentiam a 

necessidade de aumentar a área útil dos fogos, pois a disposição interior e o elevado grau de 

compartimentação não permitiam transformações dos espaços interiores. O aumento de área útil foi 

feito, regra geral, com construções precárias e de má qualidade arquitectónica. Estas construções 

                                                            
97 LE CORBUSIER, JEANNERET, Pierre. “Analysis of the fundamental elements of the problem of ‘The 

Minimum House’. The International Congress for Modern Architecture (CIAM). 2nd Congress at Frankfurt-am 

Main” in The Radiant City (1933). [Em linha]. [Consult. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: 

<URL:http://modernistarchitecture.wordpress.com/2011/09/14/le-corbusier%E2%80%99s-%E2%80%9Cciam-

2-1929%E2%80%9D-1929/>. 
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clandestinas prejudicaram a imagem do bairro e as condições de salubridade das habitações e do 

espaço público. Evidenciou-se, também, a importância de disponibilizar diversas formas de habitar 

através da criação de novas tipologias, justificada pela evolução dos usos, da crescente autonomia do 

indivíduo e da transformação dos agregados familiares. 

 

A proposta apresentada visa a melhoria das condições de habitabilidade e a participação activa dos 

moradores na escolha da solução mais adequada ao ciclo evolutivo da família. Esta proposta incide 

não só à escala da habitação, mas também na caracterização das ruas, dos espaços de permanência, no 

equipamento, no bairro e no plano urbano. O redesenho do plano urbano e a localização de novos 

pontos de equipamentos, comércio e serviços, reorganizando as estruturas já existentes, pretende a 

eliminar a sensação de “segregação” sentida pelos moradores em relação à cidade. Assim, tornou-se 

vital transformar as “barreiras” físicas e visuais que delimitam o bairro e requalificar a 

“habitabilidade” dos fogos e do respectivo espaço público. 

A aplicação ao caso de estudo, o Bairro Padre Cruz, em Lisboa, demonstra que é possível aplicar as 

estratégias de qualificação do espaço da habitação em contexto de reabilitação de bairros construídos 

numa lógica de custos controlados. O impacto desta transformação deve considerar a identidade 

associada ao local de intervenção, sem prejudicar os actuais moradores e adaptando-se a diferentes 

modos de vida.  

 

A questão central da dissertação, a requalificação do habitar em contexto de áreas mínimas, remete 

para uma inovação tipológica, baseada numa reflexão sobre as potencialidades dos espaços pré-

existentes e sobre a necessidade emergente de “construir no construído”, relacionada com a 

reconversão da edificação e da sua envolvente. 

Nestes termos, esta investigação pretende contribuir para a reflexão complementar sobre o interesse da 

qualidade habitacional, incluindo aspectos dimensionais e arquitectónicos. Assim, a qualidade não 

depende só da área útil nem dos acabamentos, mas também da caracterização funcional e 

arquitectónica dos espaços, através da optimização dos elementos que compõem a habitação. 

Actualmente, a habitação de dimensões reduzidas constitui uma alternativa viável, não só pela redução 

de custos de construção e energéticos, como também pela diversidade de usos que pode proporcionar. 

O projecto da habitação mínima deve ser sensível à evolução das dinâmicas sociais, económicas e 

culturais dos habitantes e à realidade tecnológica, arquitectónica e urbanística contemporânea.  

Futuramente, é imperativo que a questão das áreas mínimas seja revista, relacionando-a com a 

qualidade habitacional, para que a legislação não a aborde apenas com o intuito de definir valores 

quantitativos de áreas mínimas destinadas a cada compartimento ou função.  

 



67 
 

Referências bibliográficas 

 

Livros/monografias: 

 

BROWN, Azby. The very small home. Japenese ideas for living well in limited spaces. Japão: 

Kodansha International, 2005. 112 pp. ISBN: 4-7700-2999-3. 

COELHO, A. Baptista. Análise e avaliação da qualidade arquitectónica residencial. Volume I. Áreas 

e antecedentes da avaliação e caracterização do habitat, definição geral da qualidade habitacional e 

apresentação da análise proposta. Lisboa: LNEC, 1993. 265 pp. 

FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitectura Moderna. 3ª Edição. Trad. Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 473 pp. ISBN: 85-336-0750-4. 

GOMES, Ruy. Necessidades humanas e exigências funcionais da habitação. Lisboa: LNEC, 1978. 29 

pp. 

PEDRO, João Branco. Programa Habitacional. Espaços e Compartimentos. Lisboa: LNEC, 2002. 254 

pp. ISBN: 972-49-1811-4. 

PEDRO, João Branco. Programa Habitacional. Vizinhança próxima. Lisboa: LNEC, 2002. 161 pp.  

ISBN: 972-49-1814-9. 

PEREIRA, Luz Valente; GAGO, Maria Amélia C. O uso do espaço na habitação. Lisboa: LNEC, 

1974. 87 pp. 

POPLE, Nicolas. Small Houses. Contemporany Residential Architecture. Londres: Universe, 2003. 

210 pp. ISBN: 0-7893-0974-2. 

PORTAS, Nuno. Funções e Exigências de Áreas da Habitação. Lisboa: LNEC, 1991, 88 pp. 

TANQUERAY, Rebecca. Small Spaces. Making the most of the space you have. Londres: Ryland 

Peters and Small, 2009. 144 pp. ISBN: 978-1-84597-821-1. 

 

 



68 
 

Partes de livros/monografias: 

CABRITA, António Reis. Boa habitação. Do conhecimento à gestão da qualidade. Lisboa: LNEC, 

1987. 535 pp. 

CAMESASCA, Ettore, dir. Historia ilustrada de la casa. Barcelona: Noguer, 1971. 427 pp.  

COELHO, A. Baptista. Análise e avaliação da qualidade arquitectónica residencial. Volume II. 

Rumos e Factores de Análise da Qualidade Arquitectónica residencial. Lisboa: LNEC, 1993. 540 pp. 

COELHO, A. Baptista. Análise e avaliação da qualidade arquitectónica residencial. Volume III. 

Níveis Físicos do Habitat, Tipologias Gerais e Caracterização Sistemática. Lisboa: LNEC, 1993. 534 

pp. 

COELHO, A. Baptista; PEDRO, João Branco. Do bairro e da vizinhança à habitação: tipologias e 

caracterização dos níveis físicos residenciais. Lisboa: LNEC, 1998. 530 pp. ISBN: 972-49-1756-8. 

COELHO, António B.; CABRITA, António R. Estudos sobre espaços exteriores em novas áreas 

residenciais. Qualificação de espaços exteriores de uma nova área residência. Documento-Base 4. 

Lisboa: LNEC, 1990. 97 pp. 

COELHO, António Baptista. Qualidade Arquitectónica Residencial. Rumos e Factores de Análise. 

Lisboa: LNEC, 2000. 474 pp. ISBN: 972-49-1857-2. 

CONDE, Manuel S. A. Horizontes do Portugal medieval: estudos históricos. Cascais: Patrimonia 

Historica, 1999. 404 pp. ISBN: 972-744-037-1. 

COSTA, A. Alves. Racionalização de soluções da habitação Parte I. Lisboa: LNEC, 1966. 186 pp. 

FRENCH, Hilary. Key urban housing of the twentieth century. Plans, sections and elevations. 

Londres: Laurence King Publishing, 2008.240 pp. ISBN: 978-1-85669-564-0. 

KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980. Colecção 

arquitectura/Perspectivas. 363 pp. ISBN: 84-252-0965-X. 

LE CORBUSIER. Precisões. Sorbre um estado presente da arquitectura e do urbanismo. Trad. Carlos 

Marcondes de Moura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 298 pp. ISBN: 85-7503-290-9. 



69 
 

MADDEX, Diane. Wright-Sized Houses. Frank Lloyd Wright’s solutions for making small houses feel 

big. Londres: Thames & Hudson, 2003. 164 pp. ISBN: 0-500-34196-6 

MOLEY, Christian. “Les tendances de conception – chapitre 9” in ASCHER, François. Le logement 

en questions. França: Éditions de l’aube, 1995. 325 pp. ISBN: 2-87678-225-1. 

PORTAS, Nuno. Estudo das funções e da exigência de áreas da habitação. Volume I e II. Lisboa: 

LNEC, 1964.55 pp. 

RAMOS, Rui Jorge Garcia. A casa: arquitectura e projecto doméstico na primeira metade do século 

XX. Porto: FAUP, 2010. 636 pp. ISBN: 978-972-9483-97-4. 

RGEU. Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Decreto-Lei nº 38 382 de 7 de Agosto de 1951 

RGEU, Subcomissão Para A Revisão Do. Regime Geral de Edificações, Projecto de Decreto-Lei. 

Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. Portaria nº 62/2003 de 16 de Janeiro. Despacho nº 

5493/2003 de 27 de Fevereiro. Versão Definitiva, Janeiro de 2007. 

 

Revistas/publicações periódicas: 

 

Arquitectura e Arte. BAPTISTA, Luís Santiago. Nº64. Dezembro 2008. ISSN: 1647-077X. 

 

Artigos em revistas/publicações periódicas: 

CASTEL’BRANCO, Isabel. «As “hortas urbanas” em Lisboa» in Sociedade e Território. Ano 1. Nº3. 

Julho 1985. ISSN: 0873-6308. pp. 100-107. 

PORTAS, Nuno. «Desenho e apropriação do espaço em habitação» in Arquitectura: revista de arte e 

construção. nº 103. Maio-Junho 1968. 124-128 pp. 

 

Teses, dissertações e outras provas académicas: 

CAVACO, Cristina G. Formas de habitat suburbano: tipologias e modelos na área metropolitana de 

Lisboa. Lisboa: FA UTL, 2009. 502 pp. Tese de doutoramento. 

NASCIMENTO, Mariana C. O “mínimo” como espaço para habitar. Caso de estudo: edifício da 

Madragoa. Lisboa: Instituto Superior Técnico UTL, 2009. 96 pp. Texto policopiado. Tese de 

mestrado. 



70 
 

PEDRO, João Branco. Definição e avaliação da qualidade arquitectónica habitacional. Lisboa: 

LNEC, 2003. 372 pp. Dissertação de doutoramento.  

VAZ, Pedro Serra. R.G.E.U.: Medidas de felicidade? Reflexões para uma alternativa sustentável. 

Lisboa: FA UTL, 2001. var. pp. Texto policopiado. Tese de mestrado. 

 

Artigos em actas de congressos: 

 

PEDRO, João Branco. Revisão das áreas mínimas da habitação definidas no RGEU. Actas do 

QIC2006 Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação na Construção. Lisboa: LNEC, 2006. pp. 

61-72. 

 

Documento electrónicos: 

 

BAPTISTA, Sofia. “Pensar a cidade – Agir no campo. Proposta de intervenção para as margens 

periurbanas do Lis”. FCTUC: Coimbra, 2009. [Consul. 9 Out 2011]. Disponível em WWW: ˂URL: 

http://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/9844/1/Parte_1.pdf˃. 

COELHO, António B. “Equipamentos vitalizadores de vizinhança” in Infohabitar. Ano V. nº272. 

Lisboa: Infohabitar, 2009. [Consut. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://infohabitar.blogspot.com/2009/11/equipamentos-vitalizadores-de.html˃ 

COELHO, António B. “Qualidade na habitação: arquitectura, cidade e gestão”. Lisboa: Infohabitar, 

2005. [Consut. 11 Set 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://infohabitar.blogspot.com/2005/10/qualidade-na-habitao-arquitectura.html ˃ 

COELHO, António B. “Vitalizar a cidade e oferecer novas formas de habitar (I) – uma introdução à 

oferta de pequenas unidades residenciais em zonas urbanas centrais” in Infohabitar. Azambuja, Junho 

2008. [Consult. 18 Maio de 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://infohabitar.blogspot.com/2008/06/vitalizar-cidade-e-oferecer-novas.html>. 

COUCEIRO, Joana et al (2003). «Entrevista. Didier Fiúza Faustino. Vers une architecture d’action» in 

NU # 15 Viagens. Nº15. Dezembro 2003. ISSN: 1645-3891. [Consult. 13 Out 2011]. Disponível em 

WWW: <URL: http://issuu.com/revistanu/docs/15_viagens?mode=embed&layout=http%3A%2F%2 

Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=FFFFFF >. 



71 
 

LE CORBUSIER, JEANNERET, Pierre. “Analysis of the fundamental elements of the problem of 

‘The Minimum House’. The International Congress for Modern Architecture (CIAM). 2nd Congress at 

Frankfurt-am Main” in The Radiant City (1933). [Em linha]. [Consult. 11 Set 2011]. Disponível em 

WWW: <URL:http://modernistarchitecture.wordpress.com/2011/09/14/le-corbusier%E2%80%99s-

%E2%80%9Cciam-2-1929%E2%80%9D-1929/>. 

MASSAPINA, Vasco. “Memória sobre a proposta de Regulamento Geral de Edificações” in 

Conferência EPUL – Regeneração e Reabilitação Urbana. Sessão “Licenciamento de Obras e 

Ligação das Redes de Serviços Públicos”. [Em linha] LNEC: Lisboa, 2011. p.2. [Consul. 9 Set 2011]. 

Disponível em WWW: ˂URL: http://www.epul.pt/archive/doc/MemoriaRGE.pdf˃ 

MELO, Eduardo. “Arquitectura. Periferias são um desafio para a reabilitação urbana” in Económico. 

[Em linha] Lisboa: 09/10/2011. [Consult. 11 Out 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://economico.sapo.pt/noticias/periferias-sao-um-desafio-para-a-reabilitacao-urbana_126535.html>. 

ORDEM DOS ARQUITECTOS – SECÇÃO REGIONAL NORTE, “Parecer sobre o anteprojecto de 

revisão do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)”. OASRN: Porto, 2007. [Consul. 9 

Set 2011]. Disponível em WWW: ˂URL: http://www.oasrn.org/pdf_upload/Revisao%20RGEU%20-

%20parecer%20aprovado%20CDN.pdf˃. 

 

Sites: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_Padre_Cruz 

http://www.gebalis.pt/site/html/padre_cruz.html 

http://www.jf-carnide.pt/jf_noticias_detalhe.php?aID=372 

http://www.jornalarquitectos.pt/pt/236/projecto%202/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Título da dissertação: 

Requalificação do habitar em contexto de áreas mínimas. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 

Autor: Isabel Maria do Lagar Imaginário 

Orientador Científico: Professora Auxiliar Cristina Soares Ribeiro Gomes Cavaco 

Co-orientador Científico: Professor Doutor Pedro Dias Pimenta Rodrigues 

 

Universidade: Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade: Faculdade de Arquitectura 

Local: Lisboa 

Data: Outubro, 2011 

 

Capítulos: 5 

1. Introdução 

2. Habitação mínima 

3. Qualidade habitacional em espaços de dimensões reduzidas 

4. Projecto para o Bairro Padre Cruz 

5. Conclusão 

 

Anexos: 2 

 

Número de páginas: 73 

Número de imagens: 68 

Número de palavras: 19 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Anexo I - Verificação do RCCTE 

 

O RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) foi verificado 

para a tipologia T4, com auxílio do software CYPE, disponível em http://www.cype.pt/.  

Nota: Relativamente aos valores nominais para o edifício, o Ntc (necessidades globais de energia 

primária para climatização e águas quentes) não cumpre os requisitos do RCCTE, uma vez que estes 

valores dependem da introdução de dados sobre os quais não possuo o conhecimento necessário. 

 

Legenda 

RPH: taxa de renovação d ar. 

Nic: necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento – edifício real. 

Ni: necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento – valor de referência. 

Nvc: necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento – edifício real. 

Nv: necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento – valor de referência. 

Nac: necessidades nominais anuais de energia útil para produção de águas quentes sanitárias – edifício 

real. 

Na: necessidades nominais anuais de energia útil para produção de águas quentes sanitárias – valor de 

referência.  

Ntc: necessidades globais de energia primária para climatização e águas quentes. 

Nt: valor limite máximo regulamentar para as necessidades anuais globais de energia primária para 

climatização e águas quentes (limite inferior da classe B-). 

E CO2: emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas à energia primária para climatização e 

águas quentes. 

 

Habitação original 

 

Classificação energética: D.  

R (resistência térmica): 1.66. 
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Mapa de valores nominais para o edifício: 

 
 

Resumo da Classe Energética: 

 
 

Habitação modificada 

 

Classificação energética: C.  

R (resistência térmica): 1.46. 

 

                    
 

Mapa de valores nominais para o edifício: 

 
 

Resumo da Classe Energética: 
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Descrição de materiais e elementos construtivos  

 

Habitação original 
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Habitação modificada 
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ANEXO II – Projecto Final  

 

Reabilitação do Bairro Padre Cruz, Lisboa 
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