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I. RESUMO 

 

 

O presente trabalho procura aprofundar e actualizar uma temática central da disciplina 

arquitectónica, temática essa, que se debruça sobre o tema do Habitar, um tema fundamental 

ao ser humano, na medida em que todos habitamos enquanto vivemos. 

O desenvolvimento desta investigação tem como objectivo repensar a temática do 

habitar em termos teóricos e a sua evolução ao longo do tempo e reflectir sobre a área central 

da cidade de Lisboa como integradora de núcleos familiares de pequena dimensão e escassos 

recursos financeiros, na maioria das vezes, arredados para a periferia da cidade ou vivendo no 

centro desta, com fracas condições de habitabilidade, em locais nefastos e degradados. 

Assume-se como objectivo da intervenção, a integração dos jovens, em início de vida, 

e dos idosos, no extremo oposto desta, que pelas suas especificidades, nomeadamente nos 

níveis social e económico, encontram muitas vezes obstáculos em habitar as áreas centrais da 

cidade. 

A área a intervir integra-se na Colina de Santana, zona histórica e consolidada da 

cidade de Lisboa. Encontrando-se actualmente a sofrer um processo de degradação e 

desactivação de algumas das suas estruturas identitárias, esta área oferece, no entanto, todas 

as potencialidades de centralidade face à cidade. Muito apelativa para os jovens pelas 

possibilidades que confere às várias esferas da vivência humana, desde o âmbito social até ao 

sector profissional, é contudo um local pouco disponível para estes. Junto da camada de 

população sénior, este território torna-se, igualmente, um local atractivo, facto que advém da 

maior identificação destes com a cidade tradicional, em detrimento das novas urbanizações da 

periferia, na sua maioria locais anónimos e sem história. 

Pretende-se, então, desenvolver e incentivar uma reflexão sobre as necessidades de 

habitação na cidade consolidada, com o objectivo de potenciar uma revitalizada relação das 

pessoas com esta. Para isso, considera-se fundamental promover a qualificação do espaço da 

habitação, e a sua adequação a novas realidades sociais, nomeadamente centrando-nos na 

população jovem e sénior, como propulsores de uma nova visão de cidade. 

 

Palavras-chave: Habitação; Jovens; Idosos; Reabilitação; Lisboa 
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II. ABSTRACT 

 

 

The present work aims to deepen and update a central theme of the architectural 

discipline, which deals with the issue of Dwell, a fundamental issue for the human being, to the 

extent that we all inhabit while we live.  

The development of this research aims at rethinking the issue of dwelling in theoretical 

terms and their evolution over time and reflect about the central area of the city of Lisbon as 

Integrator of small households and scarce financial resources, most of the time, sent to the 

outskirts of the city or living in the center of this, with poor living conditions in adverse and 

degraded sites. 

It is assumed as an objective of the intervention, the integration of young people, in 

early life, and the elderly, at the other end, that by their specificities, in particular in the social 

and economic levels, are often obstacles in inhabiting the central areas of the city.  

The intervening area is part of the Colina de Santana, an historical and consolidated 

area of the city of Lisbon. It is currently undergoing a process of degradation and desactivation 

of some of its identity structures, offering, however, the full potential given to the centrality of 

the city. Very appealing to young people by providing opportunities to various spheres of 

human experience, from the social to the professional sector, it is still a place unavailable for 

them. Along with the senior population layer, this territory becomes also an attractive 

location, which stems from greater identification with the traditional city, at the expense of 

new urbanizations on the periphery, mostly anonymous sites and without local history. 

It is intended, then, to develop and encourage a reflection on housing needs in the 

consolidated city, in order to promote a revitalized relationship between people and what 

surrounds them. For this, it is essential to promote the qualification of housing space, and its 

suitability to new social realities, particularly focusing on the young people and the elderly, as 

drivers of a new vision of the city. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Enquadramento 

 

Com o presente trabalho, respeitante à dissertação de projecto final de Mestrado 

Integrado em Arquitectura, pretende-se reflectir e desenvolver a temática do habitar, na 

perspectiva de integração de grupos etários menos favorecidos na cidade tradicional. 

“Escusado será dizer que serão as pessoas sós e os pequenos agregados familiares 

mais jovens e mais idosos, aqueles que estarão mais disponíveis para uma tal vivência e que aí, 

na cidade viva, poderão encontrar as melhores condições para uma vida que valha a pena. Mas 

para tal há que disponibilizar condições em termos de associações de pequenos fogos, ou 

pequenas unidades habitacionais, integradas em conjuntos perfeitamente associados às 

respectivas vizinhanças urbanas, e que contribuam, objectivamente, para a melhoria da 

qualidade funcional, ambiental e de caracterização dessas mesmas vizinhanças.” 1 

Como resultado das condições socio-económicas com que a sociedade contemporânea 

se debate, a cidade tradicional torna-se um local de difícil alcance a jovens (estudantes e/ou 

em início de vida activa), e idosos, com necessidades específicas de mobilidade e dependência. 

A escassez de recursos financeiros, agravada actualmente, aliada à atractividade que as 

periferias habitacionais promovem, consigna a cidade tradicional à degradação e 

esquecimento, assim como à perda de vitalidade.  

Num olhar para a área central da cidade de Lisboa, deparamo-nos com a Colina de 

Santana que, tal como outras zonas históricas e consolidadas da cidade, se encontra 

desajustada a novas realidades. Pela influência de especulação económica e social, os centros 

das principais cidades são tornados locais apenas acessíveis a classes sociais elevadas, sendo 

actualmente incomportável para uma grande parte da população, neles poder habitar. Em 

consequência dessa segregação, muito do edificado construído encontra-se desabitado, pela 

                                                           
1
 António Baptista Coelho, “Vitalizar a cidade e oferecer novas formas de habitar (I) – uma introdução à oferta de 

pequenas unidades residenciais em zonas urbanas centrais”, Infohabitar, 2008. Consultado em 20/04/2012 em 
http://infohabitar.blogspot.pt/2008/06/vitalizar-cidade-e-oferecer-novas.htm 
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sua desadequação às reais necessidades, tornando os centros históricos das cidades pólos de 

degradação e escassa vivência. 

Ainda assim, a cidade tradicional configura-se como local de grande potencial na 

promoção da integração social, já que, desde sempre, a cidade está associada à 

heterogeneidade de pessoas e culturas. 

 

 

1.2. Objectivos 

 

Como objectivo para o trabalho proposto, tendo em consideração as problemáticas 

identificadas, propõe-se repensar a habitação como meio de estimular a revitalização da 

cidade, tornando-a local de integração social e sustentabilidade. Pretende-se, também, incluir 

nesta reflexão a referência a diversas formas de habitação, como objectos de estudo 

conducentes à proposta futura. 

“Primitiva ou complicada, a existência do Homem não pode prescindir da cabana, 

gruta ou casa que lhe sirva de abrigo, garantindo-lhe, pelo menos, relativa tranquilidade e 

repouso retemperados.”2 Na sua essência, o espaço de habitar tinha fundamentalmente a 

função de protecção em relação ao exterior. No entanto, a evolução conseguida, nas técnicas 

de construção, aliada às necessidades de conforto e qualidade exigidas pelas pessoas, levaram 

a uma evolução dos espaços habitacionais, encontrando-se ao longo da história vários 

exemplos singulares de tentativas de aproximação à habitação ideal. O desenvolvimento da 

sociedade encaminhou-nos à flexibilização dos espaços, à sua contenção dimensional e, até, a 

uma inversão da importância de cada um dos espaços na habitação. Contudo, todos os 

processos de evolução são constituídos por avanços e recuos, podendo, por vezes, verificar-se 

situações de regressão, em que algumas características importantes não perduram, tornando-

se fundamental a todas as gerações olhar para o passado antes de propor o futuro. 

Considerando o excesso de habitação actualmente construída, é essencial 

compreender de que forma as condições socio-económicas da sociedade potenciaram essa 

desmesurada proliferação e, de que maneiras influenciaram a qualidade da mesma, quer em 

                                                           
2
 Raul Lino, “Casas Portuguesas” [Excerto], 1933, in Rodrigues, José Manuel (coord.), “Teoria e Crítica da 

Arquitectura Século XX”, Caleidoscópio, 2010, p.237 
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termos espaciais, quer em termos construtivos. Cabe ao arquitecto fomentar a promoção de 

melhores condições para a população e encontrar o equilíbrio de sustentabilidade entre os 

vários agentes do mercado imobiliário. Pretende-se também compreender a evolução 

tecnológica actual e equacionar novas formas de garantir o equilíbrio e inovação, na proposta 

de projecto, a desenvolver. 

“As casas de hoje terão de nascer de nós, isto é, terão de representar as nossas 

necessidades, resultar das nossas condições e de toda a série de circunstâncias dentro das 

quais vivemos, no espaço e no tempo.”3 Numa análise ao local de estudo considerado, a Colina 

de Santana, encontram-se maioritariamente edifícios habitacionais construídos a partir dos 

anos 40. Edifícios que chegam aos nossos dias, na sua generalidade, em fracas condições 

estruturais, apresentando, no entanto, um grande número de habitações desocupadas, 

contribuindo isso, muitas vezes, para a degradação dos mesmos, e tornando-os espaços 

devassos na cidade. Esta desabitação deve-se a diversos factores, de entre os quais se destaca 

a desadequação das tipologias de habitação, às necessidades da sociedade contemporânea. 

Dever-se-á encontrar formas de dinamizar o vasto edificado habitacional actualmente 

construído, através da sua requalificação para novas tipologias de ocupação. 

“Construir é edificar lugares. Por isso, construir é um fundir e articular espaços. 

Construir é produzir espaços.”4 Em consonância com o repensar de novas tipologias de 

habitação, o objectivo centra-se em encontrar a melhor forma de organização e articulação 

dos diferentes espaços que constituem a habitação, através da sua hierarquização e relações 

que estabeleçam entre si. Pretende-se que esta articulação gere espaços adequados às 

gerações actuais e futuras, ou seja, que se prestem a formas de ocupação diferentes e a 

diversos utilizadores, com necessidades mínimas de alteração ao projecto inicial. O modelo a 

propor deve servir de referência e ter a capacidade de proliferar em diversas intervenções, no 

campo da habitação. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Fernando Távora, “O problema da Casa Portuguesa”, 1947, in Rodrigues, José Manuel (coord.), “Teoria e Crítica da 

Arquitectura Século XX”, Caleidoscópio, 2010, p.327 
4
 Martin Heidegger, “Construir, Habitar, Pensar”, 1951, trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback, p.8. Consultado em 

03/05/2012 em http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir, %20habitar,%20pensar.pdf 
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1.3. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento da dissertação/projecto final de Mestrado, a metodologia 

adoptada centra-se na análise e desenvolvimento da temática da habitação, nas suas vertentes 

teórica e prática. 

Pretende-se uma primeira reflexão histórica sobre o habitar, através da recolha e 

sistematização da evolução das formas de habitação. De seguida elabora-se uma referência ao 

conceito de habitar e a outros considerados importantes para a perspectiva a apresentar sobre 

o tema. Complementarmente será focado o uso do espaço na habitação e alguns casos de 

estudo considerados referência, numa perspectiva geral da habitação. 

Numa maior aproximação ao tema a desenvolver na componente prática da presente 

dissertação, serão definidos os objectivos propostos relativamente aos temas específicos de 

habitação jovem e sénior, apresentando também alguns exemplos considerados importantes e 

merecedores de reflexão. 

Será também referida uma análise ao local de intervenção, a Colina de Santana, numa 

vertente de consciencialização relativamente ao seu estado actual e perspectivando as 

potencialidades para o futuro. 

Paralelamente à dissertação escrita será desenvolvido o projecto prático resultante da 

reflexão e perspectiva apresentadas, descrito no último capítulo do desenvolvimento do 

presente documento. 

Por fim, será realizada uma reflexão de âmbito geral, relativamente ao trabalho 

desenvolvido, como conclusão do mesmo, e apresentadas as respectivas referências 

bibliográficas. 
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2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

 

 

A casa, enquanto espaço habitacional, é, na sua génese, o elemento arquitectónico 

fundamental na organização do território. Como tema de referência é trabalhado desde a 

antiguidade, pelo que a ele muitas menções se podem encontrar. Abordar-se-á o tema da 

habitação, nas suas vertentes, individual e colectiva, fazendo, em primeiro lugar, referência à 

casa individual e à sua origem, a cabana, e abordando seguidamente a habitação colectiva, um 

tema central da arquitectura moderna e vertente mais relevante relativamente ao trabalho a 

desenvolver na componente prática da dissertação. Deste modo, pretende-se compreender 

algumas visões determinantes sobre o problema central da presente dissertação. 

De Vitrúvio (séc. I a.C.), a Alberti (1404-1472) ou Filarete (1464), a cabana foi assumida 

por todos como a génese da arquitectura, centrando-se na possibilidade de proteger o fogo, 

mantê-lo e aquecer a família. As paredes e o tecto, elementos básicos da arquitectura, pela 

sua capacidade de abrigo e protecção, assumem-se, desde o homem primitivo, como 

definidores da casa. Associa-se também a origem da casa à tradição cristã, considerando-se 

Adão como o primeiro arquitecto, construtor da cabana rústica que lhe fornecesse protecção.  

Marcos Vitrúvio Polião considerou o fogo como elemento fulcral para o entendimento 

da casa na antiguidade. Revelando a importância da casa, dedicou um dos dez capítulos do seu 

tratado de arquitectura5 ao tema da arquitectura privada e residencial. Nesse capítulo, o sexto, 

descreve a forma como deveria ser pensada a localização das habitações, em função das 

características de cada região, promovendo, também, a multifuncionalidade através da 

inclusão de outras funções, como o comércio, no piso térreo. Relata ainda indicações para a 

articulação dos espaços interiores domésticos e também a orientação mais adequada para 

cada espaço, aconselhando, por exemplo, a orientação dos quartos a nascente. “Para projectar 

uma casa é preciso ter em atenção a região e o clima do local onde se quer construir: pois esta 

no Egipto deverá ser diferente do que é em Espanha, (…) Porque existem aqueles locais que 

estão próximos do percurso do Sol, outros que estão distantes, (…) ”6 

Leon Battista Alberti invocou o tecto e a parede como os princípios básicos da 

arquitectura, sendo estes delimitadores do invólucro protector da casa. Renegou o fogo como 

                                                           
5
 M. Justino Maciel, e outros, “Vitrúvio: Tratado de Arquitectura”, ed. IST Press, Lisboa, 2006 

6
 Maria Helena Rua, “Os dez livros de Arquitectura de Vitrúvio”, Ed. IST, Lisboa, 1998, p. 201 
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o primórdio da reunião dos homens no espaço da casa, afirmando, sim, que o homem 

procurava um espaço para as suas tarefas domésticas e um local para dormir. No seu tratado 

“De Re Aedificatoria”7, Alberti comenta o tratado de Vitrúvio, construindo-o inclusivamente 

com uma estrutura semelhante. Tal como Vitrúvio, Alberti ofereceu merecido destaque à 

arquitectura doméstica, com especial ênfase na forma de organização dos diversos espaços 

que compõem a habitação. Alberti idealiza a habitação dividida em zonas públicas, semi-

públicas e privadas, defendendo que a organização e compartimentação eram fundamentais 

para a qualidade da casa. Propõe, ainda, por exemplo, que fossem projectados quartos 

diferenciados para o Inverno e para o Verão, demonstrando grandes preocupações na relação 

da construção com o local de implantação e, também, com o conforto dos habitantes. “ (…) ele 

[Alberti] menciona que a beleza da casa não está na escala ou na sumptuosidade ornamental, 

mas na perfeita justaposição e compartimentação de sua planta (…)” 8 

Antonio di Pietro Averlino (Filarete), no seu tratado9, alia o primórdio da casa à religião 

cristã, aludindo à ideia de que Adão terá sido o primeiro “arquitecto” a construir uma casa. 

Segundo Filarete, as dimensões da casa têm na sua origem as proporções do homem já que a 

primeira construção, desenvolvida por Adão, teria sido realizada com troncos dimensionados 

de acordo com as suas próprias medidas. 

Nos séculos seguintes, muitos se preocuparam em reflectir sobre a essência do habitar 

e sobre como o espaço habitacional ajudaria a melhor definir a organização das cidades. Sendo 

a arquitectura doméstica, tema fundamental da disciplina arquitectónica, encontramos 

relevantes e pertinentes preocupações nas reflexões e estudos dos arquitectos do final do séc. 

XIX e séc. XX. 

Assim, a primeira metade do séc. XX revelou-se um período particularmente 

interessante no que diz respeito à reflexão sobre o tema da habitação, tendo sido o 

movimento moderno e autores como Adolf Loos (1870-1933), Walter Gropius (1883-1969) ou 

Le Corbusier (1887-1965) importantes nas contribuições que deram ao tema.  

Adolf Loos10, autor de referência do movimento moderno, apresentou propostas 

inovadoras, pela sua criatividade e novidade na organização do espaço. No seu texto 

                                                           
7 Leon Battista Alberti, “De re aedificatoria”, On the art of building in ten books, tradução por Joseph Rykwert, Neil 
Leach, Robert Tavernor, Cambridge,ed. MIT Press, 1988 
8
 Fellipe de Andrade Abreu Lima, “A tratadística do Renascimento”, Ed. FAUUSP, São Paulo, 2009, p. 25 

9
 Joaquin Arnau Amo, “La teoria de la arquitectura en los tratados: Filarete, Di Girgio, Serlio, Palladio”, Ed. Tebas 

Flores, Madrid, 1988 
10

 Werner Oechslin, “Otto Wagner, Adolf Loos and the road to modern architecture”, Ed. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2002 
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“Sobre um pobre homem rico”11, Loos oferece uma excelente reflexão sobre o tema da 

habitação e de como o ego de um arquitecto se pode sobrepor às necessidades da vivência 

humana. Contando a história de um homem (monetariamente) rico que procura um arquitecto 

famoso para que este transforme a sua casa em arte. É confrontado, no entanto, com uma 

realidade que não esperava, quando percebe que deixou de poder ocupar a sua casa de 

acordo com a sua vontade. 

“ - Ontem, começou timidamente, celebrei o meu aniversário. A minha família encheu-

me de presentes. Chamei-o, caro arquitecto, para que nos aconselhe sobre a melhor maneira 

de dispor os objectos. 

A fronte do arquitecto carregou-se visivelmente. Então explodiu: - Como deixou que lhe 

oferecessem algo! Não desenhei eu tudo? Não previ tudo já? Não necessita de nada mais. Está 

tudo completo. 

- Mas, respondeu o dono da casa, ainda poderei comprar algo! 

-Não, não pode! Nunca mais e nada mais! Só me faltava isso. Coisas que não foram 

desenhadas por mim. (...) “12 

Walter Gropius13, fundador da Bauhaus, tal como a maioria dos arquitectos modernos 

preocupou-se com o tema da habitação multifamiliar. Sobre o tema da arquitectura 

doméstica, deparou-se com a importância de compreender as vantagens e desvantagens entre 

as habitações unifamiliares tradicionais e os grandes blocos multifamiliares propostos pelos 

arquitectos modernos. Para este autor, a construção de baixa altura teria como consequência 

a desagregação e negação da cidade. Groupius discute, ainda, qual a altura “ideal” para um 

edifício e qual a melhor relação a estabelecer com a rua. Contribui também com reflexões 

sobre o melhor afastamento entre edifícios em banda, de modo a permitir obter um mínimo 

de duas horas de exposição solar por dia. “Muitas pessoas sentem-se verdadeiramente 

confortáveis num apartamento mais alto, porque têm a consciência das vantagens de uma 

maior tranquilidade existente em pisos superiores (sem ruído proveniente da rua ou provocado 

pelas crianças) e do usufruto de uma vista desafogada sobre os espaços verdes; este 

sentimento contradiz as objecções dos defensores incondicionais da construção baixa que 
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 Adolf Loos, “Sobre um pobre homem rico”, 1900, in Rodrigues, José Manuel (coord.), “Teoria e Crítica da 
Arquitectura Século XX”, Caleidoscópio, 2010 
12

 Idem, Ibidem, p.24 
13

 Reginald Isaacs, “Gropius: an illustrated biography of the creator of Bauhaus”, Ed. Bulfinch Press, Boston, 1991 
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alegam que o instinto natural prende o homem ao solo – afirmação sem fundamente 

científico.” 14 

Le Corbusier15, um dos mais emblemáticos arquitectos do movimento moderno, tem 

na sua Unidade de Habitação16, em Marselha, um dos exemplos icónicos da arquitectura 

habitacional do movimento moderno. Neste edifício, onde conseguiu albergar cerca de 1600 

pessoas, e, além dos pisos ocupados por habitação, propôs grandes corredores de serviços 

comerciais e hoteleiros. A morfologia celular em que as várias habitações se dispunham, 

expressa a ideia de moradias privadas dispostas ao longo de uma rua. Le Corbusier entende a 

casa como uma “máquina de habitar”, sendo a sua principal preocupação centrada na 

funcionalidade, estudando intensivamente a fisionomia humana e a sua relação com o espaço 

doméstico, visível no seu “Modulor”17, que aplicou em muitas das obras, desde a já referida 

Unidade de Habitação até à pequena cabana em Cap-Martin18.  

Martin Heidegger (1889-1976) retomou a discussão sobre o habitar e, de que forma, o 

construir leva, ou não, ao habitar, contribuindo em muito para a reflexão sobre o tema. 

Heidegger associa o habitar ao construir, na medida em que apenas podemos construir 

quando somos capazes de habitar, tomando também o habitar como a génese da existência 

humana. Além disso, afirma que a habitação deve ser mais do que um refúgio, fugindo à ideia 

de cabana, explicado que os espaços onde se desenvolve a vida devem permitir e potenciar 

que esta seja vivida na sua plenitude. “Considerando-se a actual crise habitacional, possuir 

uma habitação é, sem dúvida, tranquilizador e satisfatório; prédios habitacionais oferecem 

residência. As habitações hoje são bem divididas, fáceis de se administrar, economicamente 

acessíveis, bem arejadas, iluminadas e ensolaradas. Mas será que as habitações trazem nelas 

mesmas a garantia de que aí acontece um habitar?” 19 

Heidegger define ainda a forma de habitar dos mortais como a necessidade de 

resguardar a quadratura do habitar, a essência da relação do céu com a terra e do divino com 

o mortal.  

                                                           
14

 Walter Gropius, “Construção horizontal, vertical ou de altura intermédia?”, 1930, in Rodrigues, José Manuel 
(coord.), “Teoria e Crítica da Arquitectura Século XX”, Caleidoscópio, 2010, p.188 
15

 Willy Boesifer, “Le Corbusier”, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 1994 
16

 Kenneth Frampton, “História Crítica da Arquitectura Moderna”, Capítulo 25, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2003, 
1ª Ed. 1997, p.274 
17

 Le Corbusier, “El Modulor”, Ed. Poseidon, Buenos Aires, 1953 
18

 Bruno Chiambretto, “Le Corbusier à Cap-Martin”, Ed. Parenthèses, Marseille, 1987 
19

 Martin Heidegger, “Construir, Habitar, Pensar”, 1951, trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback, p.1. Consultado em 
03/05/2012 em http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir,%20habitar ,%20pensar.pdf 
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“Os mortais habitam à medida que salvam a terra (…) Salvar a terra é mais do que 

explorá-la ou esgotá-la. Salvar a terra não é assenhorar-se da terra e nem tampouco submeter-

se à terra, (…) 

Os mortais habitam à medida que acolhem o céu como céu. Habitam quando permitem 

ao sol e à lua a sua peregrinação, às estrelas a sua via, às estações dos anos as suas bênçãos e 

seu rigor, sem fazer da noite dia e nem do dia uma agitação açulada. 

Os mortais habitam à medida que guardam os deuses como deuses. (…) Não fazem de 

si mesmos deuses e não cultuam ídolos. (…) 

Os mortais habitam à medida que conduzem ser próprio vigor, sendo capazes da morte 

como morte, fazendo uso dessa capacidade com vistas a uma boa morte. (…) 

Salvando a terra, acolhendo o céu, aguardando os deuses, conduzindo os mortais, é 

assim que acontece propriamente um habitar.” 20 

Gaston Bachelard (1884-1962) dedicou também algumas das suas reflexões à 

problemática do habitar. Segundo este autor, a casa é a génese do habitar humano, 

destacando o seu carácter protector e de abrigo face ao mundo exterior, como características 

primordiais. No seu livro “A poética do espaço”21, Bachelard tentou explicitar o que para si é a 

essência da casa, atribuindo diversas dimensões simbólicas aos espaços constituintes da casa. 

“Pois a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, o nosso primeiro 

universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo. Até a mais 

modesta habitação, vista intimamente, é bela.” 22 

Christian Norberg-Schulz (1926-2000)23 reflecte sobre o papel do arquitecto na 

construção do lugar e do habitar. Para este, as premissas do movimento moderno podem levar 

à perda de carácter do espaço, podendo o homem ser destituído da capacidade de se 

identificar com os lugares, devido à sua não caracterização. O habitar, segundo Schulz, implica 

uma relação Homem-Lugar, sendo através dessa relação com o espaço identificável que o 

homem é capaz de se orientar. A casa funciona, de acordo com Schulz, como ponto de partida 

e de regresso do homem. “Quando o homem habita, ele está simultaneamente localizado no 

espaço e exposto a um certo carácter ambiental. As duas funções psicológicas envolvidas, 

podem ser chamadas orientação e identificação. Para ganhar o suporte existencial o homem 

                                                           
20

 Martin Heidegger, “Construir, Habitar, Pensar”, 1951, trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback, p.4. Consultado em 
03/05/2012 em http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir, %20habitar,%20pensar.pdf 
21

 Gaston Bachelard, “A poética do espaço”, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2003 
22

 Idem, Ibidem, p. 20 
23

 Christian Norberg-Schulz, “Existencia, Espacio y Arquitectura”, Ed. Blume, Barcelona, 1975   
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tem que ser capaz de orientar-se; ele tem que saber onde ele está. Mas também ele tem que 

identificar-se com o meio, isto é, ele tem que saber como ele está num certo lugar.” 24 

 Já em finais do séc. XX, em 1981, Josephn Rykert revisita o tema da cabana primitiva, 

referenciando vários autores, desde Vitrúvio aos modernistas Mies Van der Rohe e Erich 

Mendelsohn. Em “A casa de Adão no Paraíso”25, o autor retoma o tema da génese da 

arquitectura através da religião cristã, contestando as teorias de que o paraíso (ou o Jardim do 

Éden) seria o local de surgimento desta, como o primeiro sítio onde Adão teria sentido 

necessidade de construir uma casa para se abrigar. “Seja como uma especulação de carácter 

religioso, mítico ou arquitectónico, a cabana primitiva afigurou-se como um paradigma do 

edifício: um padrão pelo qual outras edificações deveriam, de certa forma, ser avaliadas, pois 

foi a partir dessa frágil origem que todas elas surgiram. Essas cabanas encontravam-se sempre 

num passado idealizado. Os bárbaros ideais de Le Corbusier construíam para provar a si 

mesmos o que pensavam; os camponeses, igualmente ideais de Loos, construíam bem porque 

sabiam fazê-lo instintivamente, obedecendo simplesmente a necessidades externas e às suas 

ideias natas.” 26 

Rykert refere ainda a necessidade de vários autores, ao longo da história, retornarem 

constantemente às origens, em busca de validar as suas próprias escolhas e ideais. “A cabana 

primitiva – o lar do primeiro homem – não é, pois, uma preocupação incidental dos teóricos, 

nem tampouco um elemento fortuito de mitos ou de rituais. O retorno às origens implica 

necessariamente uma nova reflexão sobre nossas acções habituais, uma tentativa de renovar a 

validade dos atos e gestos cotidianos, ou simplesmente a revocação da sanção natural (ou 

mesmo divina), que permite repetir essas acções num período futuro.” 27 

Igualmente relacionados com a temática da habitação, destacamos alguns temas 

pertinentes para o trabalho prático a desenvolver, tais como, a flexibilidade e adaptabilidade 

do espaço doméstico, considerando de grande relevância e contributo para o trabalho em 

questão, autores como Avi Friedman28 ou Robert Kronenburg29, que se dedicam a essas 

questões. 
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 Christian Norberg-Schulz, “Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture”, Ed. Rizzoli, New York, 1980, 
p. 19 
25

 Joseph Rykert, “A Casa de Adão no Paraíso”, Ed. Perspectiva, São Paulo, 2003, 1ªEd. 1981 
26

 Idem, Ibidem, p. 216 
27

 Idem, Ibidem, p. 218 
28

 http://www.mcgill.ca/architecture/faculty/friedman 
29

http://tulip.liv.ac.uk/pls/new_portal/tulwwwmerge.mergepage?p_template=ar&p_tulipproc=staff&p_params=% 
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Avi Friedman debruça-se sobre a flexibilidade na arquitectura, tanto no desenho 

urbano como no desenho da habitação, publicando vários livros sobre o tema, tais como 

“Planning the new suburbia – flexibility by design”30 ou “The adaptable house – designing 

homes for change”31. 

Robert Kronenburg dedicando-se também à problemática da habitação flexível, 

recebeu inclusivamente alguns prémios pelas suas publicações e exposições sobre o tema. 

Podemos destacar deste autor os livros “Houses in motion: the genesis, history and 

development of portable building”32 ou “Living in motion – design and architecture for flexible 

dwelling”33. 

Mais recentemente, Iñaki Ábalos editou o livro “A boa-vida”34, no qual revisita algumas 

das casas mais importantes deixadas pela abonada herança do século XX. Nesta publicação, o 

autor pretende, além da intenção de revelar os arquétipos da arquitectura doméstica, estudar 

a relação entre os diversos modos de vida, formas de apropriação da casa e relação dos 

arquitectos com todas essas diferenças. “ (…) pretende mostrar como a maneira mais 

difundida de pensar e projectar o espaço doméstico, e que continua ainda vigente entre os 

arquitectos, não é mais do que a materialização de certas ideias arquetípicas em torno da casa 

e dos modos de vida que têm origem em uma dentre aquelas correntes, (…)” 35 

No contexto português, vários autores se debruçaram igualmente sobre o tema da 

casa e do habitar. Neste contexto, destacamos Raul Lino (1879-1974) nas suas reflexões sobre 

a arquitectura doméstica e nos muitos projectos que desenvolveu. Também Fernando Távora 

(1923-2005) se preocupou com a relação da sociedade com a arquitectura, afirmando que a 

casa deve reflectir as necessidades e condições da sociedade. Por fim, Nuno Portas (1934-…) 

contribui para a temática, quer em publicações no âmbito do seu trabalho no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC), quer em nome individual, preocupando-se principalmente 

com a temática relacionada com a habitação social. 

Raul Lino defendia a habitação própria unifamiliar como o ideal para a vivência 

humana, ressalvando a importância do jardim e dos espaços verdes na relação com a 

arquitectura. O arquitecto temia que o ritmo de vida e a instabilidade da população levassem à 
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 Avi Friedman, “Planning the new suburbia – flexibility by design”, Ed. UBC Press, Vancouver, 2002 
31

 Avi Friedman, “The Adaptable House : Designing Homes for Change”, Ed. McGraw-Hill, 2002 
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 Robert Kronenburg, “Houses in Motion: The Genesis, History and Development of the Portable Building”, Ed. 
Wiley Academy, 2002 
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 Robert, Kronenburg, “Living in motion – design and architecture for flexible dwelling”, Ed. Wiley Academy, 2ª Ed., 
2002 
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 Iñaki Ábalos, “A Boa-Vida”, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2003 
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 Idem, Ibidem, p. 8 
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descaracterização da habitação tradicional, tendo durante a sua vida projectado várias 

habitações segundo a sua perspectiva de “casa portuguesa”. “Que a casa seja reino para uns, 

simples ninho para outros, palácio, baluarte, ou choupana – façamo-la verdadeiramente nossa, 

reflexo da nossa alma, moldura da vida que nos é destinada.” 36 

Fernando Távora debruçou-se também sobre o tema da “casa portuguesa”, ainda que 

numa perspectiva diferente da de Raul Lino, defendendo que o Homem e a Terra deveriam ser 

os únicos elementos a condicionar a arquitectura portuguesa e que o facto de os homens 

“evoluírem” ao longo dos tempos deveria ser entendido como uma hipótese para revolucionar 

a arquitectura tradicional. “Não é justo nem razoável que nos fechemos, numa ignorância 

procurada, às obras dos grandes mestres de hoje, aos novos processos de construção, a toda 

uma Arquitectura que surge plena de vitalidade e de força.” 37 

Nuno Portas, dedicando-se principalmente aos problemas da cidade, desenvolve vários 

trabalhos ao nível do urbanismo, debatendo-se com os problemas da intervenção em cidades 

consolidadas. Ao nível da arquitectura doméstica, preocupa-se especialmente com a habitação 

social, tendo publicado individualmente, e em co-autoria, vários livros sobre o tema, 

reflectindo sobre políticas de habitação e possíveis perspectivas futuras. “(…) uma política de 

habitação mais evoluída é a sua concretização em operações muito diferenciadas de acordo 

com as zonas, os habitantes e o sentido do desenvolvimento. O impulso à renovação da 

habitação desdobrar-se-á, pelo menos em: – operações de renovação urbana, de 

melhoramento ou eventual substituição de casas vetustas, (…) – operações de expansão 

urbana, comandando e ordenando a ocupação territorial nas áreas preferenciais porque 

melhor servidas com transportes e serviços (…) – operações ainda reduzidas à pura instalação 

de serviços sanitários e educacionais em zonas de habitação degradada” 38 

Mais recentemente, foram produzidas várias publicações sobre o tema, ainda que num 

âmbito menos teórico mas mais ligadas a perspectivas práticas do problema. Destacam-se 

vários estudos realizados pelo LNEC, onde se tentam sistematizar as características de 

qualidade associadas à habitação, a relação entre o homem e a casa, entre outros, inseridos 

nestas temáticas, tendo como principais autores António Baptista Coelho e António Reis 

Cabrita, tal como João Branco Pedro. 
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 Raul Lino, “Casas Portuguesas” [Excerto], 1933, in Rodrigues, José Manuel (coord.), “Teoria e Crítica da 
Arquitectura Século XX”, Caleidoscópio, 2010, p. 238 
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 Fernando Távora, “O problema da casa portuguesa”, 1946, in Rodrigues, José Manuel (coord.), “Teoria e Crítica da 
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António Reis Cabrita no seu livro “O homem e a casa: definição individual e social da 

qualidade da habitação”39, esclarece o conceito de habitar, definindo os vários níveis em que o 

homem pode habitar, desde o alojamento à vizinhança. Analisa, ainda, a situação portuguesa e 

as necessidades do país, dando uma perspectiva bastante actual do problema. “ (…) o habitat 

em Portugal está a atingir um ponto de viragem. Ainda faltam casas em determinados sítios e 

para certos agregados familiares insolventes, ou recém-constituídos (...)”40 

João Pedro Branco em “Definição e avaliação da qualidade arquitectónica 

habitacional”41, fornece indicações sobre as qualidades essenciais de cada espaço indicando, 

por exemplo, as condições de privacidade que um quarto deve possuir ou as exigências de 

agradabilidade dos espaços de estar. 

Por fim, António Baptista Coelho tem, também, em muito contribuído para a discussão 

da problemática da habitação, através da publicação de livros, ou em vários artigos em 

publicações periódicas. Dedica-se a temas desde a habitação social à reabilitação, tendo 

desenvolvido vários trabalhos sobre a qualidade arquitectónica residencial42, definindo 

critérios de conforto, tanto espacial como social. O tema da habitação flexível43 é também 

trabalhado por este autor, em co-autoria com Reis Cabrita, no âmbito da sua cooperação com 

o LNEC. 

Assim, será com base nas experiências e reflexões da história da habitação e do habitar 

que nos devemos centrar na procura de resposta aos problemas actuais e futuros. É 

fundamental conhecermos as premissas do passado para que as possamos criticar e actualizar, 

de acordo com o conhecimento adquirido ao longo de séculos de história, desde a génese da 

humanidade até às reflexões mais recentes. 

 

 

 

                                                           
39

 António M. Reis Cabrita, “O homem e a casa: definição individual e social da qualidade da habitação”, Ed. LNEC, 
Lisboa, 1995 
40

 Idem, Ibidem, p. 4 
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 A. Baptista Coelho, A. Reis Cabrita, “Habitação adaptável e evolutiva”, Ed. LNEC, Lisboa, 2004 
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3. A HABITAÇÃO 

 

 

3.1. Conceito de Habitar 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho torna-se importante começar por 

explicitar o sentido e significado do conceito de habitar. Como definição deste conceito 

encontramos, 

Habitar: “v.t. ocupar como residência, viver, morar, residir em; 

    v.i. viver, morar; residir, estar domiciliado.” 44 

Residir: “v.i. estabelecer a sua residência ordinária nalguma parte, ter sede; morar no 

lugar onde se exercem quaisquer funções; 

      estar ou ficar habitualmente em alguma parte; 

       existir, ser, estar.” 45 

entre outro conceitos semelhantes, vários significados e referências poderíamos também 

explicitar, sendo, no entanto, estes suficientes para a alusão que se pretende encontrar. É 

facilmente compreensível que tanto os conceitos de habitar como residir (ou outros 

semelhantes a estes) estão intimamente relacionados com outros, ou seja, são conceitos que 

estabelecem e definem a interacção de um sujeito com determinado espaço ou local. Habitar 

significa estar em determinado local, povoá-lo, mas mais importante que isso, encontramos no 

conceito de residir uma ligação ao “existir”, levando-nos ao facto de nos tornarmos pessoas 

enquanto habitamos. 

Encontramos referência a esta condição, de que habitamos enquanto existimos, nos 

discursos de M. Heidegger46 e F. Purini47. No primeiro somos levados à compreensão de que a 

vivência humana está intimamente ligada ao espaço da habitação, como local “sagrado” de 

                                                           
44

 “Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira”, Editorial Enciclopédia, Lisboa/Rio de Janeiro, volume 12, p. 945 
45

 Idem, volume 25, p. 257 
46

 “Habitação quer então dizer algo mais do que um ‘refúgio’: implica que os espaços onde a vida se desenvolve 
sejam lugares no verdadeiro sentido da palavra”; Martin Heidegger, 1889-1976 
47

 “a etimologia latina de habitare, derivado de habere, ter, implica uma identidade entre a pessoa e o mundo. A 
base do conceito de habitar é, pois, muito ampla, e exprime um sentido de plenitude, de totalidade e de segurança”; 
Franco Purini, “La Arquitectura Didactica”, pp. 126 a 130, 1984 
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cada um de nós. O segundo reforça essa ideia, na medida em que a habitação deve transmitir-

nos as características essenciais de um templo sagrado, plenitude, totalidade e segurança. 

 Assim, significando habitar a relação do homem com o espaço, e reflectindo essa 

interacção a sua forma de estar e de viver, é fundamental compreender quais as 

características que o espaço deve ter para se tornar habitável, de modo a que permita e 

potencie a existência humana plena.  

 

 

 

 

 

 

 

A casa é o elemento essencial da vida para a nossa sociedade. Começou a sê-lo desde 

que o homem decide fixar-se em determinado local, deixando de ser nómada, levando a casa a 

tornar-se num prolongamento de nós próprios. É nela que depositamos as nossas memórias, 

que vivemos alegrias e tristezas, e que nos sentimos em segurança. Como tal, a arquitectura 

desde há muito tempo se apropriou deste tema, tornando-o essencial na sua prática, já que da 

relação do homem com a casa (com a habitação), pode depender a sua felicidade, a sua 

qualidade de vida, e a sua interacção e relação com os outros. 

Cabe ao arquitecto, o papel de fornecer ao sujeito o espaço necessário ao habitar 

humano. Tal como R. Carvalho48 escreveu, referindo-se à morada e à casa, é necessário 

delimitar o espaço e atribuir-lhe significado, através das suas características formais e da 

relação que estabelece com o exterior.  

Acresce ainda referir a analogia entre interior e exterior, onde termina o espaço 

individual e se transforma em colectivo, ou de que forma se interligam os dois. É nesta 

                                                           
48

“Habitar é o objectivo e a justificação existencial da arquitectura. A casa, enquanto tema, afirmou-se como a sua 
formulação primordial. É o lugar fundado, sujeito a uma transformação cultural, ao qual é atribuído um significado 
(…) Habitar implica, então, a circunscrição de um espaço, fruto de um dos princípios elementares da Arquitectura, 
parte integrante da sua génese, que é o da dualidade entre exterior e interior”; Ricardo Carvalho, “Morada: rua, 
casa”, in JA, nº224, 2006 

Figura 1 – “A primeira construção”, segundo Viollet-le-Duc
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demarcação do que é a nossa habitação (espaço individual), em conexão com o que é colectivo 

que também reside a qualidade do habitar, caracterizado pela forma como nos sentimos mais 

ou menos protegidos em relação aos outros. Devido à importância desta relação, no capítulo 

seguinte iremos analisar, com mais pormenor, as diferentes características do espaço na 

habitação. 

Retomando o tema da relação do homem com a casa, para António M. R. Cabrita49 o 

habitar está intimamente ligado com as necessidades humanas, pelo que a satisfação dessas 

mesmas necessidades é julgada por critérios sociais e geográficos, dependentes do critério de 

cada um de nós.  

Magda M. P. Fuertes50, num artigo publicado na revista Arquitectura Ibérica, reforça a 

ideia da importância da relação do homem com a casa, transmitindo que, além do papel do 

Arquitecto como conformador do espaço, é fundamental que seja aquele que habita, a 

construir o seu próprio lugar, tornando-o seu. Revela-se assim de grande importância que o 

arquitecto, enquanto primeiro definidor do espaço, possibilite ao utilizador a liberdade de o 

adaptar e torná-lo seu.  

Sendo ainda possível aludir a outras referências acerca do presente tema, torna-se já 

explícito o conceito de habitar e a ideia que se pretende transmitir. Não obstante as 

características que ainda se possam referir, compreende-se o habitar como a relação entre o 

homem e o espaço (neste caso aplicado à habitação), sendo este vital para a sua existência. O 

habitar depende de cada um de nós, das nossas referências e necessidades, pelo que cada um 

habita e apropria-se do espaço de diferentes formas. O arquitecto assume-se como 

gerenciador desta relação, tendo como obrigação a concepção dos espaços a habitar deixando, 

no entanto, ao homem, a liberdade e possibilidade de poder, efectivamente, habitar. 

 

 

                                                           
49

"[se]realiza pela satisfação de um conjunto de necessidades humanas, individuais e colectivas...[que se 
manifestam] em torno de dois níveis sociogeográficos ...onde o habitar tem expressão mais significativa: o 
alojamento (habitação, residência, fogo, casa) e a vizinhança (ambiente envolvente do alojamento com significado 
físico, social e funcional relativamente ao alojamento)” Cabrita, António M. Reis, “O Homem e a Casa - definição 
individual e social da qualidade da habitação”, Lisboa: LNEC, 1995, p. 12 
50

“Habitar é construir um lugar, prolongar-se a si mesmo sobre o lugar para que ele responda como um eco às 
nossas acções e pensamentos. Habitando, esta dupla extensão física e psíquica adquire forma; constitui a região do 
espaço que foi modificada à nossa semelhança.”; Fuertes, Magda M. P., “As formas de habitar”, in Arquitectura 
Ibérica, nº32, 2009 
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3.2. Conceitos associados ao habitar 

 

Tendo em conta o conceito de habitar, explicitado anteriormente, importa clarificar 

melhor as características, ou conceitos, que associamos à qualidade desse mesmo habitar. 

Qualidade entendida, numa primeira análise, através das características construtivas do 

edificado mas também, ainda que por vezes descurado, nas características espaciais e de 

conforto mais adequadas à vivência humana.  

Assim definem-se, seguidamente, alguns dos conceitos considerados essenciais para o 

desenvolvimento e concepção do espaço na habitação: flexibilidade, adaptabilidade e 

sustentabilidade. 

 

3.2.1. Flexibilidade 

 

A flexibilidade, no contexto da habitação, está associada à capacidade que um espaço 

tem de se modificar, através de sistemas, existentes ou projectados, para que um mesmo 

espaço possa dar resposta a diferentes fins, característica conseguida através da utilização de 

elementos móveis/flexíveis que proporcionem a obtenção de diferentes compartimentações. 

(Pode também ser considerada como flexibilidade, a concepção de projectos em que para um 

mesmo espaço são propostas diferentes organizações. No entanto, corresponderá a uma 

flexibilidade de projecto e não da própria habitação, não sendo esse o interesse nesta 

questão). Assumindo a flexibilidade em todas as suas potencialidades podemos, tal como 

numa mesa que, através da sua extensão, alberga mais convidados, ter na habitação divisórias 

que se movimentem e possam, em caso de necessidade, criar mais um espaço de dormir, ou 

de trabalho, com todo o conforto e privacidade a que estão associados.  

A questão referida torna-se bastante visível nas casas tradicionais japonesas, em que, 

através da compartimentação do espaço, feita através de biombos ou de mobiliário, são 

permitidas diversas ocupações, sem necessidade de demolições ou outras obras relevantes. 

São muitas as experiências desenvolvidas nesta área durante o séc. XX, com diferentes 

respostas à questão da flexibilidade. Erich Mendelsohn projectou, em 1923, uma habitação em 

Onkel Tom Strasse (fig.2), onde a existência de um círculo rotativo permitia a transformação 

do espaço entre sala de estar, de jantar ou de música. Embora ainda não permitindo uma 
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flexibilização total do espaço habitacional, já propõe uma diferenciação de função e ambiente, 

através de pequenas mudanças. No ano seguinte, em 1924, é construída a Rietveld-Schroeder 

House (fig.3), por Gerrit Rietveld, onde na habitação de dois pisos, o piso superior é composto 

por painéis deslizantes e giratórios. Estes permitem, na compartimentação máxima, a criação 

de uma sala e três quartos ou, através do recolhimento de todos esses painéis (projectados 

para facilmente se “esconderem”) criar um amplo espaço com as mais diversas 

funcionalidades. 

 

 

 

 

 

Mais tarde, encontramos nas casas projectadas para trabalhadores dos correios (fig.4), 

em Paris (1989-1991), um exemplo, ainda que de menor dimensão do fogo, em que todos os 

núcleos infra-estruturados se encontram na área posterior da habitação e a compartimentação 

é feita através de um único painel rotativo, permitindo variadas formas de ocupação do 

espaço. 

Torna-se claro que, para a sociedade actual, este conceito de flexibilidade, 

desenvolvido em muitas experiências no início do século XX, pode tornar-se bastante 

vantajoso e permitir uma ocupação mais eficiente na reabilitação das habitações dos centros 

históricos. O espaço da habitação poderá ser mais condensado, levando a uma maior 

densidade de ocupação e conseguindo reduzir os custos inerentes à vivência no centro das 

principais cidades, como Lisboa. 

Figura 2 – Planta, Habitação em Onkel Tom 
Strasse, Erich Mendelsohn 

Figura 3 – Plantas Piso 0 e 1, Rietveld-Schroeder 
House, Gerrit Rietveld 

Figura 4 – Housing for post office workers, Canale 3 
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3.2.2. Adaptabilidade 

 

A adaptabilidade centra-se na capacidade que o espaço pode ter de albergar diversas 

funções sem necessitar de alterar a sua configuração. Ao invés do verificado na história da 

habitação, em que, na sua maioria, cada espaço é projectado para uma função bem definida 

na casa (quer através da sua localização nesta, quer através das suas características físicas e 

dimensionais), esta é uma aptidão essencial para os espaços domésticos contemporâneos e 

para as novas formas de vivências destes. A casa adaptável rege-se por ser o menos 

“predefinida” possível, conseguindo, em si, albergar os mais diversos padrões de vida. 

Diferindo da flexibilidade, pela não utilização de sistemas amovíveis projectados para 

esse fim, a adaptabilidade torna-se fundamental na medida em que o espaço projectado pelo 

arquitecto tem como objectivo possibilitar diferentes formas de habitar. Esta adaptabilidade 

centra-se na neutralidade funcional dos espaços propostos, promovendo ainda, diversas 

formas de organização. “Um factor determinante da adaptabilidade dos espaços criados nas 

habitações é também a capacidade, por estes oferecida, para serem mobilados 

diferentemente, já que é, em grande parte, através da escolha e da adequação e integração 

dos móveis, decorações e equipamentos que os habitantes podem transformar uma “estrutura 

de abrigo” ou um fogo/unidade de habitação em verdadeiras e acolhedoras residências”.51 É, 

actualmente, uma capacidade essencial, já que permite abranger um maior número de 

pessoas, pelas possibilidades de diferentes ocupações. 

 

 

 

 

A versatilidade (ou adaptabilidade) dos espaços pode, também, ser conseguida através 

da menor hierarquização e maiores possibilidades de acessos e percursos. Se, para um mesmo 

espaço, conseguirmos possibilitar dois acessos distintos, facilmente se torna possível dividi-lo e 

daí obter dois novos espaços para diferentes funções.  

                                                           
51

 A. Baptista Coelho e A. Reis Cabrita, “Habitação Adaptável e Evolutiva”, Ed. LNEC, Lisboa, 2004, p.27 

Figura 5 – Edifício Multifamiliar com fogos adaptáveis, estudos de compartimentação  
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3.2.3. Sustentabilidade 

 

 Relativamente à sustentabilidade, neste contexto, entendemo-la como uma resultante 

dos dois conceitos anteriores, flexibilidade e adaptabilidade. Descrita como o grande objectivo 

de todas as intervenções do homem contemporâneo, no caso específico da arquitectura 

doméstica, abordamo-la como o resultado de um conjunto de medidas tomadas na concepção 

do projecto, que permitam dar aos espaços propostos uma maior longevidade de resposta às 

necessidades/desejos de uma sociedade em permanente metamorfose. 

 A sustentabilidade da arquitectura doméstica é também um factor importante na 

relação desta com a cidade. Por um lado, as habitações tradicionais tendem a tornar-se 

obsoletas e com maior tendência para a degradação, pela desocupação dos fogos ou pelo 

envelhecimento, e não renovação dos mesmos. Por outro lado, existindo a necessidade de 

reorganização dos fogos para novas ocupações, normalmente através de obras de alguma 

dimensão, há consequências ambientais para a envolvente a vários níveis: desde perturbações 

ao nível sonoro, de conforto nos espaços públicos contíguos, até aos custos financeiros e 

ambientais (actualmente os que mais contribuem para as decisões da sociedade 

contemporânea). 

 É relevante salientar, que mais do que todas as inquietações que nos são transmitidas 

actualmente, ao nível da utilização de materiais/técnicas de construção sustentáveis, é 

fundamental que nos preocupemos em que, na génese de cada projecto, exista sempre a 

consciência de que, ao construirmos para o hoje, devemos estimular as nossas propostas a 

serem um caminho sustentável para o futuro. 

 

 

3.3. O uso do espaço na habitação 

Considerada essencial na arquitectura doméstica, a relação espaço/função tem 

evoluído e compreendido diversas configurações ao longo dos tempos. Além de atribuir a cada 

função na casa uma determinada ocupação volumétrica, é fundamental compreender as 

relações e ligações entre cada função e pensar de que forma estas podem potenciar uma 
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melhor vivência humana. Tal como Bruno Zevi52 aludiu, mais importante do que o invólucro 

arquitectónico que possamos criar, é fundamental aferir todo o sistema de relações que ele 

encerra. 

Num olhar sobre a vivência doméstica das habitações da nobreza no século XIX, é 

possível encontrar uma diversidade de espaços e ocupações completamente diferentes dos 

actuais e, ainda mais distante, da ocupação dada à cabana primitiva. Desde a cabana, em que 

num pequeno espaço todas as funções essenciais da vivência humana poderiam ser 

desempenhadas, até à casa “tradicional”, em que existe uma organização espacial e tipológica 

rigidamente definida, é possível encontrar diferentes formas de apropriação do espaço. Esta 

constante transfiguração, ainda que lenta, da casa ao longo dos tempos deve-se, 

essencialmente, às transformações sociais a que cada sociedade foi submetida. 

Tomando como referência os principais espaços vividos na arquitectura doméstica, 

importa-nos neste contexto desenvolver, e explicitar, as características e necessidades de 

quatro espaços fundamentais: de estar, de cozinhar, de dormir e de circular. 

O espaço de estar é, desde a sua génese, o local primordial de sociabilização no espaço 

doméstico. Local de reunião entre o privado e o público, é considerado o espaço de 

convivência, por excelência, tanto entre moradores/família, como entre pessoas vindas do 

exterior. Sendo originalmente um espaço formal é, cada vez mais, e devido à evolução social, 

um espaço de informalidade e partilha social. Há a realçar, também, o facto de ser um espaço 

inicialmente destinado ao lazer mas ter, actualmente, nas suas funções, também a 

possibilidade de ser lugar de trabalho, constituindo um grande desafio para o arquitecto a 

melhor forma de o configurar. Deve responder a exigências de agradabilidade, adequação 

espacio-funcional, articulação e adaptabilidade53 e, de acordo com o Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas (RGEU), o espaço de sala, deve ter um mínimo de 10m2 para uma área 

bruta de habitação até 70m2. 

O espaço de cozinhar é considerado o motor da casa. É na cozinha que se passa uma 

grande parte da vivência e interacção entre os habitantes. No entanto, se regressamos à casa 

“nobre” do século XIX, este era um espaço ocupado por criados, num universo social 

completamente diferente do actual. Contemporaneamente, a cozinha ocupa um espaço 

central na casa, já que se torna, em muitas situações, local de convivência e reunião, 

                                                           
52

“…as quatro fachadas de uma casa, de uma igreja ou de um palácio, por mais belas que sejam, constituem apenas 

a caixa dentro da qual está encerrada a jóia arquitectónica”, Bruno Zevi, “Saber ver a arquitectura”, 1984, p. 20 

53
 Pedro, J. Branco, “Programa habitacional. Espaços e compartimentos”, Ed. LNEC, Lisboa, 1999, pp. 99-122 
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sobrepondo-se, por vezes, às funções primordialmente desempenhadas pela sala. Importa, 

ainda, ressalvar que, devido à sua especificidade, este espaço deve responder a exigências de 

agradabilidade, segurança, adequação espacio-funcional e articulação54, sendo que, no RGEU, 

lhe é atribuída uma área mínima de 6m2. 

O espaço de dormir, o quarto, é o espaço mais pessoal e informal na habitação. 

Normalmente ocupado por uma ou duas pessoas, com ligações familiares diversas, adquire na 

maioria das situações, uma, de duas ocupações funcionais: como espaço de descanso (e uma 

ocupação maioritariamente nocturna), ou como espaço de descanso/trabalho/lazer (com uma 

ocupação ao longo do dia, normalmente mais frequente nas faixas etárias mais jovens). É 

fundamental, ainda, que responda às exigências de agradabilidade, adequação espacio-

funcional, articulação e adaptabilidade55 e do RGEU, que lhe concede uma área mínima de 

9m2. 

Ainda que não considerado, normalmente, um espaço/função como os três já 

referidos, o espaço consignado às circulações é fundamental para o funcionamento da casa. 

Não tendo especificadas funções de estadia, são as circulações que definem a operatividade da 

casa, e é a sua configuração, que melhor pode conferir à habitação características únicas. O 

espaço de circulação é, essencialmente, o circuito de ligação entre os vários espaços principais, 

podendo tomar várias configurações: desde o corredor distributivo central; a um conjunto de 

corredores articulados, criando ramificações a partir de um hall central; até à sua quase 

diluição nos espaços de estadia atrás referidos, situação corrente em tipologias habitacionais 

de pequena dimensão. Estes espaços devem responder a exigências de agradabilidade, 

segurança, adequação espacio-funcional e articulação56. 

Considerando a perspectiva de sustentabilidade do espaço doméstico já referida, há 

que salvaguardar que cada um dos espaços atrás referenciados se enquadram numa alusão às 

características da habitação tradicional, numa forma de reflexão acerca da sua função e 

pertinência. Mais do que uma simples referência aos modelos já instituídos, é importante 

conhecê-los e explicitá-los, para que o trabalho proposto demonstre ponderação crítica sobre 

estes. 

 

 

                                                           
54

 J. Branco Pedro, “Programa habitacional. Espaços e compartimentos”, Ed. LNEC, Lisboa, 1999, pp. 35-65 
55

 Idem, Ibidem, pp. 13-33 
56

 J. Branco Pedro, “Programa habitacional. Espaços e compartimentos”, Ed. LNEC, Lisboa, 1999, pp. 203 a 221 
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3.4. Casos de Estudo 

 

Os casos de estudo apresentados, centrados no tema da arquitectura doméstica, são 

uma selecção das obras consideradas mais significativas na contribuição para o 

desenvolvimento do trabalho prático incluso na presente dissertação. Embora não sendo, por 

vezes, exemplos estritamente relacionados com a especificidade pretendida, tornam-se 

importantes para referenciar e situar o tema do habitar na disciplina arquitectónica. 

A apresentação dos casos de estudo centra-se numa divisão entre tipologias de 

habitação permanente e tipologias de habitação temporária. 

 

3.4.1. Habitação Permanente 

a. 860-880 Lake Shore Drive, Arq. Mies Van Der Rohe, 1948-195157 

 

Este edifício de habitação multifamiliar, construído num bairro de Chicago (EUA), é 

uma referência da arquitectura moderna e minimalista dos anos 50. Constituído por duas 

torres de 26 pisos cada (designadas por 860 e 880), foi projectado inicialmente para um total 

de 248 fogos (90+158), podendo estes agregar-se e formar tipologias de maior dimensão. 

 

 

 

 

 

A figura 6 representa a planta tipo do edifício 860, exibindo o fogo do canto inferior 

esquerdo a tipologia base apresentada por Mies, a habitação com três quartos. Existem, no 

entanto, outras possibilidades de organização como a habitação de planta livre em que todos 

os espaços são comunicantes e, ainda, configurações de compartimentação em um ou dois 

quartos. Há também a possibilidade de manter a cozinha delimitada ou agregá-la ao espaço de 

estar. A figura 6 apresenta outra forma de ocupação, onde através da agregação dos fogos são 

proporcionadas tipologias de maior dimensão, sempre de acordo com as necessidades dos 

habitantes. 

                                                           
57

 Leonardo Benevolo, “História da Arquitectura Moderna”, ed. Perspectiva, São Paulo, 2006, pp.626-635 

Figura 6 – Planta Tipo, 860 Lake Shore Drive Figura 7 – Planta Tipo, 880 Lake Shore Drive 
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Mais do que uma concepção de organização espacial, este projecto representa a 

capacidade de delinear um sistema de relações funcionais que permite alterações espaciais 

sem prejuízo do mesmo. Para essa competência, contribuem aspectos estruturais do projecto, 

desde o aglutinar de instalações técnicas no núcleo central do edifício, libertando toda a 

fachada para as funções nobres da casa; até ao próprio sistema construtivo que se torna, de tal 

forma, neutro em relação à organização da casa, permitindo aos habitantes inúmeras formas 

de ocupação da sua habitação.  

             

 

 

 

 

 

b. Edifício multifamiliar, Av. De Roma nº32, Arq. Joaquim Areal e Silva, 195258 

 

O edifício de habitação multifamiliar, aqui apresentado, é considerado59 uma 

reinterpretação moderna das tipologias mínimas com acesso através de galeria e com um 

núcleo central de comunicações verticais. Partindo desse princípio existe uma organização, por 

piso, de quatro fogos, sendo os dois centrais de dimensões menores e os laterais de maior 

ocupação, aproveitando as potencialidades da localização do edifício. 

 

 

 

 

 

 

Importa realçar, novamente, a libertação das fachadas e ocupação por parte das 

divisões mais infra-estruturadas, do espaço contíguo à galeria. Nos fogos laterais há uma 

entrada quase directa para o espaço da sala, servindo, este, como distribuidor no acesso aos 

quartos. Nos fogos centrais repete-se a mesma situação, ainda que a menor 

compartimentação permita maior flexibilidade nas formas de ocupação do espaço. 
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 Ricardo Costa Agarez, “O Moderno Revisitado: Habitação multifamiliar em Lisboa nos anos de 1950”, Colecção 
“Lisboa: Arquitectura e Urbanismo”, Lisboa, 2009, p. 137 
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 Idem, Ibidem, p. 137 

Figura 8 – Vista Exterior, 860-
880 Lake Shore Drive 

Figura 9 – Vista Exterior, 
860-880 Lake Shore Drive 

Figura 10 – Planta Tipo, Ed. Multifamiliar Av. de Roma nº32 Figura 11 – Vista Exterior, Ed. Multifamiliar 
Av. De Roma nº32 
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c. Edifício Multifamiliar, Av. Sidónio Pais nº4, Arq. José de Lima Franco e Manolo 

Gonzalez, 195360 

 

Inserindo-se também no tema da habitação multifamiliar, este projecto apresenta uma 

outra forma de organização dos fogos, em relação à apresentada no exemplo anterior. Neste 

edifício, as habitações funcionam como estreitas faixas justapostas, em que, 

aproximadamente, ao centro de cada uma delas, são colocadas as instalações sanitárias e 

cozinha, criando, através destas, a estruturação e hierarquização do restante espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

A entrada na casa efectua-se directamente para o espaço mais público da mesma, a 

sala, enquanto o pequeno corredor, definido pelas instalações sanitárias e cozinha, funciona 

como filtro para o lado privado, do quarto. Tal como nos edifícios anteriores, são libertadas as 

fachadas, funcionando, aqui, a galeria de acesso a uma cota inferior à dos fogos, de forma a 

permitir uma maior privacidade ao espaço contíguo a esta. Importa ainda acrescentar, o facto 

de a entrada para cada uma das habitações não ser feita directamente através da galeria, mas 

sim, por uma pequena antecâmara, favorecendo, assim, uma maior privacidade aos 

habitantes. 

 

d. Bloco de Apartamentos Hansaviertel, Arq. Alvar Aalto, 1955-195761 

 

Diferente dos casos anteriores, este edifício, construído na pequena localidade de 

Hansaviertel (Alemanha) e inserido num conjunto de vários outros edifícios de arquitectura 

ímpar, pretende incorporar o espaço exterior como dele fazendo parte. Apresentando um piso 

térreo permeável visualmente, e percorrível como uma continuação do jardim, Alvar Aalto 

propõe também varandas de maiores dimensões, relativamente às habituais, no intuito de 

trazer para a habitação multifamiliar a possibilidade de usufruir de um, pequeno, jardim 

exterior. 
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 Ricardo Costa Agarez, “O Moderno Revisitado: Habitação multifamiliar em Lisboa nos anos de 1950”, Colecção 
“Lisboa: Arquitectura e Urbanismo”, Lisboa, 2009, p. 111 
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 Kenneth Frampton, “História Crítica da Arquitectura Moderna”, ed. Martins Fontes, São Paulo, 2003, pp.244-245 

Figura 12 – Planta Tipo, Ed. 
Multifamiliar Av. Sidónio Pais 

Figura 13 – Vista Exterior, Ed. Multifamiliar Av. 
Sidónio Pais 
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A organização dos fogos é feita, tendo como núcleo de distribuição a sala, a partir da 

qual se acede aos corredores de ligação aos quartos. A cozinha encontra-se junto à entrada do 

fogo, para uma maior facilidade de serviço, beneficiando, ainda, de acessos livres à mesma. A 

varanda é fulcral nestas habitações, abrindo-se para ela todos os espaços contíguos, como se 

de um jardim se tratasse.  

Com uma organização dos fogos de forma diferente dos exemplos anteriormente 

apresentados, este projecto possui uma hierarquização do espaço interior rigidamente 

definida mas, por outro lado, demonstra uma grande fluidez de circulação. 

 

3.4.2. Habitação Temporária 

 

a. “Casa procura Cliente”, Arq. José Adrião, 200462 

Partindo de forma elementar, este projecto representa um protótipo de habitação, 

como forma de reflexão do arquitecto em relação à casa tradicional, transportando-a para a 

contemporaneidade. Apresentando uma área reduzida, a concepção resulta de simples 

subtracções a um volume puro inicial de forma a criar aberturas ao exterior. Numa 

maximização da ocupação, toda a organização e infra-estruturação é feita através de paredes 

divisórias centrais, permitindo uma circulação fluida pelo perímetro da habitação. 
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 http://www.joseadriao.com/ 

Figura 14 – Planta Piso Térreo, Apart. Hansaviertel Figura 15 – Vista Exterior, Apart. Hannsaviertel 

Figura 16 – Esquema, Casa procura Cliente Figura 17 – Planta Esquemática, Casa procura Cliente 
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Ainda que não tendo passado para a prática, este exemplo representa, 

fundamentalmente, uma reflexão sobre as funções essenciais do espaço habitacional ainda 

que de forma pouco ponderada em relação ao acto de habitar. É, no entanto, uma referência 

importante na forma como sistematiza os espaços elementares da casa e os interliga através 

de simples estratégias de aglomeração da forma/função. 

 

b. Keetwonen (Amsterdam Student Housing), 200563 

Construído, em 2005, com o objectivo de oferecer aos estudantes da região uma 

habitação de custo reduzido (mas com todas as comodidades que estes necessitam), os 

contentores, desenvolvidos pelo projecto Tempohousing, que constituem o bairro de 

Keetwonen (Amsterdão) são muito procurados na região. Pensados, inicialmente, para 

permanecerem no local apenas durante 5 anos, e depois serem transferidos para outros locais 

(possibilidade potenciada pelas suas características), mantêm-se ainda e têm sido várias vezes 

adiadas as mudanças devido ao sucesso que obtiveram. Reticentes, no início, em relação à 

comodidade que estes poderiam apresentar, depressa os estudantes se renderam ao conforto 

e privacidade proporcionados, aliados aos custos reduzidos. 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao espaço habitacional, cada contentor apresenta as dimensões 

aproximadas de 2,4 metros de largura por 6 ou 12 metros de comprimento, podendo ser 

agregados de diversas formas. O acesso a cada um dos fogos é realizado através de galerias 

exteriores, tendo os vãos dupla função, de acesso ao espaço e de iluminação e ventilação do 

mesmo. A organização interior de cada um dos contentores é apenas rígida na localização das 

infra-estruturas e espaços a elas associados, ainda que permitindo alterações conforme a 

agregação de contentores existente em cada caso. 
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 http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html 

Figura 18 – Esquema 3D de tipologias maiores, Keetwonen Figura 19 – Esquema 3D de tipologia simples, Keetwonen 
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c. VNL 15 Housing, Vinalesa (Valência), Arq. Manuel Cerdá Pérez, 201164 

Este edifício, localizado em Valência (Espanha), é constituído por 15 unidades 

habitacionais de pequenas dimensões, revela-se um bom exemplo de ocupação do espaço 

mínimo, na medida em que é criado um núcleo de infra-estruturas de forma a permitir a livre 

ocupação do restante espaço, característica imprescindível em fogos de dimensões reduzidas. 

O acesso a cada um dos fogos é feito através de uma galeria coberta, permitindo, assim, uma 

minimização dos espaços de circulação comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às habitações, estas organizam-se através de um esquema base, em 

que o espaço de cozinha e as instalações sanitárias se encontram à entrada do fogo, libertando 

a fachada e o restante espaço para uma ocupação livre. Cada fogo integra, ainda, um sistema 
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 http://www.architecturenewsplus.com/projects/2263 

Figura 20 – Vista Exterior, Keetwonen Figura 21 – Vista Exterior, Keetwonen 

Figura 22 – Planta Tipo, VNL 15 Housing 
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de painéis amovíveis, que permitem criar diferentes níveis de privacidade e, ao mesmo tempo, 

permitir diferentes compartimentações. A fachada é constituída por painéis de aço deslizantes, 

possibilitando um maior controlo, tanto de luminosidade como visual, do espaço. 

 

                          

 

 

 

 

 

Os exemplos apresentados propõem-se a fomentar uma reflexão acerca do espaço da 

casa, na medida em que todos se apresentam como modelos ímpares, na área da habitação. 

Embora representando épocas (e sociedades) diferentes, cabe-nos olhar para o passado, 

mesmo que recente, e compreender de que forma podemos melhorar o habitar actual e do 

futuro. Assim, mais do que um olhar sobre as formas de habitação convencionais, as 

referências anteriormente expostas, procuraram enquadrar e documentar a visão pretendida 

relativamente à arquitectura doméstica projectada até à actualidade.

Figura 23 – Vista Interior, VNL 15 Housing Figura 24 – Vista Exterior, VNL 15 Housing 
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4. HABITAÇÃO JOVEM 

4.1. Principais Objectivos 

4.2. Exemplos 
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4. HABITAÇÃO JOVEM 

 

 

4.1. Principais Objectivos 

 

A habitação jovem é um tema que tem sido abordado de diversos pontos de vista, 

tendo, normalmente, como referência, a relação directa como tipologias de habitação de 

pequena dimensão e de ocupação flexível, comparativamente com as tipologias de habitação 

mais usuais. Essencialmente, entende-se como a habitação que pretende dar resposta às 

necessidades das camadas da população em início de vida activa e que, habitualmente, 

apresentam limitações financeiras e dimensão do agregado familiar circunscrita a uma ou duas 

pessoas, tendo necessidades de espaço distintas das famílias tradicionais. 

Como referência de população jovem definimos as pessoas que, independentemente 

da idade real, se distinguem por comportamentos e acções de informalidade (e flexibilidade) 

em relação ao espaço da casa. Assume-se, para melhor compreensão, como referência, a faixa 

etária entre os 18 e os 35 anos, aproximadamente. Este grupo caracteriza-se por jovens 

estudantes ou em início de carreira, que pretendem beneficiar do conforto e comodidade da 

habitação própria, ainda que normalmente (principalmente na actualidade) com escassos 

recursos financeiros. 

Como habitação jovem, entende-se, assim, toda aquela habitação que é concebida de 

acordo com os modos de vida, hábitos e necessidades que normalmente definem a faixa etária 

anteriormente referida. Tendo como referências os casos de estudo analisados, neste e no 

anterior capítulo da presente dissertação, esta habitação é geralmente caracterizada, 

genericamente, pelas suas dimensões reduzidas, em comparação com as tipologias 

tradicionais de habitação, por uma ocupação do espaço menos rígida e, também, pela maior 

abertura dos habitantes a beneficiarem de espaços de utilização comum, tanto de serviços 

como de socialização.  

Na concepção destas tipologias de habitação, é fundamental compreender a forma 

como a casa é vivida, pelos jovens, e também perceber as alterações que se têm verificado ao 

longo dos tempos. É essencial referir que o espaço habitacional, que no passado seria ocupado 
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para as funções tradicionais de descanso e lazer, fundamentalmente, pode, na actualidade, ser 

preenchido por outras funções, como o trabalho, tornando-se elementar munir as habitações 

de características de multifuncionalidade, nomeadamente através da flexibilização da 

ocupação do espaço.  

Através de um olhar sobre os exemplos escolhidos, inseridos nesta temática, verifica-

se que a habitação produzida para jovens é, na sua maioria, direccionada para estudantes. 

Encontram-se outros exemplos de programas de habitação destinada a jovens, mas numa 

perspectiva minimalista de redução de custos, ou seja, oferecendo habitações projectadas 

para núcleos familiares tradicionais, a preços mais reduzidos, na sua maioria desajustadas às 

necessidades reais dos mesmos. 

Na presente dissertação importa-nos compreender, tal como já referido, as formas 

existentes de resposta a esta temática da habitação. No entanto, interessa-nos, também, 

conseguir abranger uma faixa etária de maior longevidade e demonstrar as diversas 

possibilidades que o espaço doméstico pode oferecer, como forma de fomentar uma maior 

sustentabilidade e durabilidade das tipologias de habitação. 

 

4.2. Exemplos 

 

a. Young Workers Residence, Paris, AASB_Agence d’Architecture Suzelbrout, 201165 

 

Tomando como ponto de partida a reestruturação de um edifício já existente com as 

mesmas funções, construído nos anos 70, este projecto pretende oferecer habitação a jovens 

trabalhadores da região de Paris. Partindo da estrutura de betão construída, toda a edificação 

acrescentada foi realizada em estrutura metálica, com o objectivo de permitir uma maior 

liberdade de organização e uma maior flexibilidade para alterações futuras. O revestimento 

exterior do mesmo, em alumínio, permite uma unificação entre a construção antiga e as novas 

extensões. 

Com o intuito de albergar jovens trabalhadores, este edifício oferece, além das 

habitações, diversos espaços comuns, no piso térreo (fig.26), tais como salas polivalentes e 
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terraços. Os fogos constituem-se por tipologias mínimas, com um sistema de circulações 

central, maximizando a ocupação das fachadas pelos mesmos. O invólucro exterior funciona 

ainda, como limite para a possibilidade, existente, de movimento da fachada exterior de 

algumas das habitações. A organização interna centra-se na aglomeração de instalações 

sanitárias e cozinha junto à entrada do fogo, permitindo a ocupação do espaço junto à fachada 

pelos espaços de estadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Planta Tipo, Young Workers Residence 

Figura 26 – Vista Interior do espaço comum 
de trabalho, Young Workers Residence 

Figura 27 – Vista Exterior, Young Workers Residence 
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b. Student Housing Tower Blok 1 Presikhaff, Arnhem (Holanda), Group A, 2005-

200966 

 

Construído com o objectivo de se tornar um marco na revitalização da área de 

Presikhaff (Holanda), este edifício de habitação para estudantes pretende atrair a 

população jovem à região fomentando, assim, o rejuvenescimento da mesma. 

Constituído por 10 pisos, inclui 9 pisos de dormitórios e, no piso térreo e no terraço, 

espaços comuns de lazer e trabalho. 

As unidades habitacionais organizam-se em dez por piso, sendo que destas, 

duas não incluem instalações sanitárias individuais. Todos os fogos estão equipados 

com um pequeno espaço para cozinhar, concedendo-lhes facilidades não disponíveis 

nos tradicionais quartos das residências de estudantes. Relativamente à configuração, 

todas as unidades de habitação são de dimensões diferentes, permitindo uma maior 

possibilidade de escolha, de acordo com as necessidades dos ocupantes. 

              

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 http://www.dezeen.com/2009/09/29/blok-1-by-group-a/ 

Figura 28 – Planta Tipo, Student Housing Blok 1 Figura 29 – Vista Exterior, 
Student Housing Block 1 

Figura 30 – Vista do Terraço, Student Housing Blok 1 Figura 31 – Vista Interior Habitação, Student Housing 
Blok1 
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c. CYC Students Residence University, Nicosia (Chipre), EKKY Studio, 2012-201467 

 

Vencedor do primeiro prémio para a construção de uma residência de estudantes em 

Aglantzia (Nicosia), este complexo, pretende oferecer aos estudantes uma habitação com 

custos que estes possam suportar. Com o objectivo de albergar cerca de 70 jovens, o edifício 

tem, também, a função de, nos seus espaços públicos, disponibilizar aos estudantes alojados 

noutros locais, espaços de estudo e lazer, nomeadamente: refeitório, salas polivalentes e 

piscina. Considerado o desfasamento social, como um dos maiores problemas para muitos 

estudantes, o conceito-chave da presente proposta baseia-se na criação de uma comunidade, 

fomentada na concepção do edifício através de uma maior relação entre o espaço comum e o 

espaço privado. 

As tipologias de habitação, divididas por quatro pisos, organizam-se todas através da 

mesma configuração, oferecendo aos estudantes os espaços e equipamentos necessários à sua 

vivência diária. O espaço de cada fogo configura-se, essencialmente, por um corredor central 

com espaços/funções a definirem cada um dos lados. Junto à entrada, de cada fogo, 

encontram-se as instalações sanitárias e uma exígua bancada de cozinha; mais à frente, 

compartimentos de arrumação e o espaço para dormir e, também, para estudar. A área junto 

à fachada é libertada para a colocação do espaço de refeições e de descanso. 

As fachadas do edifício são marcadas pelos vãos de cada uma das habitações, 

revestidos por painéis de alumínio, deslizantes, que permitem oferecer uma maior privacidade 

ao espaço, quando fechados, ou exponenciar a sua área útil para o exterior, quando abertos. 
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 http://www.ekkystudio.com/projects/residential/cyc-student-residence/30-cyc-students-residence-information. 
html 

Figura 32 – Fogos Tipo, CYC Students 
Residence 

Figura 33 – Simulação de Vista Exterior, CYC Students 
Residence 
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5. HABITAÇÃO SÉNIOR 

5.1. Principais Objectivos 

5.2. Exemplos 
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5. HABITAÇÃO SÉNIOR 

 

 

5.1. Principais Objectivos 

 

Caracterizada pelo término da idade activa (de trabalho), é considerada actualmente 

população sénior toda aquela que possua mais de 65 anos de idade. Ainda que no passado 

essa fosse constatável, como a idade referente à esperança média de vida, presentemente a 

realidade é bastante contrastante (fig.34). Em acréscimo à maior longevidade de vida de cada 

um dos indivíduos, soma-se o facto de existir uma diminuição no número de nascimentos, 

resultando num aumento do índice de envelhecimento da população68 (fig.35). Esta maior 

longevidade, conseguida pelos avanços tecnológicos e científicos da medicina actual, gera, no 

entanto, problemas de índole social e de sustentabilidade para as sociedades 

contemporâneas. 
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 Índice que relaciona o número de pessoas idosas (+65 anos) por cada 100 jovens (0-14 anos) 

Figura 34 – Gráfico referente à Esperança Média de Vida à Nascença, Portugal 

Figura 35 – Gráfico referente ao Índice de Envelhecimento, Portugal 
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A habitação sénior tem, na sua origem, o objectivo de possibilitar aos indivíduos em 

final de vida, com enfraquecidas condições de saúde, apoio e auxílio para a sua vivência diária. 

Conhecidos correntemente como “lares de idosos”, as primeiras estruturas foram concebidas 

com a finalidade de proporcionar amparo a pessoas com níveis elevados de dependência. No 

entanto, actualmente, existem vários tipos de estruturas sociais, de apoio à pessoa idosa, 

associadas ao grau de insuficiência dos indivíduos a que pretendem dar resposta69. De acordo 

com o tipo de assistência prestada, podemos organizar as principais formas de apoio à pessoa 

sénior em três grupos70: 

• Dependência Total - “lares de idosos”, em que a pessoa idosa vive 

exclusivamente nesse local em dependência de terceiros; 

• Dependência Intermédia - “residências sénior”, normalmente habitadas por 

pessoas com algum nível de dependência, em tipologias similares às 

habitações tradicionais, mas que oferecem um conjunto de serviços de apoio, 

e uma vivência em comunidade, da qual estariam arredados nas suas 

habitações próprias; 

• Dependência Mínima - “centros de dia”, caracterizados por movimentos 

pendulares diários, em que a pessoa idosa se desloca no período diurno para 

equipamentos, onde está em comunidade, aumentado, assim, a sua 

integração na sociedade e a manutenção da sua residência própria. 

Com uma maior proliferação ao nível de instituições públicas dos equipamentos que 

prestam apoio para a dependência total ou para a dependência mínima, é cada vez mais 

difundida a promoção de equipamentos de nível intermédio, possibilitando, assim, um 

envelhecimento mais saudável e integrado na sociedade. Todavia, actualmente em Portugal, 

apenas se encontra esta tipologia de equipamentos através de iniciativas privadas, pelo que na 

sua maioria não se encontram ao alcance financeiro de grande parte da população. 

No entanto, cabe-nos compreender as suas potencialidades e, olhando para a 

caracterização da população actual, já referida, perceber que cada vez mais existe a 

necessidade de autonomizar a vivência da pessoa idosa, não lhe atribuindo uma desadequada 

dependência de terceiros, mas sim, criando formas de potenciar o seu envelhecimento 

saudável e sustentado. 

                                                           
69

 MARTIN, I.; RITO, S.; BRANDÃO, D. (2011), “Alojamentos Alternativo para a População Idosa”, in Actas da 1ª 
Conferência de Planeamento Regional e Urbano & 11º Workshop da APDR sobre o tema “Território, Mercado 
Imobiliário e a Habitação”, Aveiro, Universidade de Aveiro, pp. 311-316, in 
http://pt.scribd.com/doc/103787316/APDR 
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MARTINS, Rosa Maria Lopes, “Envelhecimento e Políticas Sociais”, Ed. Instituto Politécnico de Viseu, 2006, in 
http://www.ipv.pt/millenium/ Millenium32/10.pdf 
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É através desta necessidade identificada, que a proposta a apresentar se baseia, na 

medida em que é função da sociedade actual proporcionar às gerações mais envelhecidas os 

melhores instrumentos de vivência do futuro. Mais do que garantir a continuidade dos 

avanços tecnológicos, que se têm verificado e que conduzem a um aumento do tempo de vida 

de cada cidadão, é de extrema importância a criação de condições e estruturas que integrem 

na sociedade todos os indivíduos, independentemente da sua idade ou contexto social. 

Os exemplos, seguidamente apresentados, revelam a forma como actualmente é dada 

resposta às necessidades da pessoa idosa, desde as típicas instituições que albergam 

indivíduos com grandes níveis de dependência, até ao extremo oposto, de vivência da velhice, 

em estruturas de quase total independência em relação a terceiros. 

 

5.2. Exemplos 

 

a. Lar de Idosos, Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal, Aires Mateus 

Arquitectos, 2006-201071 

 

Construído com o objectivo de aumentar a oferta disponível ao apoio de idosos em 

Alcácer do Sal, este edifício parte da leitura das carências da instituição, de forma a dar 

resposta às necessidades de vivência colectiva e individual da população idosa. 
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 El Croquis n.º 154 - Aires Mateus 2002-2011, Construir el molde del espacio/Building the mould of space, Madrid, 
Espana, 2011, pp.120-133 

Figura 36 – Vista Exterior, 
SCM Alcácer do Sal 

Figura 37 – Vista Exterior, SCM Alcácer do Sal 
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Constituído por um único corpo serpenteante, a construção marca o local como 

elemento delimitador entre o espaço exterior, qualificado, e a paisagem natural caracterizante 

da região. Contrariando a noção tradicional de equipamento de segregação social, que muitas 

destas construções revelam, este edifício abre os seus vãos para a cidade num claro diálogo 

com a mesma (fig.38). 

  

  

 

 

 

 

Divido em três pisos, o primeiro é ocupado por espaços comuns de refeição e de lazer 

e os dois superiores agregam os quartos destinados aos idosos. De organização idêntica, cada 

um dos quartos possui instalações sanitárias privadas e um grande vão, aberto à contemplação 

do espaço exterior e às varandas desenhadas pelo jogo de cheios e vazios que caracteriza a 

fachada do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Vista Quarto, SCM Alcácer do Sal Figura 39 – Vista Exterior, SCM Alcácer do Sal 

Figura 40 – Planta Tipo, SCM Alcácer do Sal 
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b. Unidade Residencial Madre Maria Clara, Portela de Carnaxide (Oeiras), CVDB 

Arquitectos, 2002-200772 

 

Inserido num local de construção dispersa, caracterizado por habitação social e alguns 

equipamentos públicos, este edifício distingue-se dos demais pelo seu carácter 

contemporâneo e singularidade na relação forma/função. Com fachadas desenhadas pela 

compartimentação dos fogos, é na união entre os dois volumes constituintes do edifício, que 

mais se destaca a relação do mesmo com o jardim exterior, adjacente. O piso térreo é marcado 

por um embasamento de ardósia, mais encerrado na relação com a rua principal e de entrada 

para o equipamento, e de maior transparência na fachada oposta, possibilitando uma maior 

relação com o jardim. 

  

 

 

 

 

 

 

As tipologias habitacionais, divididas pelos quatro pisos superiores do edifício, diferem 

principalmente pela possibilidade de oferecer um maior ou menor espaço de instalações 

sanitárias, permitindo disponibilizar condições para diferentes graus de condicionamento de 

mobilidade dos utentes. Relativamente à organização do espaço habitacional, cada um dos 

fogos integra, junto à entrada, um espaço de cozinha directamente ligado ao espaço de estar, 

permitindo uma ocupação de acordo com as necessidades dos ocupantes. De salientar, ainda, 

o facto de, numa das tipologias, a divisória entre o espaço de estar e o espaço de dormir ser 

feita através de painéis deslizantes, atribuindo um maior grau de flexibilidade ao espaço. 
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 http://www.cvdbarquitectos.com 

Figura 41 – Vista Exterior, U.R. Madre Maria Clara Figura 42 – Vista Exterior U.R. Madre Maria Clara 
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c. Residências Sénior Casas da Cidade, Espírito Santo Saúde, Lisboa, 200773 

 

Construídas num local central de Lisboa, as Casas da Cidade apresentam-se como uma 

das ofertas ímpares à população idosa da cidade. Inseridas num complexo que agrega, 

também, o Hospital da Luz, este equipamento engloba as vertentes de residência sénior e de 

hospital residencial, oferecendo, na primeira, todas as condições necessárias para uma vida 

independente aos seus moradores e, na segunda, um apoio constante a utentes com um 

elevado grau de incapacidade.  
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 http://www.casasdacidade.pt 

Figura 43 – Planta Tipo Habitação 
Acessível, U.R. Madre Maria Clara 

Figura 44 – Planta Tipo Habitação, U.R. 
Madre Maria Clara 

Figura 45 – Vista Exterior, R.S. Casas da Cidade 
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Disponibilizando um total de 115 unidades de habitação, inseridas numa vasta oferta 

de espaços e serviços comuns, estas dividem-se em tipologias entre o T0 e o T2 destinadas a 

pessoas séniores independentes ou com pequenos graus de dependência. Os espaços comuns 

existentes abrangem áreas de lazer e apoio hoteleiro, como cafetaria, restaurante, esplanadas, 

espaços multiusos para eventos, salas de estar e cabeleireiro, e também a área da saúde, 

disponibilizando um ginásio, com actividades programadas, gabinete médico e de 

enfermagem. Funcionando como se de um condomínio residencial tradicional se tratasse, 

todos os espaços comuns estão abertos a não residentes, amigos ou familiares. 

 As tipologias habitacionais, já referidas, apresentam organizações espaciais diferentes 

mas oferecendo, sempre, em cada um dos fogos, instalações sanitárias privadas aptas a 

receber pessoas com mobilidade reduzida e, também, espaços para cozinhar, permitindo 

assim, que os moradores tenham uma vida completamente independente de terceiros, mas 

com a segurança e comodidade que uma residência assistida oferece. 

           

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Planta T0, R.S. Casas da 
Cidade 

Figura 47 – Vista Cozinha, R.S. 
Casas da Cidade 

Figura 48 – Planta T1, R.S. Casas da 
Cidade 

Figura 49 – Vista Espaço de Estar/Refeições, R.S. Casas da Cidade 
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6. A COLINA DE SANTANA 

 

 

6.1. Estado Actual 

 

O local escolhido para o desenvolvimento prático do presente trabalho, a Colina de 

Santana, engloba uma grande área consolidada no centro histórico da cidade de Lisboa. Entre 

duas das principais artérias da cidade, a Avenida Almirante Reis e a Avenida da Liberdade, 

reúne cinco importantes unidades hospitalares, históricas e definidoras do local, o Hospital de 

Santo António dos Capuchos, de São José, do Desterro, de Santa Marta e o Hospital Miguel 

Bombarda. 

Esta Colina é, também, caracterizada pela sua multiculturalidade e diversidade social, 

pela sua multiplicidade de ocupações, desde habitação, comércio, lazer e trabalho, e também 

por diversos tipos de caracterizações arquitectónicas, da arquitectura religiosa à arquitectura 

militar. Possui ainda, boas acessibilidades ao nível dos transportes públicos nas principais 

artérias da Colina, apresentando, no entanto, em relação ao transporte pessoal, limitações 

inerentes à topografia, acidentada, e à caracterização das ruas, estreitas, devido ao edificado 

densamente construído. 

 

19%

19%

27%

23%

9%
2%

Fig. 50 - Lotação dos Alojamentos de Residência Habitual, na Colina de Santana (INE 2011)

Alojamento sublotado com três ou
mais divisões em excesso

Alojamento sublotado com duas
divisões em excesso

Alojamento sublotado com uma
divisão em excesso

Alojamento sem divisões em falta
nem em excesso

Alojamento superlotado com uma
divisão em falta

Alojamento superlotado com duas
divisões em falta

Alojamento superlotado com três
ou mais divisões em falta



REPENSAR O HABITAR NA COLINA DE SANTANA; UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA RUA DO PASSADIÇO 

  

58                                      ISABEL SEBASTIÃO – FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA                                       
 

Abarcando seis freguesias pertencentes à cidade de Lisboa, São Jorge de Arroios, 

Coração de Jesus, São José, Pena, Anjos e Santa Justa, a Colina de Santana tem 

aproximadamente 40 mil habitantes (Instituto Nacional de Estatística (INE) 2011), com uma 

média de 2,1 pessoas por núcleo familiar/habitação (abaixo da média da cidade de Lisboa, de 

2,5 pessoas por núcleo familiar). O índice de envelhecimento desta área é, também, 

fundamental para conhecer a sua população: de aproximadamente 240 (número de pessoas 

idosas por cada 100 jovens), segundo os dados dos censos de 2011, um número bastante 

superior à média de Portugal (128,6) e à da cidade de Lisboa (187,3). É possível, assim, 

caracterizar a Colina de Santana como uma zona de população envelhecida, com pequenos 

núcleos familiares. 

Quanto ao edificado, é possível constatar, através dos dados do INE de 2011 que, dos 

alojamentos existentes na Colina de Santana, apenas cerca de 23% é adequado às 

necessidades dos seus moradores. Dos restantes, 65% estão sublotados, ou seja, estão 

sobredimensionados em relação ao número e necessidades dos seus habitantes. Ainda que a 

média seja bastante semelhante à da cidade de Lisboa e até de Portugal, é importante reflectir 

sobre estes resultados. Torna-se fundamental que, numa época em que assistimos a um 

excesso de construção, que o mercado habitacional tem dificuldade em absorver, 

compreendamos quais as necessidades da população e qual a melhor forma de 

requalificarmos o edificado existente, actualmente desajustado. Em adição a esta 

desadequação espacial, encontramos também na Colina de Santana, o edificado bastante 

degradado e com grandes carências de recuperação. 

 

6.2. Perspectivas para o Futuro 

 

O mote para o presente trabalho é dado pela actual inutilização de alguns dos 

hospitais e eminente desactivação dos restantes, com a sua transferência para o futuro 

Hospital de Todos os Santos. Sendo a Colina de Santana caracterizada, em muito, pelos seus 

núcleos hospitalares, torna-se fundamental rever as suas funções e formas de ocupação, 

atribuindo-lhe um novo papel na cidade. 

Com perspectivas futuras de um cada vez maior envelhecimento da população, aliado 

a uma maior precaridade das camadas mais jovens, é primordial repensar a Colina como 
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agregadora destas duas faixas etárias da população. Embora distintas, podem complementar-

se, de forma em muito beneficiadora para ambas, gerando-se uma nova forma de qualificar a 

cidade tradicional. 

No novo Plano Director Municipal (PDM)74 da cidade de Lisboa, são facultadas diversas 

directrizes consideradas essenciais para o desenvolvimento da cidade, na perspectiva de 

recuperar muitos dos habitantes perdidos (ou arredados) para as periferias. Releva-se o facto 

de algumas dessas medidas apontarem para a necessidade de criar equipamentos adequados 

a albergar as camadas idosas da população e, também, a possibilidade de oferecer habitações 

adequadas à capacidade (financeira) e carências das camadas jovens. Ainda, no mesmo 

documento, é relatada a necessidade fundamental de impulsionar a reabilitação urbana, como 

forma de qualificar as zonas históricas e torná-las de novo pólos atractivos na cidade. 

Tendo em conta os dados já apresentados, o futuro da Colina de Santana deverá 

centrar-se na manutenção das funções já existentes, de comércio e lazer, aliando-se às novas 

possibilidades concedidas pela desactivação dos espaços hospitalares. Estes demonstram-se 

grandes oportunidades para a criação de novas áreas de trabalho, complementadas por 

comércio e lazer, permitindo fomentar uma nova dinâmica de ocupação da Colina. A 

habitação, existente em grande quantidade, apresenta potencialidades para requalificação e 

adequação à nova realidade social, tornando-se fundamental essa qualificação como forma de 

tornar a Colina de Santana num novo pólo da cidade de Lisboa. 
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 http://pdm.cm-lisboa.pt/index.html 
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7. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

7.1. Enquadramento Geral 

 

 

 

 

 

A proposta de intervenção prática, desenvolvida complementarmente à presente 

dissertação, resulta do estudo e enquadramento efectuado nos capítulos anteriores. 

Seleccionada a localização, a Colina de Santana, como local de intervenção, numa perspectiva 

de continuidade referente ao 9º semestre do Mestrado Integrado em Arquitectura, procurou-

se enquadrar o tema da habitação nas necessidades encontradas no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Av. Almirante Reis Av. Liberdade Colina de Santana 

Hospital Santo António dos Capuchos 

Figura 51 – Localização da Colina de Santana 

Figura 52 – Localização da Área de Intervenção na Colina de Santana 
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Numa escala de intervenção mais abrangente, ao nível da Colina de Santana, esta, 

encontrando-se num local de centralidade em relação à cidade de Lisboa, revela-se um 

território aprazível e de grande potencial para ser intervencionado. Pela grande proximidade a 

eixos viários extremamente relevantes na cidade, como a Avenida da Liberdade e a Avenida 

Almirante Reis, a Colina considera-se um local ideal para uma requalificação que fomente uma 

maior vivência da cidade. Assim, assume-se a transformação da Colina de Santana como pólo 

de integração intergeracional e intersocial, podendo esta perspectiva disseminar-se pela 

restante cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao local de intervenção concreto, o actual Hospital de Santo António 

dos Capuchos e terrenos e construções a ele adjacentes, e devido à perspectivada 

desactivação do mesmo, considera-se o sítio ideal para aplicação prática dos pressupostos já 

referenciados como fundamentais para o futuro da Colina. Assim, propõe-se a reabilitação do 

actual conjunto edificado, pertencente ao Hospital, para uma nova ocupação, como Instituto 

de Reabilitação Arquitectónica, como forma de fomentar o rejuvenescimento do território, e 

oferecendo também à cidade novos espaços públicos de lazer. 

 

 

Área de Intervenção Geral Rua do Passadiço nº32 e terreno adjacente 

Figura 53 – Delimitação da Área de Intervenção Geral 
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7.2. Rua do Passadiço, nº32 

 

Sobre a construção existente, encontra-se o seu primeiro registo no arquivo municipal 

inscrita no ano de 1856. Construído inicialmente como prédio de rendimento, tinha, na sua 

configuração, o piso térreo destinado a áreas de serviço e os pisos superiores afectos às áreas 

nobres da casa. O espaço exterior, organizado em duas cotas diferentes, fazia também uma 

distinção entre zonas de serviço e zonas nobres de lazer, salientando-se que foram também 

sendo construídos diversos anexos de apoio, no exterior. 

 

 

 

 

 

Mantém o uso habitacional até ao ano de 1952, em que é comprado pelo Colégio 

Alemão. Sendo sujeito a diversas obras de alteração da sua configuração interior, tal como à 

construção, no exterior, de um edifício pré-fabricado para albergar um jardim infantil 

pertencente ao colégio, mantém o referido uso até ao ano de 1963.  

Mais tarde, é ocupado por serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

encontrando-se desde há muito sem qualquer função, apresentando-se actualmente em 

elevado estado de degradação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Vista Aérea da Área de Intervenção 

Figura 55 – Vista Exterior da Rua do Passadiço nº32 (1908) Figura 56 – Vista Exterior da Rua 
do Passadiço nº 32 (2012) 
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7.3. Proposta de Intervenção 

 

A proposta desenvolvida na presente dissertação centra-se na reabilitação de um vazio 

urbano, contíguo ao Hospital de Santo António dos Capuchos, na Rua do Passadiço, 

parcialmente ocupado por um edifício devoluto, de meados do século XIX, (e outros pequenos 

anexos) em elevado estado de degradação, referenciado como o nº 32 da referida rua. A estas 

edificações devolutas e respectivo logradouro agrega-se, ainda (para a intervenção), uma 

pequena parcela de território confinante às mesmas e à rua, actualmente ocupada por 

vegetação e sem qualquer tipo de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o local, é proposto um programa de habitação jovem e sénior, através da 

construção de um novo edifício constituído por habitação jovem, e a reabilitação do edifício 

devoluto existente e sua ampliação, através de uma nova construção, de forma a albergar 

habitação sénior e um conjunto de serviços de apoio a esta. Enquadrando as novas 

construções no tecido urbano já existente, é mantido todo o limite e relação com a rua 

actualmente presentes no local, nomeadamente através da manutenção dos muros limítrofes 

do terreno, criando apenas aberturas para acesso automóvel e de peões. A entrada principal é 

feita pela Rua do Passadiço e o espaço público de lazer existe a uma cota superior, permitindo 

Figura 57 – Planta de Localização 
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maior resguardo em relação à rua, sendo acessível através de rampas e escadas (ou pelo 

interior dos edifícios) e também através de um percurso pedonal de ligação com o jardim 

proposto. Pretende-se, assim, possibilitar e fomentar o atravessamento entre a Rua do 

Passadiço e as cotas superiores, com possível ligação também ao Campo Santana, actualmente 

de difícil acesso.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O acesso de automóveis é único para os dois edifícios, propondo-se o estacionamento 

reservado à habitação jovem no piso térreo do edifício, espaço exterior apenas coberto, e o 

estacionamento relativo à habitação sénior, para cargas/descargas e funcionários, encontra-se 

enterrado e com acesso interior directo às áreas de serviço do edifício. 

 O edifício de habitação jovem é constituído por quatro pisos, acima do solo, sendo o 

primeiro, como já referido, destinado a estacionamento, e os pisos superiores ocupados por 

fogos de habitação. O último piso da construção, além de habitações, possui também espaços 

comuns, de um lado, destinado a lavagem e secagem de roupa, e do outro, com um espaço 

apenas coberto para utilização por parte dos moradores para actividades de lazer ou para 

refeições em grupo, permitindo assim o convívio entre um maior número de pessoas. Importa 

ainda referir que os acessos verticais, constituídos por escadas e elevador, permitem o acesso 

a uma galeria coberta de serventia às várias habitações. 

Figura 58 – Planta de Coberturas 
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 O edifício de habitação sénior, abrangendo o edifício existente e um novo corpo 

construído, é, também, constituído por quatro pisos, sendo o primeiro semi-enterrado e 

aberto ao exterior apenas junto à rua, albergando espaços de recepção aos utentes, serviços 

administrativos e áreas de serviço, como cozinha e lavandaria. O acesso de funcionários é 

feito, preferencialmente, através de uma entrada independente ou através do estacionamento 

interior. Os espaços comuns encontram-se, na sua maioria, no edifício já existente, enquanto 

que os espaços de habitação se encontram na nova construção. No edifício reabilitado, 

propomos: no primeiro piso (segundo acima do solo), a ocupação por diversos espaço de 

estadia e lazer; no segundo piso, a existência de espaço de refeições; e no piso superior, uma 

sala polivalente e um terraço, permitindo aos utentes o usufruto da excelente vista do local. 

No novo edifício, os três pisos superiores são ocupados por espaços de habitação, apoiados 

por pequenos espaços de estadia em cada um dos pisos. A ligação entre os dois volumes 

edificados é feita através de passagens envidraçadas, permitindo a vista para o exterior, 

construídas através de estruturas metálicas leves e desenhadas com limites diferentes, 

permitindo assim quebrar a uniformidade assumida pelas construções principais. 

A edificação dos novos volumes é conseguida através de um sistema construtivo em 

betão armado, sendo a estrutura, sempre que possível, recuada em relação às fachadas, de 

modo a que estas fiquem livres para total usufruto dos habitantes. No edifício reabilitado, 

devido ao elevado estado de degradação, é proposto construir uma nova estrutura em betão, 

como forma de suportar as fachadas existentes e possibilitar a reconstrução dos vários pisos.  

As fachadas exteriores adjacentes às habitações, tanto na habitação jovem como na 

habitação sénior, possuem uma segunda pele de revestimento, constituída por uma estrutura 

metálica de painéis deslizantes, como forma de permitir maior privacidade aos moradores e 

criar maior controlo solar. Estas estruturas funcionam ainda como fachadas “vivas”, já que 

permitem um controlo dos utilizadores sobre as mesmas, fazendo-as variar ao longo do dia. 

  

 

7.4. Tipologias de Habitação 

 

As tipologias de habitação propostas centram-se no tema da flexibilidade, investigado 

ao longo do presente trabalho, diferindo em dois tipos de destinatários: uma tipologia de 

habitação para jovens e uma tipologia de habitação para seniores. Distinguem-se pela visão e 



REPENSAR O HABITAR NA COLINA DE SANTANA; UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA RUA DO PASSADIÇO 

ISABEL SEBASTIÃO – FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA                                      69 
 

leitura feitas relativamente a cada uma destas faixas etárias, caracterizando-se, 

genericamente, a primeira, por espaços polivalentes, de grande abertura ao exterior e diversas 

formas de compartimentação, e a segunda, por espaços acessíveis a condicionamentos de 

mobilidade e diversidade relativamente ao número de ocupantes e formas de ocupação. 

 

 

• Habitação Jovem 

Tal como já referido, as tipologias propostas baseiam-se em princípios de flexibilidade 

na ocupação e estruturação do espaço. Pretende-se, assim, que através de um desenho base 

de cada tipologia, cada utilizador possa transformar a sua casa de acordo com as suas 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização de cada fogo é definida por um núcleo central, constituído por 

instalações sanitárias e espaço de cozinhar, que delimitam os restantes espaços. Este núcleo 

agrega todas as infra-estruturas necessárias, libertando o restante espaço para uma ocupação 

flexível por parte dos habitantes. De cada um dos lados do núcleo central, encontram-se dois 

espaços, circunscritos pela área do fogo e de ocupação livre, de forma a permitir que sejam os 

moradores a decidir se preferem ter um quarto resguardado, ou um quatro mais pequeno e 

espaços de estar maiores, ou se mora apenas uma pessoa na casa e pretende ter um espaço 

para dormir reduzido, aliado a uma grande área de escritório e um pequeno espaço de 

refeições. A maior ou menor compartimentação é possibilitada pela existência de um sistema 

Figura 59 – Planta de Piso Tipo, Residências Jovem 
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de painéis amovíveis, quer horizontalmente quer através de rotação, que permitem facilmente 

adequar o espaço às necessidades do momento. Tal como é possível verificar na figura 59, 

existem diversas possibilidades na ocupação do fogo proposto. As infra-estruturas eléctricas 

encontram-se sempre no pavimento, enfatizando a possibilidade de ocupação livre do espaço. 

A relação com o exterior é definida através de grandes vãos que, além de limitarem o 

espaço interior, circunscrevem as varandas e, pela sua caracterização, permitem criar uma 

abertura do espaço interior ao exterior, caso assim se deseje. A estrutura metálica exterior, 

permite filtrar a relação com a rua, e com os edifícios defronte, permitindo um usufruto do 

espaço das varandas com maior privacidade. 

 

• Habitação Sénior 

 

Relativamente às tipologias de habitação sénior, a organização destas rege-se por 

princípios semelhantes aos já referidos para a habitação jovem. Ainda assim, resulta numa 

ocupação diferente, permitindo a utilização do fogo de acordo com as necessidades dos 

utentes.  

Podendo albergar, no limite, até quatro pessoas, as habitações propostas são, 

idealmente, para duas pessoas, podendo estas dividir o mesmo espaço de dormir e ter um 

espaço de estadia separado ou, caso prefiram, beneficiar de dois espaços de dormir distintos, 

nos quais podem ser dispostos espaços de estadia, permitindo assim uma maior privacidade 

de cada um dos utentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Planta de Piso Tipo, Residências Sénior 
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Como forma de potenciar uma maior autonomia por parte dos utentes, a maioria dos 

fogos oferece uma pequena cozinha, podendo, assim, cada pessoa, beneficiar do conforto e 

segurança de algum apoio de terceiros mas conservando a sua independência. Atendendo às 

possíveis dificuldades de mobilidade por parte dos utentes, quer os espaços da habitação, quer 

os espaços comuns, apresentam condições de acessibilidade para os utentes. 

Nos fogos existentes nos topos do edifício, devido à sua maior dimensão, existe ainda 

a possibilidade de abrir o espaço da cozinha e, caso exista a ocupação de apenas um dos 

espaços como quarto, é permitida a sua ligação ao espaço de estadia, dando uma maior 

amplitude à habitação. 

 

7.5. Quadro de Áreas 

2860 m
2

1750 m
2

6100 m
2

Área  (m
2
) Área  Total  (m

2
)

Residência Sénior

Piso 0

Átrio 50 50

Recepção 5 5

Administração 29 29

Instalações Sanitárias Fem. 5 5

Instalações Sanitárias Masc. 5 5

Balneários Funcionários Fem. 9 9

Balneários Funcionários Masc. 9 9

Cozinha de Serviço 90 90

Despensa 25 25

Espaços de Frio 20 20

Lavandaria de Serviço 27 27

Arrumos 11 11

Circulações 165 165

Estacionamento 350 350

Piso 1

Sala de Estar 110 110

Instalações Sanitárias Fem. 5 5

Instalações Sanitárias Masc. 5 5

Arrumos 5 5

Habitações 56 x 2 + 43 x 2 198

Quartos 27 x 2 54

Espaço de Estadia 13 13

Circulações 170 170

Área Total de Intervenção

Área Total de Construção

Área Bruta de Construção
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Piso 2

Sala de Refeições 110 110

Instalações Sanitárias Fem. 5 5

Instalações Sanitárias Masc. 5 5

Arrumos 5 5

Habitações 52 x 2 + 43 x 2 198

Quartos 27 x 2 54

Espaço de Estadia 13 13

Circulações 150 150

Piso 3

Terraço 170 170

Sala Polivalente 31 31

Instalações Sanitárias Fem. 5 5

Instalações Sanitárias Masc. 5 5

Arrumos 5 5

Habitações 52 x 2 + 43 x 2 198

Quartos 27 x 2 54

Espaço de Estadia 13 13

Circulações 150 150

Residência Jovem

Piso 0

Estacionamento 620 620

Circulações 30 30

Piso 1

Habitações Topos 98 x 2 196

Habitações Centrais 79 x 4 316

Circulações 88 88

Piso 2

Habitações Topos 98 x 2 196

Habitações Centrais 79 x 4 316

Circulações 88 88

Piso 3

Habitações Centrais 79 x 4 196

Terraço (Comum) 98 98

Lavagem de Roupas (Comum) 98 98

Circulações 88 88
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8. CONCLUSÃO 
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8. CONCLUSÃO  

 

 

Em conclusão, a presente dissertação escrita procurou centrar-se em reflectir acerca 

do passado, do presente e do futuro da temática da habitação, ponderando, sempre, as 

necessidades sentidas em relação à questão abordada e a conexão com a proposta de projecto 

desenvolvida. 

Numa primeira abordagem, procurou-se fazer um enquadramento do tema da 

habitação no panorama arquitectónico, com o objectivo de encontrar, nas propostas e 

reflexões já realizadas sobre o tema, algumas directrizes e fundamentos para a proposta a 

desenvolver. Constatou-se que, a sociedade, embora vivendo em constante e lenta 

metamorfose, vai sofrendo processos similares de evolução e retrocesso, sendo possível 

recuperar das propostas do passado os seus fundamentos e principais reflexões, como forma 

de construção de um futuro mais sustentado. Procurou-se demonstrar, através de diversos 

exemplos de edifícios da arquitectura nacional e internacional, inseridos no tema da 

arquitectura doméstica, diversas formas de abordagem do espaço da casa e da sua relação 

com os habitantes, como forma de documentar e fundamentar a proposta a apresentar. 

Em aproximação à componente prática da presente dissertação, tentou-se 

compreender os equipamentos existentes no âmbito da habitação sénior e da habitação 

jovem, tal como as suas formas de funcionamento e relação com os utentes.  

Relativamente à habitação sénior, foi possível verificar a existência de diversas 

tipologias de edificado com o objectivo de responder às necessidades das faixas etárias mais 

avançadas, tendo-se verificado, no entanto, a necessidade de repensar as soluções vigentes. 

Embora adequadas a um grande número de pessoas, estas demonstram-se, por vezes, 

demasiado restritivas para a população sénior “contemporânea”, que, favorecida pelos 

avanços da ciência, lhe é possibilitada uma vivência mais autónoma da velhice. Contudo, as 

estruturas de apoio social actuais não se encontram, na sua maioria, ainda preparadas para 

disponibilizar um auxílio eficiente. No projecto desenvolvido, introduz-se uma proposta do que 

se considera adequado como resposta de habitação a uma população sénior independente ou 
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com baixos níveis de dependência, capaz de promover a sua autonomia e, consequentemente, 

o seu bem-estar. 

Relativamente à habitação jovem, a oferta actual encontrada dirige-se, na sua maioria, 

apenas a jovens estudantes ou, por outro lado, só na redução de custos, muitas vezes 

conseguida através de uma diminuição da qualidade habitacional, e não numa resposta 

direccionada às necessidades reais dos jovens. Verifica-se, assim, que não existe uma 

preocupação em disponibilizar tipologias e formas de vivência adequadas às necessidades dos 

mesmos, que por si poderiam fomentar uma redução dos custos da habitação. Considerou-se 

essencial reflectir acerca das tipologias a disponibilizar para a faixa etária já referida, 

demonstrando, na componente prática da presente dissertação, uma proposta do que se 

considera adequado à sua vivência e capaz de responder às suas exigências no panorama 

actual. 

Procurou-se, ainda, conhecer o local de intervenção, desde a Colina de Santana em 

geral, até ao local específico, sito na Rua do Passadiço nº32, de modo a enquadrar e informar a 

intervenção desenvolvida. As carências encontradas ao nível da adequação habitacional e as 

necessidades perspectivadas para o futuro da Colina, e da cidade de Lisboa, tornaram-se 

fundamentais como referencial ao trabalho prático desenvolvido. 

Assim, enquadrando as referências teóricas encontradas, procurou-se desenvolver o 

programa de intervenção da componente prática da presente dissertação, promovendo a 

integração intergeracional como forma de revitalização da Colina de Santana, através dos 

espaços comuns exteriores e da forte relação com a rua e com os jardins propostos no terreno 

do antigo Hospital de Santo António dos Capuchos. 

Como perspectivas para um futuro desenvolvimento do trabalho apresentado, tornar-

se-ia importante a sua integração e desenvolvimento numa escala de intervenção mais 

alargada, como base para uma requalificação e crescimento sustentável da cidade de Lisboa. 

Considera-se também relevante, numa perspectiva futura de progresso do presente trabalho, 

a integração de novos conceitos sustentáveis ao nível construtivo, de forma a enquadrar a 

proposta numa visão ainda mais sustentável da arquitectura, quer através da introdução de 

sistemas de construção tecnologicamente mais desenvolvidos, quer através da inclusão de 

materiais de maior durabilidade e de menor custos ambientais. 
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11. PEÇAS DESENHADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O local escolhido para o desenvolvimento do presente trabalho, a Colina de Santana,

engloba uma grande área consolidada no centro histórico da cidade de Lisboa. Entre duas

das principais artérias da cidade, a Avenida Almirante Reis e a Avenida da Liberdade, reúne

cinco importantes unidades hospitalares, históricas e definidoras do local, o Hospital de

Santo António dos Capuchos, de São José, do Desterro, de Santa Marta e Miguel Bombarda.

O mote para o trabalho é dado pela actual inutilização de alguns dos hospitais e eminente

desactivação dos restantes, e sua transferência para o futuro Hospital de Todos os Santos.

Sendo a Colina de Santana caracterizada, em muito, pelos seus núcleos hospitalares,

torna-se fundamental rever as suas funções e formas de ocupação, atribuindo-lhe um novo

papel na cidade.

Com perspectivas futuras de um cada vez maior envelhecimento da população, aliado a

uma maior precaridade das camadas mais jovens, é primordial repensar a Colina como

agregadora destas duas faixas etárias da população. Embora distintas, podem

complementar-se, de forma em muito beneficiadora para ambas, gerando-se uma nova

forma de qualificar a cidade tradicional.

Assim, propõe-se, numa perspectiva geral, a reutilização do espaço actualmente ocupado

pelo núcleo hospital, para criação de um Instituto de Reabilitação Arquitectónica. com

desenvolvimento prático e teórico da temática da reabilitação, e, ainda, a reabilitação dos

edifícios devolutos, ou degradados, para novas ocupações habitacionais direccionadas

para as faixas etárias jovem e sénior.

A proposta desenvolvida, visa a reabilitação de um edifício devoluto situado na Rua do

Passadiço, nº32, englobando também novas construções no terreno adjacente. Propõe-se a

introdução de tipologias flexíveis de habitação, direccionadas para as faixas etárias já

referidas, como forma de fomentar o rejuvencescimento da Colina de Santana. Pretende-se

que o modelo proposto possa disserminar-se pela restante Colina e, até, pela cidade.

O projecto divide-se em Residência Jovem e Residência Sénior, sendo a primeira

conseguida através de uma nova edificação, e a segunda englobando a reabilitação do

edifício, já referido, preenchido pelas funções públicas e sociais da Residência e uma nova

construção ocupada pelos espaços de habitação. A conexão entre os dois núcleos da

proposta, e a sua relação com a envolvente, é potenciada pelos espaços exteriores que

estabelecem a ligação entre as diversas cotas em que se desenvolve.

Planta de Localização    Esc. 1/1000

Edifícios Devolutos
Edifícios Degradados
Hospital Santo António dos Capuchos, em processo de desactivação
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1-Caleira

2-Membrana Betuminosa

3-Camada de Forma

4-Tela de Impermeabilização

5-Isolamento Térmico tipo "roofmate" com 3

cm de espessura

6-Betão

7-Pedra de remate

8-Tinta Plástica sobre reboco

9-Alvenaria de tijolo de 22cm

10-Isolamento Térmico tipo "wallmate" com 2

cm de espessura

11- Caixa de ar

12-Alvenaria de tijolo de 11 cm

13-Tinta Plástica sobre reboco

14-Caixilharia de Alumínio com vidro duplo

15-Betão

16-Estrutura Metálica de ensombramento e

proteccção visual

17-Perfil tubular metálico

18-Barrotes em madeira

19-Isolamento Térmico tipo "roofmate" com 3

cm de espessura

20- Pavimento em Soalho Flutuante

21-Perfil de suporte do tecto falso

22-Tecto Falso em placas de gesso cartonado

23-Estrutura Metálica de suporte

24-Placa de Gesso Cartonado

25-Revestimento Cerâmico

26-Camada de Regularização
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28-Terreno

29-Terra Compactada
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35-Peça de remate em pedra

36-Pavimento em calçada

37-Pavimento em Lajetas de Betão

38-Guarda Metálica
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