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Nota prévia
A presente dissertação segue o novo acordo ortográfico. 
As citações de origem estrangeira foram sujeitas a tradução livre, por parte da au-
tora, e apresentadas dessa forma no corpo do texto, sendo mantidas no seu carácter 
original em nota de rodapé.





Resumo

 

 A presente dissertação de mestrado propõe investigar os modos de 
apropriação da habitação nos bairros ditos socias. Este estudo tem como 
palco de ensaio empreendimentos sociais construídos ao abrigo do Progra-
ma Especial de Realojamento (PER), em Vila Nova de Gaia. Assume-se 
como objetivo primário deste trabalho introduzir a componente sociológica 
na abordagem ao espaço habitacional, procurando compreender, partindo 
do esboço socio-cultural-económico de diferentes (grupos de) indivíduos, 
como e se estes fatores influenciam a forma como experienciam e avaliam 
a habitação e os espaços exteriores que lhe são próprios. 

Este projeto de investigação tem como base fundamental o trabalho 
de campo realizado junto de moradores, através/com os quais se procura 
perceber como é que o espaço, outrora tipificado e impessoal (característico 
de uma encomenda cujo futuro habitante é anónimo), através dos modos 
de apropriação inerentes a cada indivíduo/agregado familiar, se transforma 
em casa. 
 A sustentar esta investigação está uma revisão teórica que visa co-
locar em evidência os diversos entendimentos e dimensões de conceitos 
como habitação e casa. 

Palavras-chave: modos de apropriação | habitação | casa | empreendimen-
tos sociais | Programa Especial de Realojamento | Vila Nova de Gaia 

   V





Abstract 

 The present master dissertation intends to investigate the modes 
of housing appropriation in the so-called social neighborhoods. This study 
has as a rehearsal stage enterprises built under the Programa Especial de 
Realojamento (PER, Special Relocation Program), in Vila Nova de Gaia. 
Therefore, the primary goal of this work is to introduce the sociological 
component in the approach of the housing space, seeking to understand, 
starting from the socio-cultural-economic outline of different (groups of) 
individuals, how and if these factors influence the way they experience and 
evaluate the housing and subjacent outdoor spaces. 
 The fundamental basis of this research project is  the field work 
carried out with dwellers, throught/with which it’s seeked to understand 
how the space, once typified and impersonal (characteristic of a request 
whose future inhabitant is anonymous), through the modes of appropriation 
inherent to each individual / household, becomes home.

Supporting this investigation is a theoretical review that aims to 
highlight the different understandings and dimensions of concepts such as 
housing and home.
 

Keywords: modes of appropriation | housing | home | social enterprises | 
Programa Especial de Realojamento (Special Relocation Program) | Vila 
Nova de Gaia
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Contextualização
e

Pertinência

*

Introdução 

 A habitação é um tema que tem gerado diversos discursos e 
investigações sobre a sua dimensão significativa, caracterização, forma, 
etc.. O interesse, de várias áreas, em seu torno é justificado pelo inegável 
peso que exerce no conhecimento das dinâmicas sociais e na caracterização 
das suas fraturas, equilíbrios ou desequilíbrios.
 Para a política, a habitação constitui um desafio da maior 
importância pelo valor que detém na garantia de uma sociedade mais justa, 
do cumprimento de uma necessidade básica das condições de vida, do pleno 
desenvolvimento do indivíduo e do grupo familiar/doméstico, do papel 
importante que detém na economia (veja-se a extensão e complexidade 
da fileira de atividades económicas relacionadas com a habitação), e da 
importância central nos processos de reprodução social da força de trabalho. 
Para as ciências sociais, a habitação é um motor de desigualdade, exclusão 
e alienação individual e social quando mal administrada, mas também, é o 
palco predileto para as representações quotidianas dos indivíduos.
 Para a arquitetura, o projeto doméstico é comummente reconhecido 
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Motivação 
e 

Tema

*

Objeto
*

Objetivos
*

como tema central desta disciplina - quer porque a prática o confirma, 
quer porque o senso comum assim o constitui. Escusando a expressão 
redutora, ao exercício arquitetónico está subjacente o “desenho de casas”. 
Quantas vezes alunos, e até mesmo profissionais, não são confrontados 
com perguntas como “quando me vais desenhar uma casa?”? Mas o que é 
que isto realmente quer dizer? O que é “desenhar uma casa”?
 Ao longo do percurso académico, os alunos são instruídos de um 
conjunto de técnicas e teorias que procuram informar a questão levantada 
e que, por vezes, relegam, ou não acentuam, o carácter sociocultural que 
a forma arquitetónica deve contemplar. Isto tem vindo a provocar uma 
inquietação pessoal que se mostrou como motivação essencial para o 
desenvolvimento da presente dissertação, tendo como tema principal os 
modos de apropriação de espaços habitacionais.

Visto isto, encarou-se este momento conclusivo da formação em 
arquitetura como uma oportunidade para realizar uma experiência de 
campo que, através do estabelecimento de contacto direto com a realidade, 
permita à autora completar o seu trajeto universitário, alargando horizontes 
e ensaiando outras práticas da arquitetura que estão pouco presentes no 
ensino teórico.
 A opção pela habitação social como objeto de investigação 
parte do reconhecimento desta como um cenário de contextos socio-
culturais-económicos complexos, constituído por populações de origens 
diversas e com estilos de vida distintos, o que se considera que contribui 
para o desenvolvimento de um trabalho mais enriquecedor, quer a nível 
académico-profissional, como pessoal. Nestes núcleos, as questões 
sociológicas da habitação tomam características específicas, contribuindo 
com uma infinidade de interrogações que requerem um esforço coletivo 
para que seja possível encontrar as soluções mais adequadas. 
 Portanto, o primeiro objetivo traçado passa por evidenciar a 
importância da introdução da componente sociológica na abordagem 
ao espaço habitacional social. Subjacente a este, surge um segundo 
objetivo que aponta reconhecer a implicação de uma ação coletiva – 
políticas de habitação - à escala individual – do indivíduo e agregado 
familiar1. Consequentemente, a aproximação à escala individual permite 
a identificação de características próprias do sujeito que se traduzem 
nos seus modos de ocupação e apropriação, experiência e satisfação 

1 «É relevante analisar a ação coletiva à escala individual, isto é, a partir dos seus 
protagonistas e em contextos locais de interação? (…) No âmbito de uma sociologia da 
pluralidade disposicional e contextual, (…) analisa-se a escala individual da ação coletiva, 
procurando não perder de vista, em primeiro lugar, os contextos e as condições sociais dos 
indivíduos e, em segundo, a decifração das suas disposições sociais para a ação coletiva. 
Analisam-se os fatores subjetivos e os fatores objetivos presentes na estruturação da ação 
coletiva, evidenciados nas trajetórias biográficas de protagonistas dessa ação.» (NUNES, 
CACHADO, RAPOSO, FERREIRA, & CARMO, 2016, p. 96)
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Metodologia
*

Constrangimentos
*

Recursos 
de trabalho

*

Estrutura
*

dos espaços habitacionais. Esta identificação e tradução constituem o 
terceiro, e mais importante, objetivo.
 Para concretizar o proposto, começou-se por selecionar o palco 
que iria enquadrar esta investigação – empreendimentos PER (Programa 
Especial de Realojamento) gaienses, beneficiando da proximidade 
que a autora tem do Município. De seguida, organizou-se o conjunto 
bibliográfico que serviu de suporte à concretização deste trabalho. Isto 
permitiu a construção de bases teóricas que informaram o momento prático 
que se sucedeu. Relativamente a este, como já foi referido, procurou-se 
estabelecer um contacto direto com a realidade, a partir da realização 
de inquéritos a moradores de empreendimentos sociais previamente 
selecionados. Coletada a informação, estabeleceu-se um confronto entre 
os conceitos teóricos e o que se pode observar no terreno, produzindo uma 
síntese de análise concentrada nos temas que se identificaram.
 Quando se iniciou este projeto de investigação, expectava-se a 
possibilidade de uma amostra mais significativa de moradores inquiridos, 
que se caracterizasse pela sua heterogeneidade sociocultural, etária, de 
situação profissional, entre outros aspetos. No entanto, a crise sanitária 
que se instalou no mundo, devido ao Covid-19, tornou-se um grande 
constrangimento para a realização dos planos inicialmente traçados. A 
“chamada à participação” não se pode realizar de forma tão direta como 
“ir de porta em porta”, explicando a intenção desta dissertação e apelando 
à colaboração. A cadeia de contactos que se conseguiu estabelecer baseou-
se nas relações de vizinhança dos moradores inquiridos que, como se 
vai mostrar ao longo do trabalho, não primam pela sua grande extensão. 
Com as devidas precauções, tentou-se estabelecer contacto com outros 
agregados familiares, mas a resposta obtida foi insatisfatória, justificada 
por um clima de receio por causa das condições de saúde instaladas e pela 
falta de disponibilidade.
 Assim sendo, foi fundamental o auxílio da entidade principal 
envolvida em processos de habitação social gaiense (Gaiurb), que 
disponibilizou informação online e presencialmente, esclarecendo alguns 
equívocos iniciais relativos aos processos de realojamento e partilhando 
material gráfico. Também foi essencial, ainda que escassa, a participação 
dos moradores que trouxeram a sua realidade a este projeto de investigação, 
o que permitiu a concretização de um dos grandes objetivos traçados. 
Claramente, a recolha bibliográfica diversa e multidisciplinar fundamentou 
todo o discurso produzido.
 O corpo de texto que se segue estrutura-se em 3 grandes momentos: 
1) apresentação e análise de ações coletivas e do seu impacto no Parque 
Habitacional; 2) revisão do estado de arte sobre os conceitos habitação e 
casa, e apresentação das conclusões retiradas dos inquéritos realizados; 
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Problema
*

3) reflexão final e levantamento de questões para investigações futuras.
De uma forma mais extensa pode-se dizer que, o Capítulo I dedica-

se à análise de um conjunto de ações políticas habitacionais. Subdividido 
em 2 partes, na primeira apresenta-se o PER, escolhido como foco de 
investigação pela sua grande influência no Parque Habitacional Social. A 
segunda parte trata-se de um percurso por mais de 100 anos de história 
nacional, construída com avanços e retrocessos, em que se procurou um 
sistema que visasse dar resposta às condições carenciadas de habitação.

Este momento tem como grande objetivo, mais do que mostrar 
quais são os níveis e tipos de resposta política criados perante a crise de 
alojamento instaurada, sublinhar como o conceito de habitação apoiada e 
a sua forma física podem ser entendidos como um veículo de propaganda 
e representação política e social.
 O Capítulo II inicia-se com uma amostra da teoria produzida 
em torno dos conceitos de habitação e casa, procurando, desde o início, 
esclarecer que, ao contrário do que é vulgarmente praticado, estes não são 
sinónimos. Ambos introduzem questões diferentes e estão subjacentes 
a entidades distintas, o que, quando se propõe estudar os modos de 
apropriação do espaço habitacional, torna-se essencial perceber. Depois, 
propõe-se uma tradução da teoria em contextos práticos, apoiada na análise 
dos relatos dos moradores inquiridos.

A partir da seleção de dois empreendimentos gaienses, começa-
se por perceber a sua localização e implantação na relação com a cidade, 
procurando evidenciar as implicações que esta posição traz para a vida 
quotidiana dos moradores. Prosseguindo numa aproximação do geral 
para o particular, observam-se as dinâmicas produzidas dentro dos 
bairros, refletindo sobre os significados e modos de apropriação que se 
desenvolvem sobre o espaço coletivo. Por fim, estudam-se as dimensões e 
representações individuais que cada morador, e respetivo agregado familiar 
geram em torno da própria habitação, focando aspetos do seu percurso de 
vida e situação atual como motivadores desse processo.
 No Capítulo III reúne-se um conjunto de reflexões sobre os 
resultados produzidos que têm como objetivo incitar investigações futuras 
sobre o problema proposto – como são e devem ser informados os 
projetos arquitetónicos dos empreendimentos sociais, atendendo à 
complexidade dos modos de apropriação individuais.
 Logo se percebeu que, para se construir uma exposição informada 
e coerente, estava implicada uma fusão entre diversas áreas disciplinares. 
Por isso, através da presente dissertação, visa-se compreender e contribuir 
com uma revisão do estado de arte para a construção de um discurso 
interdisciplinar, sublinhando-o como essencial ao desenvolvimento de 
uma «arquitetura humana» (AALTO, 1982).
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Para concluir este momento introdutório, aproveite-se as palavras 
de Umberto Eco que resumem o propósito essencial desta dissertação:

«Desenvolver um problema não quer dizer resolvê-lo: pode significar 
apenas esclarecer-lhe os termos de modo a tornar possível uma discussão 

mais aprofundada.» (ECO, 2016, p. 31)

 





Capítulo I

«a habitação é uma “corda tensa” no equilíbrio social das co-
munidades: em Portugal, o seu défice foi pretexto para uma 
sucessão de estratégias, medidas, estruturas, investigações e 
projetos, realizados e não, dirigidos à mitigação daquele e, 
tanto ou mais, ao colmatar de outras lacunas importantes na 
organização socioeconómica do País» (AGAREZ R. C., 2018, 

p. 12)





Políticas Públicas de Habitação em Portugal: 
um breve percurso

 O estudo das Políticas Públicas de Habitação em Portugal interessa 
a esta dissertação como reflexão sobre o desenvolvimento da arquitetura e 
do urbanismo praticados como dimensão expressiva de conceitos políticos 
e ideológicos, assim como materialização de diferentes entendimentos e 
abordagens à questão habitacional, nomeadamente a sua definição e contri-
buto no panorama de justiça, paz e prosperidade social. Para além de uma 
revisão bibliográfica e uma reprodução de um discurso político mais que 
centenário procura-se, neste capítulo, colocar em evidência os contributos 
para o ambiente construído atual das políticas praticadas, sublinhando as 
imagens e experimentações arquitetónicas que lhes estão inerentes, assim 
como as suas influências no Programa PER. 

 1.1. Programa Especial de Realojamento (PER) 

 Desde os finais dos anos de 1980 até meados da primeira década 
do século XXI, realojamento foi a palavra de ordem no enunciado das 
políticas públicas de habitação. Esta atitude viu a sua primeira aplicação 
relevante em 1987, com a promulgação do Projeto de Intervenção a Médio 
Prazo (PIMP, Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de junho) que promovia, a nível na-
cional, habitação para o realojamento de populações residentes em barra-
cas2.  No entanto, a pouca adesão dos municípios e a prevalência da lógica 
quantitativa «em relação à visão de conjunto do problema habitacional» 

2 O fenómeno das construções abarracadas intensificou-se nos anos de 1970, altura em que 
a construção clandestina se proliferou como resposta perante «um vazio da promoção legal 
da habitação (…) e em virtude da crise financeira». O «afluxo de imigrantes na sequência da 
independência das ex-colónias africanas» (os chamados “retornados”) contribuiu exponen-
cialmente para o aumento destes núcleos à porta das grandes cidades: «Muitos imigrantes 
sem capacidade económica assentaram nestes bairros de barracas, onde, numa situação de 
ausência de loteamento formal, compraram casas ou terrenos a baixos custos aos primeiros 
ocupantes, refizeram ou construíram de raiz, e melhoraram a construção conforme a dispo-
nibilidade para adquirir novos materiais» (CACHADO, 2013, p. 139). 

Motivações
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Bairro de lata 
nos arredores de 

Lisboa

01

Ilha do Porto
02

resultou na construção de apenas 9698 fogos, até 1993, e no seu conse-
quente fracasso (CACHADO, 2013, p. 140), deixando-lhe apenas o carácter de 
pioneiro para políticas futuras de maior sucesso.
 O Censo de 1991 veio sublinhar a «persistência e escala do proble-
ma das “barracas”3» (AGAREZ R. C., 2020, p. 105). Esta realidade foi refletida 
no Encontro Nacional de Habitação, realizado a 11 e 12 de fevereiro de 
1993, e analisada no terreno durante as 2 semanas de Presidência Aberta 
(30 de janeiro a 14 de fevereiro de 1993), em que o Presidente da Repú-
blica Mário Soares visitou as zonas degradadas da Área Metropolitana de 
Lisboa. Durante esses dias, expuseram-se as «condições de habitabilidade 
precárias, levadas aos mínimos de salubridade e higiene de muitos milha-
res de famílias» (VILAÇA & FERREIRA, 2018, p. 350). Assim, começaram a 
surgir as motivações que deram origem ao Programa Especial de Realoja-
mento (PER), que «nasce da necessidade política de solucionar o problema 
da proliferação de bairros degradados às portas das cidades» (CACHADO, 

2013, p. 139). A urgência de uma intervenção foi ainda mais sublinhada pela 
«pressão sobre a visibilidade excessiva dos bairros de construção infor-
mais nas franjas de Lisboa e Porto», que não combinavam com a exibição 
da capital a um nível internacional (Lisboa Capital Europeia da Cultura 
em 1994, Expo ‘98) e com a crescente centralidade e valorização destes 
espaços inicialmente periféricos (CACHADO, 2013, p. 149).

 O PER foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio. 
No diploma, o Programa é apresentado tendo como objetivos fundamen-
tais a «erradicação das barracas4, uma chaga ainda aberta no nosso tecido 
social, e consequente realojamento daqueles que nelas residem», sendo as 
Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto o seu campo de ação (Decreto-Lei 

n.º 163/93, de 7 de maio). À semelhança do já ensaiado no PIMP, tratava-se de 
um Programa que se baseava numa lógica colaborativa entre a Adminis-
tração Central e os Municípios. Sublinhe-se que, desde a década de 1980, 
os municípios viram a sua responsabilidade sobre a habitação social ser 
ampliada, numa procura por «uma maior eficiência na gestão do parque ha-
bitacional, quer pela maior proximidade geográfica destes em relação aos 
bens a transferir quer pelo melhor conhecimento das realidades sociais» 
(XEREZ, RODRIGUES, & CARDOSO, 2018, p. 480).

3 Num total nacional de 20.460 alojamentos precários, 1.311 localizavam-se no Grande 
Porto e 12.212 na Grande Lisboa (AGAREZ R. C., 2020, p. 105).
4 «o conceito de “barraca” teve de ser adequado a realidades habitacionais existentes, no-
meadamente nos concelhos a norte, onde a tradicional construção de madeira e telhados de 
zinco ou materiais similares só muito ocasionalmente existia e onde perduravam pequenas 
habitações precárias muito degradadas sem condições mínimas de habitabilidade e sobrelo-
tadas» - as chamadas ilhas (VILAÇA & FERREIRA, 2018, p. 350).

Legislação 
e 

Metodologia
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«Dada a proximidade dos municípios aos cidadãos e o co-
nhecimento do território onde atuam, são, por isso, parceiros 
fundamentais na concretização de uma política habitacional 
integrada que responda às diversas necessidades da popu-
lação e proporcione a melhoria da sua qualidade de vida.» 
(AZEVEDO, 2019, p. 2)

 A esta razão, some-se a sintomática necessidade do Estado de se 
“escusar” «do seu papel enquanto promotor», “procurando” «guiar e ali-
mentar iniciativas de terceiros, gerindo, dos bastidores, o perene défice de 
habitação acessível.» (AGAREZ R. C., 2020, p. 16):

«De facto, a análise das estratégias, medidas e políticas 
públicas associadas à questão da habitação social em Por-
tugal refletem um movimento circular por parte do Estado 
na tentativa de responder quer às necessidades sociais duma 
população em situação de vulnerabilidade social, quer de en-
contrar uma resposta que, aos poucos, lhe permitisse recuar 
em termos de responsabilidade social com a passagem para 
o setor privado de um maior poder de atuação.» (SANTOS, 

2015, pp. 5-6)

 Tal como o programa anterior, o PER previa a celebração de acor-
dos entre os municípios e o Instituto de Gestão e Alienação do Património 
Habitacional do Estado (IGAPHE)5. Através destes - após o comprometi-
mento dos municípios em executar (com urgência) o estipulado e conso-
ante apresentação de um «levantamento exaustivo e rigoroso das barracas 
existentes no seu concelho», pois a intervenção «será executada em fun-
ção das carências efetivas apresentadas» (Decreto-Lei n.º163/93, de 7 de maio 

de 1993)-, o IGAPHE mostrava-se disponível a comparticipar até 50% do 
custo de construção dos empreendimentos, podendo os municípios ainda 
recorrer ao financiamento bonificado a longo prazo, através do Instituto 

5 O IGAPHE foi criado em 1987 (Decreto-Lei n.º 88/87 de 26 de fevereiro), para dar res-
posta ao «vazio orgânico em matéria de gestão, conservação e alienação do património 
habitacional» sentido após a extinção do Fundo de Fomento da Habitação (FFH – Decre-
to-Lei n.º 214/82 de 29 de maio). «Uma das atribuições fundamentais do IGAPHE era o 
desinvestimento de parte do património habitacional transferido do FFH e a afetação das 
receitas emergentes à redução da sua dívida, sendo-lhe ainda cometidas outras atribuições, 
como a gestão, conservação e alienação do parque habitacional, equipamentos e solos, o 
apoio técnico a autarquias locais e outras instituições promotoras de habitação social, no 
domínio da gestão e conservação do parque habitacional, e ao Governo, na definição das 
políticas de arrendamento social e de alienação do parque habitacional público». Em 1997, 
algumas das suas competências «no domínio do financiamento a fundo perdido, designada-
mente ao abrigo dos programas especiais de apoio ao realojamento de populações» foram 
transferidas para o INH. Em 2002, o IGAPHE e o INH são fundidos. (fonte: https://www.
portaldahabitacao.pt/pt/ihru/historico/igaphe.html, consultado a 3 de setembro de 2020) 
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Nacional de Habitação (INH)6. 
 As alterações ao decreto inicial não tardaram a aparecer. Em 1995, 
ainda estava o PER a arrancar, surge o Decreto-Lei n.º93/95, de 9 de maio, 
que comunicou a chamada à participação, no Programa, de «instituições 
particulares de solidariedade, pessoas coletivas de utilidade pública admi-
nistrativa que prossigam fins assistenciais e que demonstrem capacidade 
para concretizar os respetivos projetos» (Decreto-Lei n.º93/95, de 9 de maio), 
podendo estas usufruir das mesmas condições de financiamento dispostas 
para os municípios. De forma semelhante, em 2001, sai um Decreto-Lei 
que permite também a adesão de cooperativas de habitação e construção, 
no mesmo modo supracitado (Decreto-Lei n.º 1/2001, de 4 de janeiro). Estas ati-
tudes permitiram uma aceleração e maior abertura no campo de resposta à 
precariedade habitacional que se procurava combater.
 Em 1996, como programa complementar ao PER, surge o PER 
Famílias que previa «a possibilidade da concessão de comparticipações ao 
preço de aquisição das habitações pelas famílias a realojar, o que permite 
que estas escolham o local e o fogo mais adequado ao seu realojamento, 
permitindo assim a sua integração social» (Decreto-Lei n.º79/96, de 20 de ju-

nho). Pode-se considerar esta ação como mais um exemplo da tentativa de 
afastamento do Estado da sua responsabilidade como arrendatário, dando 
continuidade a uma tradição de apoio à habitação própria, que se tem veri-
ficado ao longo dos mais de 100 anos de políticas de habitação em Portu-
gal.
 Contudo, o PER Famílias tratou-se de um programa com pouca 
adesão. Atendendo ao facto que uma percentagem considerável dos habi-
tantes das construções abarracadas ser originária de localidades fora das 
Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, estes eram incentivados a retor-
nar «às suas terras de origem ou outros locais onde apenas necessitem de 
reabilitar a casa que aí possuam» (Decreto-Lei n.º79/96, de 20 de junho). Porém, 
a maior parte das famílias preferiam receber uma habitação social que lhes 
permitisse continuar a viver dentro do município (XEREZ, RODRIGUES, & 

CARDOSO, 2018, p. 483). Apesar de se ter tratado de um programa que veio 
inserir uma componente sociológica (através da possibilidade de escolha 
do local e do fogo) numa política de habitação que se viu automatizada 
pela necessidade urgente de resposta, a preocupação com a integração ur-
bana e social da população deveria ter estado na ordem de trabalhos dos 
programas desde o primeiro momento -  aspeto que aflui para o fracasso e 
uma vasta lista de críticas ao mesmo, que se abordará em momento posterior. 

6 O INH surgiu em 1984 (Decreto-Lei n.º 177/84 de 25 de maio), «com o objetivo de dotar 
o Estado de um instrumento de intervenção financeira no setor da habitação, com especial 
ênfase, na altura, na concessão de apoio à construção de habitação social destinada aos 
estratos populacionais mais carenciados». (fonte: https://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/
historico/inh.html, consultado a 12 de julho de 2020)
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 Não obstante o facto do PER se ter tratado de uma «medida cir-
cunscrita do ponto de vista territorial e que visa responder a particularida-
des do crescimento metropolitano»  das Áreas Metropolitanas de Lisboa 
e Porto (FERREIRA, JANUÁRIO, MENDES, RODRIGUES, & SAMAGAIO, 1999, p. 

88), as suas constantes revisões não ficaram alheias às alterações do discur-
so interventivo que passou do “incentivo à construção” para o “incentivo à 
reabilitação”.
 Desta forma, em 2003, o Programa vê o seu diploma novamente 
alterado, passando a «favorecer e estimular a reconstrução e manutenção 
de habitações, potenciando um aproveitamento adequado do património 
existente, quer no mercado, quer na propriedade dos municípios, 
incentivando-se, desse modo, a reabilitação urbana em detrimento da 
aquisição ou construção de fogos novos» (Decreto-Lei n.º 271/2003, de 28 

de outubro). Esta atitude surge sob a reflexão de que o contínuo apoio à 
construção (que tem vindo a ser feito desde 1918) se está a tornar 
contraproducente e a sua persistência acaba por contribuir para um parque 
habitacional cada vez mais desequilibrado, inflacionado e de difícil acesso. 
Por isso, esta nova abordagem ao ambiente edificado e urbano entende-
se como «matéria de interesse público», estando em causa «a dignidade 
humana, a saúde, a segurança e o bem-estar das populações». A estas 
adiciona-se a visão pragmática e de ordem económica que defende que, «o 
não aproveitamento da função social [dos edifícios ou frações devolutos] 
é por si só lesivo (…), na medida em que diminui a oferta de fogos e de 
solo disponível, aumentando por esta via artificialmente os preços, o que 
dificulta o acesso à habitação e promove a insegurança, a desertificação 
e o declínio urbano» («Para uma Nova Geração de Políticas de Habitação. Sentido 

estratégico, objetivos e instrumentos de atuação», 2017, p. 10).
 Ainda sobre o último decreto mencionado, importa referir que este 
vem permitir «o financiamento de equipamento social por se considerar 
essencial, no âmbito dos processos de realojamento de populações, criar 
condições para uma melhor integração das famílias» (Decreto-Lei n.º 271/2003, 

de 28 de outubro). Note-se, mais uma vez, que a questão da integração social 
volta a surgir, passado uma década do estabelecimento do Programa, o 
que por si denota que este foi um tema de progressiva abordagem. Mesmo 
após 6 anos do término do PER, a concretização do seu objetivo teórico de 
integração social ainda é alvo de contestações, e assim continuará, mesmo 
que a discussão pública se esgote, porque enquanto existirem populações 
social e territorialmente excluídas, no seio das suas vidas esta será uma 
discussão perene.
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 A propósito do tema da integração/exclusão social é de mencionar 
que, o PER, para além do seu objetivo expresso de erradicar as barracas e 
realojar as populações afetas, entendia a ação de realojar como potenciadora 
de uma alteração de estilos de vida, «como solução para a exclusão social 
a que as populações estão sujeitas por habitarem nos bairros de barracas» 
(CACHADO, 2013, p. 142):

«Complementarmente à resolução do problema habitacional, 
é oferecido aos municípios ou instituições particulares de 
solidariedade social um programa alargado de inserção social 
das comunidades envolvidas, visando a criação de condições 
a uma plena integração destas populações na comunidade 
e combatendo os problemas de criminalidade, prostituição 
e toxicodependência, entre outros, a que a exclusão social 
motivada pela falta de condições habitacionais condignas as 
deixou votadas.» (Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio de 1993)

 
 Ao que Rita Cachado comenta:

«Esta vertente do texto legislativo do PER traz implícita 
uma estigmatização social dos bairros de barracas, e 
que as condições de habitação degradadas favorecem 
comportamentos desviantes, empolando a importância da 
ação social sobre eles, e reproduz o conceito de cultura da 
pobreza» (CACHADO, 2013, p. 142)

 Para além da «importância da ação social», acrescenta-se que é 
necessário solidificar um discurso interdisciplinar que vise combater a 
“reprovação” social a que estas populações estão sujeitas. A mudança deste 
paradigma depende de uma ação coletiva de áreas como a Sociologia, 
Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, para que se torne possível a 
integração dos habitantes destes bairros, na sociedade e no território. Visto 
que «as pessoas não são coisas que se ponham em gavetas» (GUERRA, 

1994, p. 11), alojá-las não pode significar apenas o ato de lhes conceber um 
abrigo. A ação alojar envolve um conjunto de decisões que contabilizem a 
sua implicação desde a micro até à macroescala. Isto significa, também, a 
alteração da mentalidade política em relação aos territórios “problemáticos”, 
passando pela inclusão destes nos planeamentos urbanos.

Assim, esta dissertação procura construir um discurso 
interdisciplinar, entendendo-se que a abordagem ao problema habitacional 
se deve fazer atendendo a um universo vasto de questões. Nomeadamente, 
no campo da arquitetura deve ser ultrapassado o carácter quantitativo 
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e estético da resposta, abrindo-se à indispensável materialização de 
conceitos que visam a justiça social e a qualidade de vida dos habitantes. 
Desta forma, esta temática será abordada no próximo capítulo, com base 
nos depoimentos recolhidos e nos empreendimentos analisados.

 Ao longo das duas décadas de existência do PER, estima-se que 
este tenha promovido cerca de 34 mil fogos, dos 48 mil contratualizados 
(AGAREZ R. C., 2020, p. 105), tornando-se, assim, «um dos planos mais 
ambiciosos de sempre [no contexto das políticas de habitação social em 
Portugal]» (CACHADO, 2013, p. 135). Ao contrário do verificado no PIMP, 
todos os municípios das áreas implicadas aderiram a este Programa, 
mobilizando uma ação coletiva de administração local que contribui para a 
resolução de um problema de escala nacional.
 Vila Nova de Gaia celebrou o acordo de adesão ao PER a 5 de abril 
de 1995, prevendo a construção de 3.619 fogos - número apontado tendo 
em conta o levantamento das necessidades habitacionais realizado no 
recenseamento de 1993. Estas habitações, assim como na maioria da Área 
Metropolitana do Porto, destinavam-se a realojar populações provenientes 
de ilhas. Durante os 12 anos em que o Programa esteve em vigor, neste 
município foram construídos, em 17 freguesias, 30 empreendimentos, 
perfazendo um total de 2.523 fogos (AZEVEDO, 2019).
 Importa referir que, devido aos seus objetivos, metodologia 
e impacto no Parque Habitacional e Social, o PER necessitou de uma 
multiplicidade discursiva (legislativa, política, técnica – arquitetónica e 
urbanística - e social) que permitiu uma constante revisão dos seus meios 
e modos de atuação, tornando-se uma base de reflexões para programas 
futuros. Deu espaço ao cruzamento entre conhecimentos científicos e 
técnicos (CACHADO, 2013, p. 136), e contribuiu para o campo experimental 
arquitetónico (AGAREZ R. C., 2020). Foi um programa de promoção centrada 
no apoio aos agregados familiares que, aliado ao PER Famílias, lhes 
concedeu a possibilidade de escolha e aquisição do fogo.
 A estas questões, acrescente-se o contributo do Programa para a 
reabilitação urbana das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. O controlo 
de qualidade construtiva dos empreendimentos (introduzido pela exigência 
de um certificado com a marca de qualidade do LNEC), a demolição das 
barracas, e a construção de equipamentos e espaços públicos concorreram 
para a melhoria da paisagem, segurança e salubridade destas zonas 
(AZEVEDO, 2019).

Impacto 
e 

aspetos positivos

*
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	 Apesar	do	seu	grande	impacto	na	«eliminação	de	um	significativo	
número de núcleos habitacionais degradados», como já referido, «o PER 
(…)	 [foi	direcionado]	de	 forma	praticamente	unívoca	para	a	eliminação	
de	um	tipo	específico	de	degradação	habitacional,	concentrada	em	áreas	
específicas	dos	territórios	dos	municípios»	(«Para	uma	Nova	Geração	de	Políticas	
de	 Habitação.	 Sentido	 estratégico,	 objetivos	 e	 instrumentos	 de	 atuação»,	 2017,	 p.	 14). 
Ou seja, não obstante o seu contributo para a resolução das carências 
habitacionais,	 este	 Programa,	 logo	 na	 apresentação	 dos	 seus	 objetivos,	
mostrou-se	concentrado	em	apenas	uma	das	várias	dimensões	do	problema	
da	habitação	em	Portugal.	Para	além	de	que	a	sua	área	geográfica	de	atuação	
se	 concentrou	 em	apenas	2	grandes	núcleos	metropolitanos,	 quando,	 na	
verdade,	o	fenómeno	das	construções	abarracadas se estende por todo o 
país.

«Apesar da erradicação destas barracas ter acontecido no 
início	dos	anos	2000,	subsistem	ainda	atualmente	em	alguns	
municípios	nas	Áreas	Metropolitanas	de	Lisboa	e	Porto	várias	
situações	 de	 carências	 habitacionais	 graves,	 que	 carecem	
de respostas de realojamento.» (XEREZ,	 RODRIGUES,	 &	
CARDOSO,	2018,	p.	482)

	 Diversas	das	críticas	construídas	em	 torno	do	PER	confluem	na	
sua	identificação	com	o	ditado	popular	“depressa	e	bem	há	pouco	quem”,	
querendo isto dizer que a urgência expressa no diploma inaugural retirou 
tempo	a	uma	reflexão	bastante	necessária	sobre	o	seu	meio	e	método	de	
atuação:

«Não	 houve	 nem	 uma	 reflexão	 estratégica,	 nem	 uma	
abordagem global e metropolitana como se impunha desta 
medida	 em	 ordem	 a	 planificar	 uma	 intervenção	 desta	
dimensão.	(…)	A	reflexão	inicial	e	prévia	à	implementação	
do	 PER	 ficou	 comprometida	 com	 a	 urgência	 do	 início	 do	
Programa (o diálogo entre os municípios e a abordagem 
metropolitana do PER é praticamente inexistente), e 
praticamente	não	contribuiu	para	a	definição	de	princípios	e	
estratégias.» (MALHEIROS,	et	al.,	2018,	p.	351)

 

 Esta	falta	de	“diálogo”	entre	as	entidades	deu	origem	a	um	programa	
de «pressupostos muito territoriais», em que «cada município [realizou] 
como	 entendeu	 a	 implementação	 dos	 novos	 bairros	 que	 tinham	 sido	
determinados» (idem, p.	351).	Isto	originou	intervenções	muito	distintas	à	luz	
do	mesmo	Programa,	principalmente	no	que	diz	respeito	à	gestão	do	solo.	

Análise crítica
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Freguesia Nome do Empreendimento Ano do primeiro 
realojamento

N.º de fogos

Vilar de Andorinho Vila d'Este - Lote 73 1999 80

Canidelo Manuel Pacheco Miranda 2000 27

Olival Dr. Adelino Amaro da Costa 2000 28

Pedroso Prof. Carlos Mota Pinto 2000 36

Sermonde Cancela 2000 30

Serzedo D. António Ferreira Gomes 2000 96

Canelas
Padre Américo 2001 31

Rosa Mota 2001 95

Grijó Presa Nova 2001 44

Olival D. Armindo Lopes Coelho 2001 188

Perosinho Futebol Clube Perosinho 2001 104

Sandim Castro 2001 38

Sermonde Francisco Pinto Balsemão 2001 59

Valadares
Boa Nova 2001 55

General Ramalho Eanes 2001 167

Vilar do Paraíso Ruy de Carvalho 2001 70

Canidelo Dr. Barbosa de Melo 2002 109

Pedroso Tabosa 2002 44

Vilar de Andorinho Monte Grande 1.ª fase 2002 137

Canidelo Coronel Pinto Simões 2003 100

Vilar de Andorinho Monte Grande 2.ª fase 2003 128

Canidelo Cova da Loba II 2004 36

Serzedo Eusébio Ferreira Gomes 2004 126

Vilar de Andorinho Monte Grande 3.ª fase 2005 96

Arcozelo Dr. Mota Amaral 2006 112

Avintes Dr. Mário Cal Brandão 2006 159

Vilar de Andorinho Monte Grande 4.ª fase 2006 126

São Félix da Marinha Alberto Martins Andrade 2007 150

Lever Padre Vítor Melícias 2008 14

Santa Marinha D. Manuel Clemente 2011 38

Quadro 01 | Empreen-
dimentos construídos 
ao abrigo do PER, em 
V. N. Gaia (organiza-

dos cronologicamente) 

03

O estipulado foi que os terrenos que ficassem desocupados pelas barracas, 
se pertencentes ao município, ficariam afetos à execução do PER. Mas na 
Área Metropolitana do Porto, o Programa atuou sobre as ilhas, por sua 
vez, construídas em propriedade privada, o que inviabilizou a construção 
nesses terrenos. Isto provocou uma, ainda maior, disparidade de métodos 
de resposta entre os concelhos. Para exemplificar esta diversidade, tem-se 
os casos dos municípios de Vila Nova de Gaia e Maia.
 No primeiro, a Câmara adquiriu um conjunto de terrenos, 
distribuídos pelas suas 17 freguesias – a fim de evitar situações de 
desenraizamento e dar resposta ao recenseamento efetuado nas várias 
freguesias. No entanto, o fator atrativo foi o baixo custo dos mesmos7. 
Questões como a integração social, planeamento urbano e proximidade 
aos núcleos originais da população parecem ter ficado de parte na escolha 
dos terrenos que iriam albergar os processos de realojamento. O mesmo se 
reflete na dimensão variada dos empreendimentos (que vão desde os 14 até 
aos 188 fogos), pois estes foram edificados consoante a disponibilidade do 
solo, procurando dar uma resposta, acima de tudo, quantitativa ao problema 
que se colocava [03]. 
 As soluções arquitetónicas também são variadas, fruto de um 
encarar da questão, por parte do município, com medidas semelhantes às 
aplicadas a respeito de uma obra de carácter privado. Isto é, para cada 
intervenção foi realizado um concurso, as entidades vencedoras usufruíam 
de regalias fiscais e, no fim do processo, surge o município como 
arrendatário. Enquanto este sistema se construía, anos corriam e as pessoas 
permaneciam sem a prometida resposta – entre os recenseamentos (1993) 
e o início ativo dos realojamentos passaram-se quase 10 anos, tempo 
suficiente para que parte da população residente nas ilhas se alterasse e 
originasse, assim, um desajuste entre a oferta e a verdadeira procura 
(situação agravada com a crise de 2008 e o surgimento de novos perfis de 
candidatos à habitação social) (AZEVEDO, 2019).
 Todos estes fatores concorreram para a construção, de uma 
grande parte do Parque Habitacional Apoiado gaiense, desconexa entre si, 
dispersa pelo território e ineficaz na resolução do problema da exclusão e 
ghetização. 
 Na outra ponta do espectro de resposta municipal, existe a Maia 
com uma metodologia muito mais atenta ao fator população alvo e à 
urgência necessária. Neste caso, o município disponibilizou os terrenos 
que foram escolhidos pelo seu valor de inserção urbana e social. Utilizando 
a construção dos empreendimentos a favor de um bem comum, promoveu 
intervenções que estruturassem e ordenassem o território. 

7 Informação coletada numa reunião com elementos da Gaiurb, a 15 de novembro de 2019. 
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 Esta lógica de planeamento urbano passou pela estipulação de 
um limite máximo de 50 a 60 fogos por empreendimento, favorecendo 
a integração do edificado na malha urbana e da população realojada no 
tecido social, evitando assim a construção em/de lugares “marginais”. A 
dimensão controlada dos conjuntos habitacionais demonstra também a 
valorização dos critérios de qualidade sobre os de quantidade. 
 Arquitetonicamente, reconhece-se uma maior coerência, 
facilitada pelo processo metodológico praticado – o município da 
Maia realizou contratos-programa com 5 empresas de construção que 
foram, posteriormente, distribuídas pelos 5 lotes a edificar, indicando, 
simultaneamente, um arquiteto por cada. Isto permitiu que o mesmo 
arquiteto desenhasse um conjunto de empreendimentos e equilibrasse os 
cerca de 300 fogos que lhe foram designados pelos terrenos disponíveis, 
conforme uma lógica de desenho urbano.
 Apesar da dispersão das intervenções, conseguiu-se uma resposta, 
arquitetónica e urbanística, coerente e equilibrada, onde integração se 
firmou como palavra de ordem. Foi uma ação local que, mesmo valorizando 
a visão de conjunto, não ficou alheia às particularidades de cada intervenção. 
Aliás, cada empreendimento foi analisado pelo município e arquiteto 
responsável, a fim de se determinar qual era o melhor equipamento a 
construir naquele lote, para permitir uma melhor apropriação do lugar pelo 
futuro habitante (DOUTEL, 2016). 
 Estes dois municípios servem de exemplo à «diversidade de 
soluções procuradas para dar forma a uma “arquitetura de realojamento” 
realizada no contexto PER: desde os conjuntos de grande e média 
dimensão em novas frentes urbanas até pequenas operações de cerzidura 
de descontinuidades antigas dentro da cidade; das moradias em banda aos 
edifícios em altura, agrupados em bloco ou isolados em torre» (AGAREZ 

R. C., 2020, p. 106).  As particularidades das intervenções revêm-se também 
na abordagem que vai desde a económica e quantitativa, a uma gestão 
planeada com base no seu carácter social. Se, por um lado, se podem 
encontrar empreendimentos construídos em terrenos periféricos, cuja 
implantação contribui para a continua segregação dos seus habitantes, 
mesmo que essa solução se mostre como maioritária, não se pode ficar 
indiferente aos projetos que avançaram da teoria à prática e contribuem 
agora para uma melhor qualidade do Parque Habitacional.

 Contudo, é de salientar que não é só a localização do 
empreendimento que determina o seu sucesso. A somar a este aspeto, é de 
referir que o apoio à organização, a manutenção, gestão e conservação do 
edificado, assim como a sua qualidade e caracterização dos espaços públicos 
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adjacentes, são de extrema importância. São fundamentais a presença e o 
contacto frequente entre a entidade responsável e os habitantes, para que 
estes se sintam apoiados durante o seu processo de realojamento. Mas tal 
não se verifica na totalidade dos empreendimentos PER, o que dificulta 
a apropriação dos mesmos por parte da população residente que, como 
se pode verificar através do trabalho de campo, aponta um sentimento de 
insatisfação e/ou insegurança:

«nas situações de realojamento, ao gosto pela casa (normal 
para quem vem de uma barraca), se contrapõe o desgosto 
pelo bairro.» (GUERRA, 1994, pp. 11-12)

 Esta citação introduz um conceito ainda não abordado, mas 
considerado pertinente ao desenvolvimento do presente trabalho – bairro 
social. Em contexto PER, entenda-se esse como o lugar de concentração 
de «populações de grande precaridade económica e com graves problemas 
sociais» (SANTOS, 2015, p. 5). Essa suposta homogeneidade social (embora 
culturalmente heterogénea) potencializa «um crescimento exponencial 
de comportamentos desviantes e de estigmas sociais que desencadearam, 
por sua vez, respostas violentas e um clima de insegurança urbana» 
(GUERRA, 1994, p. 11). Ou seja, «habitar nestes bairros é arriscar a imagem 
de se ser marginal, delinquente, indesejável» (idem), sendo que, a sociedade 
tende a excluir essa população, associando-a a uma imagem de valores 
corrompidos, mesmo quando tal não passa de um preconceito. 

*****

 Como se pode verificar, até à data do seu término (30 de maio 
de 2014), o PER fomentou ações pertinentes para a resolução de uma 
das partes do problema da habitação em Portugal. Durante duas décadas 
de implantação, surtiu um grande impacto no Parque Habitacional 
das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, respondendo, sobretudo, 
quantitativamente ao quesito inicial. Porém, a sua desarticulação, ação 
local sem planeamento, a valorização de aspetos de ordem económica 
sobre os sociais, entre outros inúmeros fatores negativos, transformaram 
o Programa num desaproveitar de oportunidades. Tratou-se de uma ação 
política que requereu um trabalho de campo, que viabilizou o contacto 
entre os técnicos e as populações afetadas, mas do qual surtiram poucos 
(ou nenhuns) estudos económicos, sociais e culturais sobre essas realidades 
(SANTOS, 2015). Percebe-se, também, através do contacto com os habitantes, 
que existiu um progressivo abandono das entidades no que diz respeito ao 
acompanhamento.
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«(...) os processos de realojamento deveriam ter sido 
mais do que uma atribuição de uma casa a uma família, 
designadamente quando realizados em contextos sociais 
complexos em que são diversos os fatores que podem 
contribuir para os desequilíbrios das estruturas familiares.» 
(MALHEIROS, et al., 2018, p. 348)
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 1.2.     O ambiente social e construído das Políticas de Habitação

 Depois de apresentado o PER, considera-se pertinente fazer uma 
breve viagem pelas políticas de habitação praticadas nos últimos 102 anos, 
em Portugal, visto que a «história da conceção e realização das políticas 
públicas de habitação em Portugal desde 1918 é, em larga medida, a 
história da urbanização do País e da edificação dos seus principais centros 
urbanos. (…) Um percurso por 100 anos de habitação de promoção 
pública em Portugal permite, assim, abrir novas perspetivas não apenas 
sobre o modo como sucessivos regimes e governos responderam àquele 
requisito essencial do equilíbrio social contemporâneo — tornando patente 
a assinalável variedade de ideologias e matrizes civilizacionais ensaiadas 
— mas também sobre a forma como as cidades e vilas portuguesas 
se expandiram e consolidaram em função de sucessivos (e por vezes 
contraditórios) modelos urbanos, arquitetónicos, culturais e sociais.» 

(AGAREZ R. C., 2018, p. 12).

 A história das políticas de habitação, em Portugal, inicia-se em 
abril de 1918, com o Decreto n.º 4:137, que estabeleceu a promoção à 
construção de “casas económicas” (AGAREZ R. C., 2020). A Revolução 
Industrial do século XIX tinha provocado um fenómeno de êxodo rural, 
em que muita gente abandonou o campo e se mudou para as cidades à 
procura de melhores condições de vida e trabalho. Entretanto, o que 
encontraram foram núcleos urbanos industriais densificados e insalubres, 
sem um mercado que oferecesse habitação com condições mínimas. Com 
a I Guerra Mundial e a crise de emprego gerada, o problema habitacional 
agravou-se, proliferando-se a «sobreocupação de casas, adaptação de 
espaços desadequados a habitação, construção de estruturas precárias 
e improvisadas, sem condições mínimas de salubridade, conforto e 
privacidade» (AGAREZ R. C., 2020, pp. 17-18). Tornou-se, assim, cada vez mais 
clara a urgente necessidade de uma intervenção estatal capaz de colmatar 
a crise habitacional, à qual se juntava a de saúde pública. Antes de 1918, 
este problema tinha sido abordado por entidades particulares «de forma 
casuística e fragmentada» (idem, p. 20).
 Também foi no século XIX que começaram a surgir estudos 
internacionais que demonstravam a importância de uma habitação digna 
para o garante da coesão e paz social, aliando a «carência habitacional» à 
«agitação sociopolítica»:

«os operários e trabalhadores, em vez de sentir amor pela 
sua casa, começam a detestá-la, a considerá-la como uma 
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estância de amarguras, despertando-lhe ela, não ideias de 
paz, quietação e felicidade, mas sim sentimentos de ódio e 
de revolta» (Decreto n.º 4:137, de 25 de abril de 1918) 

«Nos centros industriais a experiência mostra que a 
moralidade e a boa conduta desenvolvem-se por toda a 
parte onde a habitação melhora, condições estas que trazem 
como consequência o aumento de trabalho.» (António de 

Azevedo, «Relatório ao III Congresso da Liga Nacional contra a 

Tuberculose», 1905, cit. in AGAREZ R. C., 2018, p. 16)

Ou seja, foi nesta altura que se começou a entender a habitação para além 
da sua função imediata de refúgio para o homem e como oposição ao local 
de trabalho.
 Note-se que, tal como o preâmbulo do decreto de 1918 indica, 
grande parte das políticas habitacionais praticadas durante o século XX 
foram destinadas às classes operárias e trabalhadores públicos, que não 
tinham circunstâncias económicas e materiais para prover a sua família 
de uma residência com as condições necessárias, mas que conseguiam 
garantir o pagamento das prestações que, a longo prazo, lhes daria acesso à 
aquisição da habitação. Este âmbito de ação introduz uma análise marxista 
sobre o alojamento, onde este é, simultaneamente, um «fator de produção8 
(muito significativo para a esfera produtiva) e um elemento essencial à 
reprodução da força de trabalho» (GUERRA, 1997, p. 169).
 Outra prática introduzida em 1918, e que se estendeu a políticas 
seguintes foi a “cultura da casa própria”. Esta ideologia interessa, 
particularmente, a esta dissertação como o reflexo do desenvolvimento do 
conceito de habitação enquanto suporte e expressão das necessidades e 
valores das políticas vigentes. Munindo-se de uma definição de habitação 
como «um veículo de ascensão social e de educação moral e cívica pelo 
trabalho» e romantizando o «desejo “natural” de cada indivíduo ser 
proprietário da sua residência» (AGAREZ R. C., 2020, p. 23), recorrendo aos 
seus anseios e medos:

«o trabalhador que aufere salários que mal chegam para 
acudir às exigências mais imperiosas da vida, suas e dos 
seus, e que nunca pensara que poderia deixar de ser um triste 

8 A economia portuguesa tem-se mostrado bastante dependente da «indústria da construção 
civil e obras públicas e, em direta consequência, das cíclicas crises de emprego que, por 
conjuntura interna e externa, levaram governos a veicular investimento público para um 
campo – a construção de habitação– que satisfaria, potencialmente, as carências verificadas 
nestas três frentes [crise de alojamento, indústria da construção civil e falta de emprego]» 
(AGAREZ R. C., 2018, p. 12). 
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proletário, apaixona-se pela ideia de adquirir uma casa onde 
veja nascer e medrar os seus filhos, e que legitimamente 
lhe pertença, sem que ninguém dela o possa desapossar.» 

(Decreto n.º 4:137 de 25 de abril de 1918),

a administração pública alimenta um pensamento que «evita que (…) se 
convertesse em proprietário-senhorio» (AGAREZ R. C., 2020, p. 23).
 Seguindo esta lógica, e à semelhança do que veio a ser praticado 
em futuros programas, inclusive no PER, o projeto «casas económicas» 
da I República atribuía vantagens, nomeadamente fiscais, a entidades 
que «promovessem conjuntos habitacionais dotados de condições de 
salubridade (…) e equipamento coletivo (…), sujeitos a um “preço 
locativo máximo”» (AGAREZ R. C., 2020, p. 24). Por outras palavras, tratou-se 
de uma chamada à participação, na promoção de habitação acessível, do 
setor privado – o que marcou a forma como, «neste país, se quis envolver a 
“coisa pública” no tratamento da questão habitacional» (AGAREZ R. C., 2018, 

p. 11).
 Relativamente à arquitetura e urbanismo praticados durante 
o período de vigência deste programa, estes focaram-se no desenho e 
construção de moradias, em regra, isoladas, unifamiliares, com o máximo 
de 2 pisos, com logradouros traseiros e jardim fronteiro. Nos bairros, as 
bandas de habitações, ao atingir os 100 metros de comprimento, seriam 
interrompidas por ruas transversais com uma largura variável de 5 a 8 
metros, enquanto que as longitudinais teriam uma largura mínima de 10 
metros e passeios laterias. Quando a intervenção não constituía um bairro, 
as larguras das ruas eram ditadas pelas alturas dos edifícios, seguindo 
princípios geométricos que ditavam as condições de iluminação natural, 
ventilação e salubridade do lugar . Eram também previstos, em projeto, 
as redes de saneamento e iluminação, assim como algum equipamento 
coletivo (lavadouros, fontanários, escolas e creches) (Decreto n.º 4:137 de 25 

de abril de 1918).
 O lançamento do projeto das “casas económicas” coincide com 
a publicação de um livro de autoria do arquiteto Raul Lino9 (A Nossa 

Casa: Apontamentos Sobre O Bom Gosto Na Construção Das Casas Simples, 1918), 
que veio alimentar a discussão existente, desde o início do século XX, 
sobre a arquitetura doméstica. Parte deste debate incidia sobre a “Casa 
Portuguesa” 10, como um modelo arquitetónico que contribuiria para a 

9 Raul Lino (1879-1974), foi um dos nomes mais importantes da arquitetura nacional da 
primeira metade do século XX. 
10 Modelo arquitetónico utilizado, até à década de 1950, como «afirmação de um “estilo 
nacional”» (GONÇALVES E. , 2018, p. 72), no qual se dá preferência por materiais e 
técnicas de construção locais (COSTA, 2017), e elementos vernaculares regionais. Este 
ecletismo é uniformizado «por um utilitarismo fortemente ajustado ao programa e às 
inovações técnicas» (GONÇALVES E. , 2018, p. 78), que concorre para a formulação de 



«refundação nacionalista a partir da seriação de marcadores etnográficos 
essenciais, observados para serem agregados às exigências sociais e 
técnicas modernas.» (GONÇALVES E. , 2018, p. 78). A arquitetura praticada 
durante o programa das “casas económicas” vai de encontro a este modelo, 
que teve o seu maior desenvolvimento na década de 1930.

 Em 1919, o Ministério do Trabalho lançou um programa paralelo 
às “casas económicas” chamado “bairros sociais”. Tratava-se da proposta 
de conjuntos de «habitações higiénicas, agradáveis e cómodas, de 
harmonia com os direitos e necessidades de quem trabalha e produz», e 
completados com equipamentos que garantissem as «condições próprias 
para o gozo da saúde, para o desenvolvimento físico, formação e educação 
moral e intelectual, aperfeiçoamento profissional e para o amparo, repouso 
e tratamento de doenças [dos residentes]» (Decreto n.º 5:397, de abril de 1919).
 Ao contrário do estipulado no diploma anterior, neste programa o 
Governo assumiu a total responsabilidade. «Tratava-se, portanto, de um 
cenário idílico, que incluía preocupações sociais e de planeamento urbano, 
num país que até então tinha favorecido políticas habitacionais liberalistas» 
(ANTUNES, SOARES, JULIÃO, & LÚCIO, 2016, p. 57). Foi, assim, estipulada 
a construção de 6 bairros sociais, alguns dos quais nunca chegaram a 
ser realizados, pois o processo mostrou-se moroso e problemático. Os 
que foram concluídos «não apenas se encontravam arquitetonicamente 
ultrapassados – mais característicos, no contexto internacional, da viragem 
do século do que da década de 1930 – mas também eram formal, funcional 
e ideologicamente diferentes dos modelos fundiários, habitacionais e 
urbanos que o Estado Novo veio a privilegiar no arranque da sua vigência» 
(AGAREZ R. C., 2020, p. 33).

De encontro com o praticado no projeto de 1918, as habitações dos 
bairros sociais foram entregues a membros das Forças Armadas e Policiais, 
empregados de escritório e banca, funcionários ministrais e camarários:

«Não foram, afinal, as famílias de operários, cujas muito 
deficientes condições de vida serviram para justificar os 
projetos da República, a ocupar as primeiras “casas baratas” 
erguidas pelo Estado» (AGAREZ R. C., 2020, p. 33).

 A mesma lógica de atribuição verificou-se naquele que se tornou 
o mais “longo”, “ambicioso” e conhecido programa do Estado Novo, as 

um projeto-tipo de casa barata, aplicado por todo o país, com mais relevância durante o 
período de vigência do Estado Novo (idem). 
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“casas económicas”. Lançado em 1933, pelo Decreto-Lei nº23:052, de 23 
de setembro, desde logo assumiu que as habitações não eram destinadas às 
classes mais necessitadas, mas aos apoiantes do regime, deixando explícito 
no decreto inaugurador o perfil do “morador-adquirente”:

«chefes de família, empregados, operários ou outros 
assalariados, membros dos sindicatos nacionais, funcionários 
públicos, civis e militares, e operários dos quadros 
permanentes de serviço do Estado e das câmaras municipais, 
que se responsabilizam pelo pagamento de determinado 
número de prestações mensais» (Decreto-Lei nº23:052, de 23 

de setembro).

 Note-se que, à semelhança do que se verificou no PER, os programas 
até agora analisados, apresentaram soluções fragmentadas, focadas em 
núcleos populacionais específicos, deixando de fora uma grande parte da 
sociedade, o que dificulta a resolução da crise de alojamento e alimenta um 
parque habitacional desigual.
 Ao mesmo tempo que se preparava o programa das “casas 
económicas” do Estado Novo, a discussão sobre a arquitetura doméstica foi 
intensificada, com os Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna 
(CIAM), de um dos quais resultou a “Carta de Atenas” (1933) - documento 
que marcou o Movimento Moderno, a arquitetura e o urbanismo da época, 
e que se perpétua, até aos dias de hoje, como uma fonte de conhecimento 
e relexão. Neste, defendia-se uma ideia de urbanismo funcional, «em que 
todas as necessidades do homem estariam totalmente resolvidas» (COSTA, 

2017, p. 9), tomando, como ponto de partida, a habitação coletiva em blocos, 
elevados do solo, sobre pilotis.
 Enquanto o debate internacional decorria, algumas vozes, como 
Porfírio Pardal Monteiro, começavam-se a levantar em defesa de uma 
abertura da arquitetura portuguesa ao Movimento Moderno:

«Das fachadas não direi senão que devem ser a tradução 
exata e lógica do interior e rigorosamente subordinadas 
ao que este impuser, sem quaisquer outras preocupações 
de ordem estética que não sejam a de boas proporções, 
alegria, simplicidade e honesta na sua composição. Todos 
os arrebiques pretensiosos e amaneirados [...] devem ser 
rigorosamente banidos e até proibidos, sem o que cairíamos 
na repetição dos bairros dos subúrbios de Lisboa e até mesmo 
em que uma errada e prejudicial noção de patriotismo e de 
nacionalismo e uma ainda mais falsa noção de beleza se 



ostentam sem que até hoje se tenha feito o seu indispensável 
saneamento.» (Pardal Monteiro [1932] cit. in GONÇALVES, 

2018, p. 79)

 No entanto, a habitação coletiva defendida pelo Movimento 
Moderno foi considerada “perigosa” para a ordem social e “contraditória” 
com a sociedade portuguesa (SÁ, 2007). Esta aversão foi, ainda, alimentada 
pelas críticas internacionais que iam surgindo que apontavam a construção 
massiva, estandardizada e “desumana”11 que se proliferava. Trataram-se 
de críticas que introduziram debates perenes no campo da arquitetura, 
urbanismo e sociologia, e que se repetiram de forma implacável aquando 
dos primeiros processos de realojamento em Portugal. Cite-se Isabel 
Guerra como exemplo das múltiplas reprimendas que surgiram no início 
da década de 1990 e que anteviram o que viria acontecer no PER:

«(…) Portugal continua a ver os problemas da carência 
de alojamento tal como se vê as autoestradas, ou seja, um 
problema de financiamento e de betão. Não se enquadram os 
programas de realojamento em políticas urbanas pertinentes 
que incluam o conhecimento e a participação daqueles para 
quem se destinam os imóveis e são, necessariamente, os 
principais interessados.» (GUERRA, 1994, p. 12)

Torna-se, assim, evidente que as políticas habitacionais portuguesas vieram 
a cometer os mesmos erros que outrora apontaram à Arquitetura Moderna, 
só que com um atraso de meio século.

Apesar de todas as censuras expressas ao Movimento Moderno 
pelo Estado Novo, este também procurou implementar um urbanismo de 
zonamento, em que os bairros de habitação económica foram empurrados 
para as periferias das cidades industriais12, e um modelo de habitação 
ideal, para casas baratas. Esse modelo iria suportar os seus fundamentos de 
patriotismo, tradição e valor da família, “perseguindo” o paradigma rural 
com a introdução de hortas e o desenho de “formas chãs”:

11 Entenda-se a classificação de “desumana”, não pelas condições do novo edificado, mas 
pelo tratamento impessoal e tipificado dos projetos. Apesar dos imensos estudos que se 
fizeram, na altura, à procura de uma “máquina de habitar” (“machine à habiter”) e de um 
“modo de habitar ideal”, que incluiu investigações sobre as medidas do corpo no espaço (ex. 
Modulor, Le Corbusier) - para que todas as necessidades do Homem fossem atendidas com 
precisão e eficiência - estes basearam-se no cliente anónimo que seria educado a habitar nos 
tempos modernos: a sociedade teria que se ajustar à arquitetura e não o contrário. 
12 «Muitos destes bairros formam, hoje, áreas residenciais cobiçadas nas cidades portuguesas 
pela sua localização (entretanto valorizada), baixa densidade, escala confortável e, até, pela 
imagem tradicional-rural das suas casas com quintal.» (AGAREZ R. C., 2020, p. 16)
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«A “casa de família” que António Salazar ambiciona para 
o País dará corpo aos aspetos pitorescos das casas simples 
vernaculares tomados como sinais genuínos de uma 
portugalidade que se quer regenerar. A questão da casa surgirá 
assim na agenda da política nacionalista como representação 
suprema dos valores tradicionais e, simultaneamente, como 
instrumento de controlo social. É um desígnio que remonta 
ao século XIX, entra pela República e se funda num debate 
abrangente produzido ao redor do problema do apuramento 
de uma identidade coletiva nacional e da escolha dos seus 
símbolos.» (GONÇALVES E. , 2018, p. 79)

Praticou-se, então, com o programa das “casas económicas” de 
1933, uma arquitetura ao serviço da definição política, que se assemelhou 
ao das “casas económicas” do período da I República. Porém, introduziram-
se algumas noções inovadoras que sublinham a ideia de acompanhamento 
e permanência da habitação na família, assim como o fomento à “cultura 
da casa própria”, que já vinha sendo defendida.
 O primeiro aspeto foi a estipulação de um regime de “propriedade 
resolúvel”, «em que o pagamento de renda mensal resultava na propriedade 
plena ao fim de 20 anos» (AGAREZ R. C., 2020, p. 38).
 Arquitetonicamente, viram-se estes conceitos materializados 
na construção de habitações com logradouros de dimensões bastante 
grandes (entre 100 a 200m2) que permitiam que as habitações pudessem 
ser transformadas, por ampliação. Assim dizendo, apesar das suas 
semelhanças tipológicas com as “casas económicas” da I República, os 
logradouros traseiros, que primeiramente desempenhavam uma função 
de quintal, assumiram, com o programa de 1933, um papel de suporte ao 
crescimento e evolução da família. Aos moradores era dada uma cópia 
do projeto original da sua casa, sendo estes incentivados a transformá-la 
consoante as suas necessidades futuras, seguindo planos estipulados.

«O modelo eleito de casa com quintal tinha afinal subjacente 
um motivo claramente pragmático, de admitir a evolução 
e expansão das necessidades familiares no tempo, e não 
visava apenas, como é recorrentemente apontado, a prática 
de cultivos de subsistência e a reprodução da imagem 
bucólica da casa rural, priveligiada pela retórica de Salazar.» 
(AGAREZ R. C., 2020, p. 44)

Esta consciência do tempo como fator de projeto e preocupação 
pelas necessidades futuras das famílias foi, aspeto que não se estendeu 



às políticas de habitação seguintes, algo que se considera que contribuiu 
para a sua ineficácia. Note-se o caso do PER em que os empreendimentos 
foram construídos como “obra fechada”, estando os seus espaços, à 
priori, definidos e sem hipótese para que a sua fisionomia seja alterada 
(legalmente), muito menos expandidos, consoante as circunstâncias que 
cada família experiencia ao longo da sua ocupação. 
 Todas estas atitudes, desde legislativas a arquitetónicas, concorrem 
para a instigação à “cultura da casa própria” e ao modelo da “Casa 
Portuguesa”, onde se cita Raul Lino como um dos principais defensores e 
difusores destes valores:

«o sonho de uma moradia própria, independente, ajeitada à 
nossa feição, e adereçada ao nosso gosto; reduto da nossa 
intimidade, último refúgio do indivíduo contra a investida 
de todas as aberrações do coletivismo» (Raul Lino cit. in 

AGAREZ R. C., 2020, pp. 43-44).

Em suma, insiste-se na «ação do Estado [que] visou a utilização da casa 
como instrumento privilegiado da defesa da instituição familiar e de 
conservação da ordem social existente» (António Fonseca Ferreira, «Política(s) de 

habitação em Portugal», 1988, cit. in FERREIRA, JANUÁRIO, MENDES, RODRIGUES, 

& SAMAGAIO, 1999, pp. 84-85).

 A sublinhar o carácter setorial das políticas habitacionais do 
Estado Novo, surgem, em 1937, as “casas dos pescadores”, uma ação 
que estimulou a promoção de habitação nas zonas costeiras. Para além do 
objetivo de dar alojamento à população piscatória, este programa entendia 
incitar a educação e a instrução, de todas as faixas etárias, sobre a “arte da 
pesca” (TAVARES & DUARTE, 2018).
 Foram, assim, construídos “aglomerados-aldeia”, com projetos 
uniformizados de “casas de família”, em banda, que atendiam às questões 
de salubridade e baixa densidade (AGAREZ R. C., 2020).

 Poucos anos depois do lançamento das “casas económicas”, surge, 
em 1938, o programa das “casas desmontáveis” destinado a famílias 
deslocadas por causa da demolição de habitações no centro de Lisboa, 
e/ou residentes em “bairros de lata” (AGAREZ R. C., 2018). Tratava-se de 
habitações arrendadas em regime transitório, até que as famílias pudessem 
ingressar no programa das “casas económicas” (CACHADO, 2013). A 
arquitetura praticada traduzia esta ideia de provisoriedade: exterior em 
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chapa ondulada de fibrocimento, e interior revestido a madeira aglomerada 
e prensada (AGAREZ R. C., 2020). 
 Estabelecendo uma comparação entre o programa das “casas 
desmontáveis” e o PER, Rita Cachado refere que «a espera continuada 
destas famílias poderá assemelhar-se à expectativa de realojamento 
iniciada com as primeiras promessas políticas que acompanharam o PER, 
e ainda presente nas famílias inscritas no PER que não desistiram de uma 
casa em habitação social» (CACHADO, 2013, p. 138).

 O ano de 1945 mostrou-se, também, como charneira para a análise 
de uma mudança no paradigma das políticas de habitação em Portugal, que 
caminhou para uma maior abertura do leque de população alvo.
 As limitações do programa de 1933 excluíram grande parte das 
famílias e indivíduos insolventes e forçou-os a criar soluções à margem 
do mercado legal. Desta forma, os bairros de barracas e as construções 
clandestinas multiplicaram-se, em especial nas cidades de Lisboa e Porto. 
Para tentar contrariar estas tendências, implementaram-se, em 1945, 
dois programas de habitação: as “casas para famílias pobres”, também 
conhecidas como “casas para classes pobres”, e as “casas de renda 
económica”.
 O primeiro programa veio substituir substancialmente o programa 
das “casas desmontáveis”, focando-se nas populações afetadas pelas 
demolições nos centros urbanos. Tratava-se de habitações, de preferência 
desmontáveis, arrendadas, também, em regime transitório. À semelhança 
do programa anterior, pretendia-se que estas famílias “ascendessem” a uma 
solução definitiva enquadrada nos programas das “casas económicas” ou 
das “casas de renda económica. Mediante uma «ação educativa e social», 
seria dada preferência a estas famílias na distribuição das habitações dos 
programas efetivos referidos (AGAREZ R. C., 2020).
 A novidade introduzida pelo programa das “casas para famílias 
pobres”, que «poderá ter sido o programa de habitação apoiada do Estado 
Novo com maior impacto no conjunto do território nacional» (AGAREZ R. 

C., 2020, p. 62), consistiu na «[canalização de] recursos de outras entidades 
públicas e privadas para a resolução do problema» (idem). Em traços 
largos, o Estado assumia, assim, a sua incapacidade de resolver sozinho o 
problema da habitação e densificação dos centros urbanos com habitações 
precárias. Para isto concorreu a discussão gerada a partir de 1936, após um 
relatório realizado por Fernando Jácome de Castro, na altura responsável 
pelo programa de “casas económicas” nos serviços de Obras Públicas, 
no qual o engenheiro reflete sobre o carácter exclusivo e dispendiosidade 
do programa em causa. Também é neste documento que se começam a 



desenhar o que serão os futuros programas de “casas desmontáveis” e 
“casas para famílias pobres”:

«Em 1936, no relatório anteriormente citado, Jácome de 
Castro propunha como solução alternativa ao dispendioso 
regime das moradias individuais em propriedade resolúvel 
a construção de “alojamentos sem preocupação de 
ampliação, habitações independentes coletivas […] que 
seriam simplesmente alugadas. Portanto, mais baratas na 
construção, menos despesa de urbanização em relação ao 
número de alojamentos e as rendas muito mais baixas”. Para 
um casal sem filhos, exemplificava, a casa poderia resumir-
se a “um quarto, com duas pequenas dependências, uma para 
cozinha e outra para lavagens”.» (AGAREZ R. C., 2020, p. 61)

 O programa das “casas de renda económica” inaugura uma 
nova fase na abordagem do Estado à habitação apoiada, permitindo um 
mais vasto catálogo de intervenientes e que uma maior percentagem da 
população pudesse aceder a uma habitação digna. Contudo, para manter a 
sua imagem de sistema político totalitário, o Estado estipulou os programas 
e distribuições espaciais num conjunto de princípios de estandardização 
para os projetos a construir, de forma a garantir a aparente coesão do 
parque habitacional (TAVARES & DUARTE, 2018).
 Primeiramente, «[insistiu-se] na resistência à construção de 
grandes blocos, das grandes colmeias de casas, por se entender que [havia] 
possibilidade económica de resolver o problema da habitação no nosso 
País com base na ideia do lar — a casa própria —, evitando as grandes 
aglomerações, em que as condições de higiene [eram] um prodígio da técnica, 
as condições de ordem moral um fator indiferente ou quási indiferente e 
as premissas económicas e financeiras da construção [oscilavam] — em 
extremos muito próximos — entre as grandes organizações capitalistas 
e um socialismo confesso ou disfarçado.» (Proposta de Lei n.º 45, 1944 cit. in 

TAVARES & DUARTE, 2018, pp. 198-199). Todavia, o programa das “casas de 
renda económica” viu-se obrigado a rever a sua restrição pois, apesar da 
“casa prórpria” não se mostrar como problema económico, começava-
se a mostrar como dilema para a gestão do solo. Constatou-se que, pelo 
menos nos grandes núcleos urbanos, este modelo arquitetónico se estava 
a tornar impraticável, devido às «áreas exigidas, o preço dos terrenos, 
[e] as despesas de urbanização» (Diário das Sessões, n.º 137, 1945, p. 304 cit. in 

TAVARES & DUARTE, 2018, p. 202). Por isso, admitiu-se a possibilidade de se 
construirem blocos de habitação (com o máximo de rés do chão mais 3 
pisos)  nas grandes cidades de Lisboa, Porto e Coimbra e em circunstâncias 
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especiais – “casas de vários fogos” (idem).
 Como “princípios de estandardização” definiram-se a «economia 
da construção, nomeadamente materiais e mão de obra», a obrigatoriedade 
de acessos diretos a cada fogo, e um «mínimo de três divisões para as 
habitações de 2.ª classe e de cinco para as de 1.ª classe, além de cozinha, 
despensa, casa de banho e retrete» (idem).
 Em suma, o sistema político, por motivos de ordem económica, 
viu-se obrigado a relegar a “sociedade dos pequenos proprietários”, dando 
espaço para que surgisse uma nova “sociedade de arrendatários”:

«A inicial concentração de modelos e destinatários deu lugar, 
a partir do final da Segunda Guerra Mundial, à diversificação 
de programas com que foram visados outros setores da 
população portuguesa e outras fontes de financiamento, 
público, para-público e privado» (AGAREZ R. C., 2020, p. 16)

Porém, não deixou de apregoar a “casa própria” e o modelo arquitetónico 
subjacente como meios de salvaguarda da ordem social e moral contra os 
riscos dos coletivismos e internacionalismos.
 É de salientar que, apesar da rigidez dos programas, nos primeiros 
15 anos de vigência do Estado Novo já tinham sido lançados 28 mil fogos 
sob o regime de políticas de habitação, apenas menos 6 mil fogos do que 
os que foram construídos ao abrigo do PER entre 1993 e 2014. 

 Em 1951, é aprovado o Regulamento Geral das Edificações Urbanas 
(RGEU) (Decreto-Lei n.º 38:382, de 7 de agosto de 1951). Este veio estabelecer 
um conjunto de regras, nomeadamente relativas às áreas mínimas para os 
diferentes espaços da habitação, que interessam a esta dissertação pelo seu 
impacto nos futuros projetos e modos de habitar. A partir deste momento, 
é clarificada a distinção entre os quartos – espaços com dimensões mais 
reduzidas, e as salas – espaços com dimensões maiores. As habitações 
começam a assumir uma organização tripartida do seu espaço: os quartos 
na parte mais privada do fogo (zona íntima); a cozinha e a sala aproximam-
se da entrada (zona social); e a área de banhos procura-se agregar à cozinha 
por questões de economia de infraestruturas (zona de serviços) (COSTA, 

2017).
 Pode-se entender esta ação regulamentar como uma tentativa de 
alargar a estandardização e controlo do Estado Novo sobre todo o Parque 
Habitacional, para além das habitações económicas.
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 Nas décadas de 1950 e 1960, a crise habitacional acentuou-
-se, assim como os processos de urbanizações ilegais, chegando estes a 
transformarem-se num setor privilegiado para investimentos da esfera 
privada (SÁ, 2007).

«Assim se consolidou, nesse período, um “mercado de 
habitação caracteristicamente dual: por um lado, um setor 
legal – dominantemente privado e especulativo – produzindo 
quase exclusivamente para o mercado de luxo, de oferta 
inacessível a 70% da população; por outro lado, um setor 
clandestino respondendo às necessidades económicas das 
populações com um certo grau de solvência”.» (António 

Fonseca Ferreira, «Política(s) de habitação em Portugal», 1988, 

cit. in FERREIRA, JANUÁRIO, MENDES, RODRIGUES, & 

SAMAGAIO, 1999, p. 85)

 Para tentar contrariar o enredo fragmentado e disperso dos 
programas políticos habitacionais, que responderam mais quantitativa 
do que qualitativamente às carências expostas13, em 1969, instituiu-se o 
Fundo Fomento da Habitação (FFH), que abre portas a uma abordagem 
mais integrada ao problema – à escala urbana e social.
 É também nesta altura que se adquire uma nova consciencialização 
e se repensa o conceito habitação como algo para além do edificado e 
urbano. Introduzem-se questões antropológicas que visavam «compreender 
as práticas quotidianas dos moradores às várias escalas (individual, de 
família e de vizinhança), filtrá-las por processos científicos (inquéritos, 
observações) e incorporá-las na conceção dos novos alojamentos» (AGAREZ 

R. C., 2020, p. 81).14

 Deste modo, o FFH, como dispositivo de ação do Estado na 
promoção habitacional, surge para viabilizar intervenções em que a 
habitação seja abordada tendo em conta a cidade (macroescala) e a 
sociologia do habitar (microescala) (AGAREZ R. C., 2020). A concentração 
numa só entidade dos vastos processos (de planeamento, gestão, construção 
e financiamento) procurava responder com maior eficácia e economia ao 
desafio permanente da habitação. Esta centralização significava, também, 
que o Estado, tentava a assumir-se como promotor-senhorio (AGAREZ R. C., 2018).

13 «Em meados da década de 60, as necessidades manifestavam-se mais a nível qualitativo 
do que quantitativo, sendo de evidenciar as deficientes condições de habitabilidade, a 
ausência de infraestruturas e de equipamentos sociais e a acentuada degradação dos edifícios 
existentes, devido à ausência de uma política de conversação e recuperação do edificado.» 
(FERREIRA, JANUÁRIO, MENDES, RODRIGUES, & SAMAGAIO, 1999, p. 84)
14 Para ilustrar o mencionado, refira-se como exemplo a publicação de Nuno Portas, 
«Desenho e Apropriação de Espaço da Habitação», na revista Arquitectura, n.º 103, maio/
junho 1968, pp. 142-128 (republicado e consultado em PORTAS, 2005). 
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 Após o 25 de Abril de 1974, durante 2 anos (até a estabilização 
política do país) a promoção pública de habitação aumentou 
consideravelmente, recorrendo à criação de diversos programas que, 
para além de apoio financeiro (de promotores privados e cooperativas), 
ofereciam apoio técnico (FERREIRA, JANUÁRIO, MENDES, RODRIGUES, 

& SAMAGAIO, 1999). É num contexto de agitação e transição entre uma 
ditadura e uma democracia, como só assim parece poder ser, que surge o 
Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), como uma das ações mais 
revolucionárias no campo das intervenções das políticas habitacionais.
 O frenesim provocado pelo fim do regime ditatorial do Estado 
Novo criou um ambiente de desordem política, nas ruas gritava-se “o povo 
é quem mais ordena”, e tentava-se contrariar, com a maior rapidez possível, 
todas as opressões e injustiças vividas nas últimas décadas. Estavam 
assim criadas as circunstâncias propícias ao desenvolvimento de projetos 
participativos, dos quais o SAAL serve de exemplo. Este panorama em nada 
tem a ver com o do PER, que se inseriu num contexto político democrático 
estabilizado e agiu sob pressões urbanísticas e internacionais que levaram 
à deslocalização de populações dos centros urbanos para as periferias, na 
incapacidade financeira e/ou burocrática de aplicar uma gestão de solos 
que garantisse o lugar aos afetados (CACHADO, 2013).
 Com um objetivo semelhante ao que mais tarde viria a ser o PER 
(erradicar bairros degradados), o SAAL primou pelos seus princípios 
de participação e direito à cidade  (LEFEBVRE, 2011), completamente 
inovadores em contexto nacional. Do “construir para” passou-se ao 
“construir com” as populações, organizadas em comissões de moradores 
ou cooperativas, e de “ações de demolição/realojamento” passou-se a 
“ações de reconstrução/permanência”. O papel do Estado neste programa 
cingia-se a, juntamente com as autarquias, adjudicar equipas técnicas, e 
ceder terrenos, infraestruturas e financiamentos bonificados.
 Como se pode verificar, o SAAL e o PER, apesar de terem 
trabalhado com contextos sociais semelhantes, trataram-se de programas 
diametralmente opostos. Se no primeiro as palavras de ordem eram 
“reconstrução”, “reabilitação” e “permanência” dos/nos bairros, no 
segundo era, simplesmente, “realojamento”. Se no SAAL a administração 
e o controlo dos empreendimentos eram feitos pelas comissões de 
moradores, no PER a população não teve voz. Se em 1974 se investiu em 
“saber técnico” e em trabalhos conjuntos entre as equipas e os moradores, 
procurando responder, simultaneamente, aos cânones da época e às reais 
necessidades dos moradores, em 1993 investiu-se em realojamentos em 
massa, que valorizaram mais o baixo custo dos terrenos e das construções 
do que o contexto social e urbano das populações (CACHADO, 2013).



 Em 1976, com a estabilização política e a regulação do sistema 
capitalista na nova democracia, forma-se uma conjuntura que dificulta o 
desenvolvimento de “processos” como o SAAL:

«São experiências que rapidamente foram desprezadas 
quando o Estado se orienta de novo para o fomento público 
da mercantilização do espaço como meio de assegurar que 
a difusão da “casa própria” suportaria uma indústria da 
construção exportadora, com efeitos benéficos para setores 
de serviços como a banca e os seguros.» (BANDEIRINHA, 

CASTELA, ARISTIDES, & ALVES, 2018, p. 270)

 Como exemplo desta nova abordagem política ao problema 
habitacional, que persiste, tem-se o Regime de Crédito à Habitação, 
lançado em 1976, que preteriu o mercado de arrendamento patrocinado 
pelo Estado. No seu documento inaugural, deixa-se perceber que o ponto 
de partida deste programa não é, necessariamente, o melhoramento das 
condições de alojamento, mas sim o fomento da “cultura da casa própria” 
e «o relançamento da indústria de construção civil (…) [e] por essa via, 
contribuir para criação de novos postos de trabalho, quer por efeito direto, 
quer por efeito intersectorial.» (Resolução do Conselho de Ministros, de 24 de 

fevereiro de 1976. Diário da República, 1.ª série, n.º 67 [2.º suplemento], de 19 de março 

de 1976). Para isto seria necessário instaurar «uma política mais favorável 
de financiamento ao comprador (…) em ordem a proporcionar a muitos 
agregados familiares a possibilidade de adquirirem a sua própria casa.» 

(idem).
 Por outras palavras, dir-se-ia que uma das primeiras atitudes 
do novo sistema político regularizado pós-Estado Novo foi conservar/
recuperar alguns dos ideais que regeram as políticas passadas: “cultura da 
casa própria” e indústria de construção como suporte do sistema económico 
nacional.
 Porém, também é em 1976 que se inicia, ainda de forma tímida, 
aquilo que desde a primeira década do século XXI tem sido prática corrente 
– a reabilitação – com o Programa Especial para Reparação de Imóveis 
em Degradação (PRID). Sob a alçada do FFH, destinou-se «à concessão 
de empréstimos e subsídios para obras de reparação, conservação e 
beneficiação do património habitacional nacional público e privado, urbano 
e rural, incluindo as relativas à ligação às redes de abastecimento de água 
e eletricidade e esgotos» (Decreto-Lei n.º 704/76, de 30 de setembro). 
 A terminar a década de 1970, revia-se, no parque habitacional 
construído nas últimas duas décadas, um conjunto de bairros sociais 
cujas «propostas socio-arquitetónicas» falharam. Quer pelo «modelo 
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1983

"Habitação Social"

«Recomendações 
Técnicas de Habita-

ção Social»

arquitetónico» aplicado, quer pelas «soluções urbanísticas» que à, 
semelhança do que veio a acontecer no PER, o resultado foi uma densificação 
e desintegração da população, agravada pelo estado inacabado de alguns 
projetos e pelas normas «centralizadoras e burocráticas» da atribuição dos 
fogos (GUERRA, 1994, p. 11).
 Também foi pela mesma altura que se assistiu a uma gradual 
liberalização do mercado e promoção habitacional, que culminou com a 
suspensão do apoio direto do Estado, em 1981, e a extinção do FFH, em 
1982.

 Um ano depois, em 1983, é publicado um diploma que «define o 
que se entende por habitação social» (Portaria n.º 580/83, de 17 de maio). Veja-
se que estavam passados 64 anos da publicação do primeiro documento 
que abriu as portas a um vasto desenrolar de políticas habitacionais em 
Portugal, mas só agora estava a ser definida a noção base das mesmas, pois 
reconheceu-se que não havia «uma unidade integradora nos seus diferentes 
aspetos que levasse à definição pretendida», e que quer as políticas, quer o 
conceito estavam a ser aplicadas de forma avulsa (idem). Assim, no artigo 1º 
do diploma supramencionado, como habitação social consideram-se «as 
habitações de custos controlados promovidas pelas câmaras municipais, 
cooperativas de habitação económica, pelas instituições particulares de 
solidariedade social e pela iniciativa privada com o apoio financeiro do 
Estado e destinadas à venda ou ao arrendamento nas condições de acesso» 
(idem). 

«A habitação social e os propósitos inerentes à sua criação 
encontram-se, desde cedo, relacionados com processos de 
regulação e normalização social de uma franja populacional 
reconhecida como vítima ou agente de fenómenos de pobreza 
e exclusão social.» (idem, p. 1)

É também necessária a consciencialização que este tipo de habitação abrange 
toda a sociedade pois, «[transforma-se] ela mesma num problema social com 
contornos que afetam não somente os seus habitantes, mas todo o tecido 
social envolvente» quando a esta está sujeita a «construção da personalidade 
do indivíduo, de integração social e de socialização» (idem, p. 3).
 Voltando a 1983, para as habitações sociais foram estipulados 
limites de área bruta para cada tipologia (T1 a T4), o que serve de fator 
de uniformização para os projetos. Dois meses depois, saiu um despacho 

*



que institui um grupo de trabalho15, que visava o estudo e a redação de um 
conjunto de regras e normas que «definissem clara e o mais detalhadamente 
possível, as características técnicas a que deverão obedecer a conceção, o 
projeto e a construção das habitações sociais, tendo em conta a experiência 
recolhida e os estudos efetuados nos últimos anos sobre a matéria» (Despacho 

41/MES/85, de 5 de fevereiro). O objetivo principal deste seria ensaiar uma 
resposta otimizada na relação custo/qualidade das habitações, garantindo 
a compatibilização formal com o RGEU (idem). Publicado em 1984, 
permanece, até hoje, em voga e em constante atualização.

 Como foi referido no subcapítulo precedente, no final da década 
de 1980, as políticas habitacionais começaram-se a focar em ações de 
realojamento, tendo o PIMP (1987), o PER (1993), o PER Famílias (1996) 
e o PROHABITA (2004) como programas principais. Os 3 primeiros já 
foram abordados em momentos anteriores, por isso, escusa-se a repetição. 
No entanto, sobre o PROHABITA é pertinente explicitar que se tratou de 
um programa de «apoio financeiro para a construção e reabilitação nos 
casos de carências graves de habitação.» (XEREZ, RODRIGUES, & CARDOSO, 

2018, p. 481). Ao contrário do que acontecia no PER, o PROHABITA era um 
projeto aberto a todos os municípios do país. Porém, os 2 encontravam-se 
nas condições de empréstimos e no objetivo basilar – reduzir o número de 
habitações precárias.

 Todavia, o PROHABITA pode ser utilizado como exemplo de 
outra modalidade de atuação do Estado que, como já referido, se iniciou em 
1976 com o PRID , mas foi na primeira década do século XXI que assumiu 
a sua real relevância: a reabilitação. Apesar do programa primeiramente 
mencionado apoiar novas construções, foi determinado que se daria 
preferência ao financiamento de reabilitações do edificado e dos bairros 
sociais, criando, por exemplo, equipamentos novos (XEREZ, RODRIGUES, & 

CARDOSO, 2018). 
 No ano de 1996, com o Regime de Apoio à Recuperação 
Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA) começou-se 
a anunciar esta nova era de políticas de habitação. A este, seguiu-se o 
Programa POLIS que visava a «requalificação urbana e de valorização 
ambiental das cidades portuguesas» (Resolução do Conselho de Ministros, 

n.º 26/2000, de 15 de maio), o Regime Excecional de Reabilitação Urbana 

15 Este grupo de trabalho compreendia o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o 
Gabinete de Estudos e Planeamento da Habitação e Obras Públicas e o ex-FFH. (Despacho 
41/MES/85, de 5 de fevereiro) 

1987
PIMP 

1993
PER

1996
PER Famílias

2004
PROHABITA

1996
REHABITA

2000
Programa POLIS

2004
PROHABITA

2005
Iniciativa Bairros 

Críticos

2013
Programa Reabilitar 

para Arrendar

2016
Regime Excecional 

de Reabilitação 
Urbana

*

*

38



   39

(Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de maio) «que permitiu a reabilitação de edifícios 
com mais de 30 anos» (XEREZ, RODRIGUES, & CARDOSO, 2018, p. 486), a 
Iniciativa Bairros Críticos16 (2005) «com o objetivo de estimular e testar 
novas soluções institucionais, procedimentais e tecnológicas em termos da 
conceção, implementação e avaliação da ação pública em áreas urbanas 
críticas» (idem, p. 488), entre outros. Estas ações culminaram com a criação 
do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, em 2016.

 Na viragem do século, verifica-se um notável abrandamento da 
economia nacional e, consequentemente, o aumento da precariedade no 
mercado de trabalho e no da habitação. Presencia-se, então, «uma inversão 
da tendência de crescimento da residência habitual própria, tendo esta 
reduzido o seu peso de 54% para 50%, enquanto a habitação arrendada 
aumentou de 17% para 18%.» (XEREZ, RODRIGUES, & CARDOSO, 2018, p. 467). 
Este facto veio contrariar a orientação que se perseverou durante 4 décadas 
– o impulso à aquisição de habitação própria e o incentivo da “cultura da 
casa própria” deu lugar à promoção da reabilitação e do arrendamento. A 
contribuir para esta alteração está o fim do crédito bonificado, em 2002, 
como parte de um grande pacote de contenção orçamental (idem).

O fomento ao arrendamento tem o seu maior desenvolvimento com 
o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), iniciado em 2006, que 
veio dinamizar o mercado de arrendamento, criando um regime especial 
para atualização das rendas antigas. Este regime tem sido constantemente 
atualizado (2012, 2014, 2017, 2019, 2020), caminhando para uma gradual 
liberalização do mercado. Simultaneamente, foram-se aprovando outros 
programas de apoio ao arrendamento, como o Programa Porta 65 (2007) 
direcionado para os jovens, o Mercado Social de Arrendamento (MSA, 
2011) orientado para os agregados familiares que, apesar dos seus baixos 
rendimentos, não cumpriam as condições de acesso a uma habitação social, 
e o Programa Reabilitar para Arrendar (2013) que financiava intervenções 
para a reabilitação urbana e de edifícios (idem).

 
 Passados 100 anos de políticas habitacionais em Portugal, 
reconhece-se que as carências ainda persistem e que os problemas se têm 
resolvido a nível quantitativo, e não qualitativo. O documento «Para uma 

16 «Nesta Iniciativa, o conceito de reabilitação urbana aparece alargado, englobando os 
aspetos económico, social e ambiental, através da participação de um conjunto diverso de 
atores que contribuem para a coesão social com a aplicação da inovação organizacional e de 
modelos de governação.» (XEREZ, RODRIGUES, & CARDOSO, 2018, p. 488)
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Nova Geração de Políticas de Habitação», redigido no final do ano de 2017 
e promulgado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, 
de 2 de maio, dá notícia de que é necessário repensar a abordagem a esta 
questão. Reconhecendo a habitação como um «bem essencial à vida das 
pessoas e um direito fundamental constitucionalmente consagrado», o 
acesso à mesma por todos é apontado como um dos objetivos principais 
desta “nova geração”. Outras metas consistem em tornar a reabilitação 
urbana e do edificado regra, dar resposta às famílias mais carenciadas e 
promover a inclusão social e territorial:

«Garantir que todos os cidadãos têm condições de acesso 
a uma habitação adequada e para uma vida digna e 
recompensadora, reconhecendo que tal implica soluções 
diferenciadas e adaptáveis às situações concretas dos 
agregados familiares, uma graduação dos instrumentos e 
diversificação das ofertas e uma visão integrada da habitação 
e do território, contribuindo deste modo para a inclusão social 
e coesão socioterritorial e evitando situações de iniquidade 
social.» («Para uma Nova Geração de Políticas de Habitação. 

Sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação», 2017, p. 7)

Na publicação original do documento, são apontados diversos 
“instrumentos” para garantir o cumprimento dos objetivos traçados. 
Enumera-se, de seguida alguns desses programas  em vigor, à altura da 
redação da presente dissertação:  o “1.º Direito” e a “Porta de Entrada”, que 
têm como objetivo «dar resposta às famílias que vivem em situações de 
grave carência habitacional (idem, pp. 13-15); o “Programa de Arrendamento 
Acessível” e o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado que trabalham 
para «garantir o acesso à habitação a todos os que não têm resposta por 
via do mercado» (idem, pp. 16-19); a “Casa Eficiente” e o “Instrumento 
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas” cujo foco é «criar 
as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção 
ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano» (idem, pp. 20-22); e 
o “Programa da Habitação ao Habitat” e a “Chave na Mão” que visam 
«promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha 
habitacionais» (idem, pp. 23-25).

*****
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 Percorrendo a história das políticas habitacionais, percebe-se que 
a quantidade de ações e programas aplicados foi desmesurada. Note-se 
que apenas foram mencionados, neste capítulo, os projetos considerados 
relevantes ao presente estudo. Porém, e porque “quantidade não quer 
dizer qualidade”, as carências habitacionais permanecem até aos dias 
de hoje, e o seu fim continua longe. Tal como vários autores referem, 
«nunca existiu “uma política de habitação explícita e coerentemente 
definida no que respeita aos objetivos sociais, às metas quantitativas, ao 
papel dos diferentes setores de iniciativa e à garantia dos meios (técnicos, 
financeiros, produtivos e institucionais) para a sua realização”, assim 
sendo, o que tem existido e persistido são medidas e programas desconexos 
entre si, “decididos em função das conjunturas e executados ao sabor das 
vicissitudes e dos condicionalismos financeiros”» (FERREIRA, JANUÁRIO, 

MENDES, RODRIGUES, & SAMAGAIO, 1999, pp. 89-90).
Torna-se cada vez mais urgente a compreensão do conceito 

habitação como uma área interdisciplinar. É premente chamar à participação 
e ao debate ativo técnicos e estudiosos de campos que têm o Homem 
como objeto principal de análise - como a sociologia e a antropologia - e a 
população. Só assim será possível quebrar a tendência de “apoio à pedra” 
que se tem experienciado, e se poderá construir um parque habitacional 
que seja capaz de responder às necessidades reais da sociedade, versátil e 
flexível o suficiente para que a sua resposta se possa prolongar no tempo.
 Os modos de vida e as condições socioeconómicas da sociedade 
estão em constante mutação. Veja-se o carácter cada vez mais dinâmico 
da família, conceito adquirido pelo Estado Novo como suporte da 
sociedade. Atualmente, a sua estrutura é bastante variada indo desde a 
“família numerosa” às “pessoas isoladas”, das “famílias nucleares” às 
“monoparentais”, etc.. Uma das conjunturas que contribuiu para estas 
mutações foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, aliada à 
elevação dos seus níveis de escolaridade (FERREIRA, JANUÁRIO, MENDES, 

RODRIGUES, & SAMAGAIO, 1999). Todas estas dinâmicas têm, ou deveriam 
ter, tradução no ambiente construído.

Assim dizendo, políticas sociais que se foquem em resolver apenas 
os problemas da atualidade correm o risco de cair em desatualização muito 
rapidamente, mas políticas que tentem prever o futuro também arriscam 
a sua desadequação, porque o amanhã social não é uma relação de causa-
efeito, logo tentar prevê-lo é erróneo. 
 Este impasse estende-se à arquitetura e urbanismo, sendo estes a 
materialização dos ideais e disponibilidades das entidades envolvidas, e 
palco da vida pessoal e coletiva dos indivíduos. O que se viu ao longo 
do século passado foi um monopólio das máximas políticas sobre as 
conceções arquitetónicas e urbanísticas, algo que levou à produção de 
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soluções, em parte, alienadas às realidades sociais existentes. Depois, com 
os realojamentos massivos, sublinhou-se a “coisificação” dos atores sociais 
(GUERRA, 1997) por parte das entidades competentes, que produziram de 
forma desenfreada empreendimentos alheios às características sociais 
das populações afetadas. O carácter fechado destas obras arquitetónicas 
denuncia a transitoriedade implícita aos programas, que apesar de não serem 
“casas desmontáveis”, tratam-se de espaços incapazes de acompanhar a 
evolução do agregado familiar, e da sociedade em geral.

A estas questões some-se o peso social que a integração dos bairros 
em planeamentos urbanos representa na vida dos indivíduos implicados, e 
que ao direito à habitação estão subjacentes os acessos a outros direitos 
como o de saúde e educação. Por isso, o pensamento integrado sobre 
este tema é fundamental para se alcançar um ideal de paz e justiça social. 
Disserta-se, neste projeto de investigação, que é fundamental introduzir 
uma metodologia que trate a aproximação e trabalho com a população, 
envolvendo os vários campos disciplinares implicados no processo. 
Isto permite que se percebam as necessidades e realidades das pessoas. 
Só desta forma é possível desenhar uma política social e um parque 
habitacional apoiado eficaz, apto a responder ao seu presente e que lhes dê 
uma oportunidade de futuro. 
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Capítulo II

«O que significa, morar num quarto? É viver num lugar e 
tomar posse dele? O que significa tomar posse de um lugar? A 
partir de quando algum lugar se torna verdadeiramente seu? 
É quando coloca os seus três pares de meias de molho numa 
tijela de plástico rosa? É quando aquece o seu esparguete 
num fogareiro de campismo? É quando usa todos os cabides 
incompatíveis no armário? É quando prega na parede 
um velho postal a mostrar o “Sonho de Santa Ursula” de 
Carpaccio? É quando experimenta as agonias da expectativa, 
ou as exaltações da paixão, ou os tormentos de uma dor de 
dentes? É quando pendura cortinas adequadas nas janelas, 
coloca papel de parede, e lixa o piso de parquet?» 17 (PEREC, 

1998, p. 24)

17  Citação original: «What does it mean, to live in a room? Is to 
live in a place to take possession of it? What does taking possession 
of a place mean? As from when does somewhere become truly 
yours? Is it when you’ve put your three pairs of socks to soak in a 
pink plastic bowl? Is it when you’ve heated up your spaghetti over 
a camping-gaz? Is it when you’ve used up all the non-matching 
hangers in the cupboard? Is it when you’ve drawing-pinned to the 
wall an old postcard showing Carpaccio’s “Dream of St. Ursula”? 
Is it when you’ve experienced there the throes of anticipation, or 
the exaltations of passion, or the torments of a toothache? Is it when 
you’ve hung suitable curtains up on the windows, and put up the 
wallpaper, and sanded the parquet flooring?» (PEREC, 1998, p. 24) 



17  Citação original: «What does it mean, to live in a room? Is 
to live in a place to take possession of it? What does taking 
possession of a place mean? As from when does somewhere 
become truly yours? Is it when you’ve put your three pairs of 
socks to soak in a pink plastic bowl? Is it when you’ve heated 
up your spaghetti over a camping-gaz? Is it when you’ve 
used up all the non-matching hangers in the cupboard? Is 
it when you’ve drawing-pinned to the wall an old postcard 
showing Carpaccio’s “Dream of St. Ursula”? Is it when you’ve 
experienced there the throes of anticipation, or the exaltations of 
passion, or the torments of a toothache? Is it when you’ve hung 
suitable curtains up on the windows, and put up the wallpaper, 
and sanded the parquet flooring?» (PEREC, 1998, p. 24) 



Modos de apropriação de espaços habitacionais

 No capítulo anterior percorreu-se mais de um século de Políticas 
de Habitação, em Portugal, concluindo-se que estas foram/são «expressões 
de uma cultura: uma representação específica do local e tempo das atitudes 
mais frequentemente compartilhadas em relação ao nível mínimo aceitável 
de qualidade habitacional»18 (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 71). Sublinhou-
-se, também, que estas atitudes se viram, quase sempre, desprovidas 
de considerações que estivessem para lá de uma resposta quantitativa e 
material, que primasse pela sua rapidez e economia de construção. Questões 
como a integração urbana e social dos empreendimentos, o significado de 
realojamentos em massa para as populações afetadas, o simbolismo da 
casa e os modos de vida e apropriação destas pessoas, raramente fizeram 
parte da ordem de trabalhos da ação política.
 Tudo isto se reflete num parque habitacional longe de responder 
aos desejos e necessidades (fisiológicas e simbólicas) da faixa de sociedade 
em causa. Diversos autores, de diferentes áreas disciplinares, alguns 
já supramencionados, têm vindo a vocalizar a urgência de repensar os 
métodos de atuação, trabalhando na procura de formas de intervenção que 
atribuam um maior sentido humano nas construções apoiadas.
 Com base no estudo teórico e no trabalho de campo que serão 
expostos de seguida, defende-se que o caminho para uma nova e melhorada 
abordagem à habitação social deveria começar pelo entendimento dos 
conceitos – habitação e casa - que, pelo que se viu, têm vindo a ser 
discutidos de forma avulsa. Isto permitiria clarificar até onde e como a 
atividade política deve interferir, e a partir de que momento e em que 
modos se deve dar liberdade de atuação ao habitante. 

O segundo passo seria efetuar investigações in loco para que, acima 
de se perceber a praticidade desse “limite” entre política/habitante, seja 
possível compreender as dimensões da apropriação espacial e simbólica 
que se exercem sobre os empreendimentos.

18 Citação original: «[Laws and codes are therefore also] the expressions of a culture: a 
place- and time-specific representation of the most commonly shared attitudes towards the 
minimum level of acceptable housing quality.» (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 71)
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 Não será preciso ir muito longe para se perceber que os estilos 
de vida são cada vez mais plurais e próprios a cada indivíduo. Por isso, 
continuar a desenhar intervenções sem se conhecer as realidades dos 
(futuros) habitantes, parece, nestes modos, cada vez mais inconcebível – 
se o objetivo for mais do que «embalar os pobres nos seus armários de 
habitação» (ILLICH, 2016, p. 20):

«(…) quando o ato de habitar se torna um sujeito político, 
inevitavelmente chega a uma encruzilhada. Por um lado, 
estaremos preocupados com a “habitação” – como permitir a 
cada um ter a sua parte no volume construído, bem localizado 
e devidamente equipado. Por outro lado, embalar os pobres 
nos seus armários de habitação representará uma linha de 
negócio para os assistentes sociais quando não houver mais 
créditos para os arquitetos.» (idem) 19

Assim, o presente capítulo estrutura-se com base na lógica de 
aproximação proposta. Num primeiro momento faz-se uma revisão teórica 
em torno dos conceitos habitação e casa. Depois, apresenta-se o trabalho 
de campo realizado que visa traduzir a teoria na realidade dos moradores 
inquiridos.

2.1 Da habitação à casa: abordagem teórica

Comummente entendidos como sinónimos, os conceitos 
habitação e casa introduzem dimensões diferentes quando analisados 
fenomenológica, etimológica e semanticamente. Os seus significados e 
imagens são distintos e nem sempre existe uma atitude de reciprocidade ou 
inerência entre eles, como se mostrará de seguida.
 O estado de arte deste tema está repleto de dicotomias que ajudam 
a esclarecer o equívoco gerado: “House” -“Home” (DOVEY, 1985), “cave - 
nest” (Sou Fujimoto in CECILIA & LEVENE, 2009),  espaço contruído - espaço 
vivido (COSTA, 2017), espaço – lugar (GONÇALVES T. M., 2014), etc..
 

19 Citação original : « (…) lorsque l’acte d’habiter devient un sujet politique, on en arrive 
inévitablement à un carrefour. D’un côté, on se préoccupera do “logement” – comment 
permettre à chacun d’obtenir sa part de volume construit, bien situé correctement équipé. 
De l’autre, l’emballage des pauvres dans leurs casiers d’habitation représentera un secteur 
d’activité pour les travailleurs sociaux lorsqu’il n’y aura plus de crédits pour les architectes.» 
(ILLICH, 2016, p. 20)

48



 A habitação deve ser, antes de mais, entendida como um espaço 
físico, abstrato e indiferenciado (GONÇALVES T. M., 2014), onde se garantem 
as necessidades comuns a todos os indivíduos (COSTA, 2017). As suas 
funções são objetivas – garantir abrigo e permitir a reprodução da família 
(SANTOS, 2015), entre outras.

Esta associação entre habitação e abrigo remete para os tempos 
primitivos, quando o homem procurava as cavernas (caves) para se 
abrigar das condições climatéricas adversas e se proteger de eventuais 
perigos. Contudo, estes espaços são formações rochosas que existem 
sem a intervenção humana. Ou seja, a sua existência é garantida 
independentemente do uso, ou não, que o homem lhe der (Sou Fujimoto in 

CECILIA & LEVENE, 2009), à semelhança do que acontece na habitação.
 Seguindo esta lógica, Heidegger acrescenta que uma habitação 
não é, necessariamente, uma construção, mas sim, um espaço onde o 
indivíduo se sinta abrigado, e por conseguinte, todas as construções são, 
implicitamente, habitações (HEIDEGGER, 2001).
 Pelo que se expôs até agora, pode entender-se o conceito de 
habitação como um objeto, uma “comodidade”, que tal como outro 
produto, pode ser comprada e vendida, usada e descartada (DOVEY, 

1985).  Porém, e como já referido anteriormente, o acesso à habitação 
constitui um direito substancial que «influencia o acesso a outros direitos 
fundamentais, persuade a condição de os indivíduos terem ou não uma 
vida digna e constitui-se, deste modo, essencial para que, entre outras 
condições, o indivíduo possa incluir-se simbólica e instrumentalmente em 
vários domínios da vida social como o acesso ao emprego, o exercício da 
responsabilidade parental e o acesso a um conjunto de serviços e apoios 
que o dotam de identidade e o configuram como um cidadão ativo.» 
(SANTOS, 2015, p. 3). Quer isto dizer que, apesar da sua condição abstrata 
como conceito arquitetónico (LAWSON, 2001), a habitação consiste como 
uma das bases fundamentais para a construção e desenvolvimento do 
indivíduo, quer na sua dimensão individual como social.

 Por sua vez, habitação é também uma ferramenta para atingir 
aquilo que se considera a “experiência da casa” (DOVEY, 1985). Esta surge 
como resultado de um processo de apropriação por parte do indivíduo que, 
desta forma, passa de ocupante a morador. A esta ação chama-se habitar 
(PALLASMAA, 2019), a arte de viver (LEUPEN & MOOIJ, 2011 e ILLICH, 2016). 
Trata-se de uma construção de significados em torno do espaço – abstrato, 
indiferenciado - que agora se assume como lugar – específico, concreto, 
familiar, conhecido (GONÇALVES T. M., 2014).

 Heidegger, para explicar a importância deste fenómeno, faz uma 
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análise etimológica e semântica de termos relacionados com o habitar e 
o construir, dissertando que estas ações, a par da linguagem, são o que 
fundamentam o “ser-homem” e o seu pensar (HEIDEGGER, 2001). Também 
Norberg-Schulz considera habitar a condição básica da humanidade, 
introduzindo nesta ação o sentimento de pertença e posse do lugar como 
fatores necessários à sua concretização (NORBERG-SCHULZ, 1985).

 Para além de uma atitude de domesticação e controlo sobre o espaço 
(PALLASMAA, 2019), que envolve a modificação, alteração e transformação 
deste pelo morador (KOROSEC-SERFATY, 1985), a apropriação da casa é 
também, e sobretudo, um fenómeno mental de construção de significados 
e expressão individual. Para que isto ocorra, e como seu resultado, é 
fundamental que o indivíduo se identifique com o objeto - a habitação, 
contexto e envolvente (LEUPEN & MOOIJ, 2011). Trata-se de um processo 
de identificação (GONÇALVES T. M., 2014) e apropriação sentimental (Michel 

e Claire Duplay in COSTA, 2017), que implica que o habitante possa exercer 
influência sobre esse “objeto” a fim de estabelecer a relação esperada, 
expondo e partilhando elementos e memórias da sua história de vida e 
cultura.
 A este modo de apropriação está associado um outro, que remete 
para a personificação (GONÇALVES T. M., 2014) ou apropriação criadora 
(Michel e Claire Duplay in COSTA, 2017) dos espaços. Trata-se da tradução 
física do processo de identificação exposto no parágrafo anterior. Através 
do «decór da vida quotidiana» – «composição de estilos e disposição 
dos objetos» (PORTAS, 2005, p. 168) – o morador expressa a sua cultura e 
memórias numa atitude de representação individual, tornando a casa uma 
extensão do seu mundo pessoal.
 Este sentido de apropriação é completado pela cultivação do 
espaço físico – conservação e manutenção da habitação – e do espaço 
simbólico – atribuição de significados ao lugar (GONÇALVES T. M., 2014). 
 Acrescente-se que estes modos de habitar, dependem do estímulo 
que o espaço físico (a habitação) provoca no indivíduo - incentivando-o, ou 
não, a agir sobre o mesmo (física e simbolicamente) -, e da subjetividade 
e cultura inerente a cada pessoa (HALL, 1986). Isto determina se o processo 
é ativo – o ambiente desperta o sujeito e, por sua vez, este exerce a sua 
influência -, ou passivo – o ambiente não estimula o sujeito e/ou este 
simplesmente adota uma atitude de conformismo (COSTA, 2017).
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Casa
* O conceito casa é, portanto, construído ao longo do tempo, 

consoante os modos de apropriação física e simbólica expostos. É 
constituído por um esquema complexo de relações entre o contexto 
espacial, temporal e sociocultural quer do indivíduo, quer da habitação 
(DOVEY, 1985):

«Casa orienta-nos e conecta-nos com o passado, o futuro, o 
ambiente físico, e nosso mundo social.» 20 (idem, p.44)

 Se a habitação se assemelha à caverna, pelo seu abstracionismo e 
capacidade de existência sem interferência do indivíduo, a casa será o ninho 
(nest) - um espaço que depreende um esforço para a sua construção, que 
vai para além do seu funcionalismo e que, por ação do ocupante, se torna 
hospitaleiro (Sou Fujimoto in CECILIA & LEVENE, 2009).  Este compromisso, 
ao contrário do definido para a habitação, não se baseia em questões de 
dinheiro, mas em investimento de tempo, emoção, sonhos e esperanças 
(DOVEY, 1985).
 Como resultado do habitar, Pallasmaa caracteriza a casa como «um 
cenário concreto, íntimo e único da vida de cada um»21, uma exteriorização 
e extensão – mental e física - do morador. Integrando memórias, imagens, 
desejos, medos, passado e presente, este lugar é um «cenário de rituais, 
de ritmos pessoais e de rotinas do dia a dia»22, que se constrói no tempo e 
requer uma continuidade. É um território psíquico, antes de ser físico, que 
«nos confronta com questões de identidade e memória, do consciente e do 
inconsciente, das sobras do comportamento biológico e das relações e dos 
valores condicionados pela cultura.»23. Como experiência multidimensional 
e complexa, a casa também é o mediador entre a intimidade e a vida pública, 
que não pode ser objetivado. Em suma, trata-se do espaço existencial de 
cada pessoa (PALLASMAA, 2019).

 Para completar esta descrição, Norberg-Schulz expressa este 
conceito como um microcosmos, um espaço dentro de um espaço, onde o 
teto se converte em céu, o chão em terra e as paredes em horizonte (NORBERG-

SCHULZ, 1985). Aqui, o morador torna-se um ser uno (BACHELARD, 1978) e 
«a criança aprende compreender o seu ser no mundo» (MUGA, 2006, p. 95). 

20 Citação original: «Home orients us and connects us with the past, the future, the physical 
environment, and our social world.» (DOVEY, 1985, p. 44)
21 Citação original: «[La casa] es un escenario concreto, íntimo y único de la vida de cada 
uno (…)» (PALLASMAA, 2019, p. 7)
22 Citação original: «[El hogar es también un] escenario de rituales, de ritmos personales y 
de rutinas del día a día.» (idem, p. 18)
23 Citação original: «Nos enfrenta a cuestiones de identidad y memoria, de lo consciente y 
lo inconsciente, a los remanentes del comportamiento biológico y de las reacciones y los 
valores condicionados por la cultura.» (idem, p. 18)
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sociocultural do indiví-
duo e habitação

 Tudo isto pode ser categorizado em propriedades da casa, que 
Dovey separa entre ordens e identidades (DOVEY, 1985).
 Com base na padronização da experiência e comportamento 
ambiental24, a autora identifica a casa como ordem: espacial (território 
demarcado com limites físicos e simbólicos, a partir dos quais o indivíduo 
controla o acesso e comportamento no seu interior, e que permite a relação 
com o mundo, colocando o espaço tido como sagrado, seguro, estável e 
orientador, no seu centro); temporal (ambiente que se constrói com base 
em padrões espaciais de experiências passadas, estabelecendo uma raiz 
forte na infância como a época da vida onde se formam as imagens visuais 
que moldam a representação da casa); social (conceito familiar a todos 
mas, dependendo do contexto espacial e temporal, e das normas culturais 
de cada um, a sua vivência manifesta-se de forma diferente, podendo ser 
transportado de lugar para lugar, ajustando-se a diferentes orientações) 
(idem).
 Outra propriedade que Dovey atribui ao conceito em estudo é o 
de identidade. Aqui, a autora começa por assumir que casa implica uma 
fusão entre as pessoas e o sítio, de onde ambos retiram a sua identidade, 
numa atitude de reciprocidade. Assim, casa como identidade espacial 
compreende que se trata de um reflexo das experiências e ideologias 
individuais e coletivas; casa como identidade temporal faz referência às 
constantes evocações que surgem através de conexões com o passado e 
projeções do futuro, estabelecendo quem é o sujeito a partir da sua origem 
(idem).

*****

Sintetizando, a casa é um esquema complexo de relações 
estabelecidas entre a pessoa, o sítio, o seu passado e o seu futuro, 
fundamental ao desenvolvimento do indivíduo. Inserindo dimensões que 
estão fora do alcance do projeto arquitetónico, tem, no entanto, a habitação 
– espaço projetável - como base física para que estas conexões e construções 
de significados aconteçam. Por sua vez, a pessoa pode sentir-se própria 
a algum lugar, capaz de participar e desenvolver todas as dimensões 
individuais e coletivas. Com isto pretende-se dizer que, mesmo havendo 
uma consciencialização de que um arquiteto não pode projetar uma casa, 
é necessário que as suas dimensões significativas estejam presentes no 
momento do desenho da habitação - do objeto a habitar. 

24 Referente a Psicologia Ambiental – disciplina que estuda o «comportamento humano em 
relação com o ambiente ordenado e definido pelo Homem» (MUGA, 2006, p. 17). 
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Inquérito 01.  Empreendimento: Ruy de Carvalho, Vilar do Paraíso 
Tipologia do fogo: T3 (3.º andar) | Tipo de processo: candidatura | Data de alojamento: 08.2002  

Perfil do agregado familiar: primeira ocupação: 4 pessoas / atualmente: 2 pessoas 
Identificação/grau Idade Grau escolar Profissão/Situação atual

morador inquirido 67 anos 1.º ano industrial, 
obtido em Angola

funcionário da indústria vinhateira, 
atualmente reformado

esposa 60 anos 2.º ciclo do ensino 
básico  

costureira de profissão, empregada por 
conta de outrem, desempenhando fun-
ções de cozinheira em infantário

Itinerário habitacional: 
O morador, natural de Vilar do Paraíso, com cer-
ca de 2 anos, emigrou com a família para Luanda. 
Aí estudou e fez a tropa, regressando a Portugal 
após o 25 de Abril, fazendo parte do grupo dos 
“retornados”. Em Luanda, o morador relatou que 
habitava numa «casa térrea grande, com quintal 
enorme». Com um tom saudoso, admitiu que se 
considera «mais de lá do que de cá» e «sente 
falta de tudo o que tinha lá». Quando voltou para 
Portugal foi morar para perto da estação das De-
vesas, com a família. Já casado, foram ocupar 
uma pequena habitação, na Rua da Touce (Vilar 
do Paraíso), com apenas uma cozinha e casa de 
banho. A divisão do quarto e da casa de banho 

foram feitas pelo próprio. Com o crescimento 
dos dois filhos e as agravantes degradações da 
residência, candidataram-se à habitação social, 
mais precisamente para o empreendimento Ruy 
de Carvalho, por recomendação de um familiar 
que já morava no empreendimento. 
Por sua vez, a esposa nasceu na Régua, mudan-
do-se para Vilar do Paraíso, ainda nova, com os 
seus irmãos. 
Na altura que vieram ocupar o apartamento onde 
ocorreu o presente inquérito, tinham os seus fi-
lhos ainda menores. Atualmente, residem sozi-
nhos, com as visitas frequentes da sogra e dos 
quatro netos, que «são a alegria da casa». 

Avaliação/satisfação com o fogo e empreendi-
mento: 
O morador considera-se satisfeito com a distri-
buição e áreas do fogo, quando comparadas com 
as condições em que vivia antes. No entanto, 
apresentou diversas queixas sobre as marcas de 
deterioração que o interior e exterior do edifício 
apresentam. 
Sobre o empreendimento, mostrou o seu agrado 

pela localização, «perto da praia e do supermer-
cado», com «transportes públicos relativamente 
perto». Porém, admitiu que as suas deslocações 
são feitas em viatura própria, o que diminui as 
possíveis dificuldades de acesso sentidas por ou-
tros moradores. 
O aspeto mais negativo referido é a má relação 
com a vizinhança, alimentada pelo mau isola-
mento acústico entre os fogos. 

Intervenções nas características do fogo: 
O esqueleto da habitação (distribuição e dimen-
são das áreas) mantem-se igual ao determinado 
em projeto. As intervenções realizadas pelos 
moradores (por conta própria) passaram pela 
pintura de todo o interior, para esconder as mar-
cas de infiltrações, e pela renovação da casa de 
banho, que visou melhorar a acessibilidade e re-

aproveitar melhor o espaço. 
Quando questionado sobre a vontade/necessi-
dade de fazer alterações à fisionomia do fogo, 
o morador referiu que, «se pudesse», demolia 
a parede da sala. Isto permitia a eliminação do 
corredor de circulação, como “espaço fechado”, 
dando mais amplitude ao espaço de estar e uma 
área de hall de entrada mais desafogada.

Vivência dos espaços interiores e exteriores: 
Apesar de no projeto de arquitetura estar des-
tinado um espaço de refeições na cozinha, os 
moradores consideraram-no insuficiente para 
as suas necessidades, optando por ocupar esse 
espaço com armários e balcão de apoio. As re-
feições são assim feitas na sala. A sala adquire 
um papel fundamental na vivência desta casa, 
desempenhando funções de espaço de estar, 
convívio e receção de visitas, assim como, zona 
de estudo (primeiramente para os filhos, e agora 
para os netos) e prática de hobbies (informação 

dada pela presença da máquina de costura). Os 
dois quartos, em norma vagos, desempenham a 
sua função de descanso e recreio das crianças 
quando os familiares visitam o casal, servindo 
como espaço para arrumação no restante tempo. 
Em relação ao espaço exterior, o morador refe-
riu que este «é só para passagem», e que mesmo 
quando os filhos eram pequenos, e ainda exis-
tiam os campos polidesportivos, não autorizava 
que eles brincassem lá, para evitar conflitos com 
a vizinhança. 

Notas: Em vários momentos do inquérito, o morador mencionou Luanda por comparação, principal-
mente a nível de diferenças sociais e comportamentais da população. 
Ao longo da conversa referiu diversas vezes o quintal, então, quando questionado se faria uso de 
hortas partilhadas, caso existissem junto do empreendimento, o morador mostrou-se interessado. 
Foi também referido que a ideia de viver no 3.º andar agradou à família, mas agora sente falta de 
um elevador.
Comentários como «a casa onde estava antes era muito má, mas preferia por causa do sossego.» 
pontuaram a conversa. No entanto, apesar de um dos filhos já ter apresentado uma proposta para os 
pais se mudarem para Leiria para estarem mais perto, o morador recusou porque tem uma ligação 
muito forte com a freguesia onde habita. 
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Inquérito 02.  Empreendimento: Ruy de Carvalho, Vilar do Paraíso 
Tipologia do fogo: T2 (r/chão) | Tipo de processo: realojamento | Data de alojamento: 07.2002  

Perfil do agregado familiar: primeira ocupação: 3 pessoas / atualmente: 1 pessoa 

Identificação/grau Idade Grau escolar Profissão/Situação atual

moradora inquirida 92 anos 1.º ciclo do ensino 
básico 

funcionária da indústria de confecção 
de roupas, atualmente reformada

Itinerário habitacional: 
Órfã desde os dez anos de idade, a moradora vi-
veu em diversos locais. Até atingir a maiorida-
de, esteve em regime de internato num colégio. 
Confrontada com a impossibilidade de lá perma-
necer, mudou-se para casa de uma tia, no Porto. 
Descreve essa habitação como «uma casa gran-
de, com salão onde se dançava, e um quintal com 
um banco onde [se sentavam] a ver o fogo de ar-
tifício lançado do Rio». Passado uns anos, con-
seguiu um emprego numa casa de acolhimento 
e optou por ir morar lá. Devido a problemas de 
saúde, viu-se obrigada a abandonar esse trabalho 
e mudou-se para a residência da irmã. Por sua 
vez, esta morava numa ilha com sete habitações, 
na Rua 14 de Outubro (Mafamude), com o seu 

marido e dois filhos. A moradora refere-se a essa 
habitação como «o Portugal dos Pequeninos, 
uma casa pequena mas muito arranjadinha»: na 
cozinha só era possível estar uma pessoa de cada 
vez, a casa de banho era comum para todas as 
residências, só havia um quarto (ocupado pelo 
casal), os restantes dormiam numa divisão im-
provisada, na sala. O espaço mais desafogado 
era o terraço.  
Em 2002, a moradora e o casal (irmã e cunhado) 
foram realojados no apartamento onde se reali-
zou o presente inquérito. Após o falecimento dos 
restantes moradores, foi-lhe apresentada a pos-
sibilidade de se mudar para um T1, no mesmo 
empreendimento, mas a moradora recusou. 

Avaliação/satisfação com o fogo e empreendi-
mento: 
A moradora considera-se satisfeita com a distri-
buição e áreas do fogo. No entanto, apresentou 
diversas queixas sobre as marcas de deterioração 
que o interior e exterior do edifício apresentam. 
Sobre o empreendimento, comentou que, ao iní-
cio se sentiu bastante isolada, «não havia uma 
farmácia nem um supermercado perto.». Atual-

mente, com o desenvolvimento urbano e o apa-
recimento deste tipo de serviços perto, a mora-
dora considera-se satisfeita com a localização. 
Em relação aos transportes públicos, considera 
a oferta suficiente, tendo sido uma utilizadora 
frequente até recentemente. 
O aspeto mais negativo referido é a má relação 
com a vizinhança. 

Intervenções nas características do fogo: 
O esqueleto da habitação (distribuição e dimen-
são das áreas) mantem-se igual ao determinado 
em projeto. As intervenções realizadas pela mo-
radora (por conta própria) limitaram-se à pintura 
de todo o interior, para esconder as marcas de 

infiltrações.  
Quando questionado sobre a vontade/necessida-
de de fazer alterações à fisionomia do fogo, a 
moradora mostrou-se completamente satisfeita 
com as condições atuais.  

Vivência dos espaços interiores e exteriores: 
Tal como previsto em projeto, as refeições  cor-
rentes são feitas na cozinha, sendo que as espe-
ciais ocorrem na sala. A sala adquire um papel 
fundamental na vivência desta casa, desempe-
nhando funções de espaço de estar, convívio e 
receção de visitas. A televisão foi referida como 
o elemento principal da sala. O  quarto vago ser-

ve como espaço para arrumação. Tanto na sala 
como nesse quarto existe uma máquina de cos-
tura que indica que estes espaços também são 
ocupados com a prática de um hobby. 
Em relação ao espaço exterior, a moradora refe-
riu que não usufrui do mesmo, por motivos de 
insegurança, chegando a relatar situações em 
que foi ameaçada por vizinhos. 

Notas: A moradora relatou que, nos primeiros anos do empreendimento, no anexo existente no espa-
ço exterior do edifício, morava um segurança mas a população, no seu geral, recusou comparticipar 
para cobrir as suas despesas e alegaram que não havia necessidade de patrulha no bairro. A verdade 
é que, meses depois desse serviço ter sido abolido, os campos polidesportivos que existiam afetos ao 
programa foram completamente destruídos por alguns moradores, vendo-se a entidade responsável 
pelo empreendimento obrigada a pavimentar estes espaços, anulando o seu programa. Isto também 
veio diminuir a frequência de janelas partidas por bolas. Ademais, foi mencionado que, antes da 
pavimentação em cimento, o pavimento era em brita, o que também causou muitas janelas partidas 
porque as crianças pegavam nas pedras e atiravam-nas contra os vidros. 
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Inquérito 03.  Empreendimento: Ruy de Carvalho, Vilar do Paraíso 
Tipologia do fogo: T3 (r/chão) | Tipo de processo: realojamento | Data de alojamento: 2007  

Perfil do agregado familiar: primeira ocupação: 4 pessoas / atualmente: 2 pessoas 
Identificação/grau Idade Grau escolar Profissão/Situação atual

moradora inquirida 73 anos 1.º ciclo do 
ensino básico

funcionária da indústria de confecção de 
roupas, atualmente reformada

filho 35 anos 3.º ciclo do 
ensino básico

padeiro de profissão, atualmente empregado 
por conta de outrem na área da charcutaria

Itinerário habitacional: 
A moradora viveu a sua infância e juventude 
numa barraca de madeira, construída pelos pais, 
em terreno de família. Depois de se casar, os pais 
mudaram-se, deixando ao recente casal a habita-
ção. Por sua vez, estes demoliram-na e, no seu 
lugar, autoconstruíram uma habitação, em tijolo, 
com cozinha, quatro quartos, marquise e casa de 
banho (com apenas sanita e bidé, sendo que os 
banhos eram feitos numa bacia, no exterior). Aí 
criaram os seus dois filhos, e quando estes atin-
giram a idade adulta, construíram-se mais duas 
habitações no mesmo terreno, à semelhança da 

casa dos pais. A porção de solo não edificada era 
destinada ao cultivo. 
Em 2007, a sua família viu-se forçada a abando-
nar as suas casas, sem justificação aparente, que 
até hoje a moradora tem dificuldade em aceitar. 
As habitações foram demolidas na altura do re-
alojamento, deixando o terreno a monte, ainda 
em posse da família. Foram então realojados no 
apartamento onde se realizou este inquérito, que 
teria sido reabilitado antes da sua chegada. 
Alguns anos depois, a filha emigrou e o marido 
faleceu. 

Avaliação/satisfação com o fogo e empreendi-
mento: 
A moradora, no início do inquérito mostrou-
-se bastante desagradada com o fogo, chegan-
do a afirmar que «a casa não é minha, não me 
identifico com nada aqui», aspeto que se reflete 
numa atitude repreensiva no que diz respeito à 
manutenção, por conta própria, do fogo. Porém, 
com o desenvolver da conversa, referiu que se 
considera satisfeita com a distribuição e áreas do 
fogo, prevalecendo as diversas queixas sobre as 
marcas de deterioração que o interior e exterior 
do edifício apresentam. 
Sobre o exterior do empreendimento, expressou 
o seu desagrado com as árvores no logradouro, 

porque não são tratadas e ficam, assim, suscetí-
veis a pragas, o que afeta o interior da sua ha-
bitação.
Em relação à localização, ao início sentiu-se 
bastante isolada, em comparação ao local de 
onde provinha. Atualmente, com o desenvolvi-
mento urbano e o aparecimento de uma grande 
infraestrutura comercial e farmácia (exemplos 
dados), a moradora considera-se mais satisfeita. 
Em relação aos transportes públicos, não é uti-
lizadora, mostrando preferência pelas desloca-
ções pedonais. O aspeto mais negativo referido 
é a má relação com a vizinhança, com a qual já 
teve problemas levados à Justiça. 

Intervenções nas características do fogo: 
O esqueleto da habitação (distribuição e dimen-
são das áreas) mantem-se igual ao determinado 
em projeto. As intervenções realizadas pela mo-
radora (por conta própria) passaram pela pintura 
de todo o interior, para esconder as marcas de 
infiltrações, e pela transformação de uma zona 
de prateleiras em armário fechado para dispensa, 
na cozinha. 
Quando questionada sobre a vontade/necessi-

dade de fazer alterações à fisionomia do fogo, 
a moradora expressou o seu desejo por uma 
cozinha maior, pois é onde passa mais tempo. 
Também referiu que já pensou em transformar 
o consultório improvisado com cortinas, onde o 
marido (endireita de profissão) atendia os seus 
pacientes, criando uma divisão para arrumação, 
porque sente que os espaços têm excesso de mo-
bília, o que provoca o seu desaproveitamento. 

Vivência dos espaços interiores e exteriores: 
Tal como previsto em projeto, existe um espa-
ço para pequenas refeições, na cozinha. As re-
feições correntes e especiais são feitas na sala.  
Esta adquire um papel fundamental na vivência 
desta casa, desempenhando funções de espaço 
de estar, convívio, receção de visitas, prática 
de hobbies (informação dada pela presença da 
máquina de costura) e de arrumação. A televisão 

foi referida como o elemento principal. O quarto 
vago foi conservado como originalmente para 
receber a visita da filha e dos netos.   
Em relação ao exterior, a moradora referiu que  
usufrui desse como espaço de convívio com uma 
vizinha: «Todas as tardes vou-me sentar num 
banco, lá fora, a conversar com a minha vizi-
nha.». No entanto, não se sente segura.  

Notas: A moradora mostrou-se bastante afetada pela forma como o seu processo de realojamento 
aconteceu, provocando-lhe uma sensação de “des-pertença” e uma atitude de repúdio face ao fogo 
como casa. Este aspeto pode-se refletir nas longas horas que a moradora tenta passar fora da habi-
tação e na expressa vontade de se mudar: «se não fosse por questões monetárias, construía no nosso 
terreno um barraco com dois quartos e uma cozinha. Não me importo com a sala.». Quando a entida-
de responsável lhe propôs a sua mudança para um fogo de tipologia menor (quando a filha emigrou), 
a moradora recusou, afirmando que «só saio daqui se me deixassem voltar para o que é meu». 
Ao longo da conversa referiu diversas vezes o quintal, então, quando questionada se faria uso de 
hortas partilhadas, caso existissem junto do empreendimento, a moradora mostrou-se interessada, 
desde que lhe fosse expressamente atribuído um lote de plantação no qual só ela poderia cultivar.
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Inquérito 04.  Empreendimento: General Ramalho Eanes, Valadares 
Tipologia do fogo: T3 (r/chão) | Tipo de processo: realojamento/candidatura | Data de alojamento: 06.2001

Perfil do agregado familiar: primeira ocupação: 4 pessoas / atualmente: 5 pessoas 
Identificação/grau Idade Grau escolar Profissão/Situação atual

moradora inquirida 68 anos 2.º ciclo do ensino básico vendedora no ramo da Ótica, atualmente re-
formada  

esposo 69 anos 1.º ciclo do ensino básico funcionário da indústria de tintas, atualmen-
te reformado

filho 42 anos 2.º ciclo do ensino básico funcionário da indústria metalomecânica, 
atualmente inválido

neto 23 anos 2.º ciclo do ensino básico, 
obtido pelo Ensino Especial desempregado

neta 18 anos ensino secundário estudante 

Itinerário habitacional: 
A moradora, natural de Coimbrões (lugar da freguesia 
de Santa Marinha), mudou-se para o Bairro da Serra 
do Pilar, em 1976, depois de se casar. O marido sem-
pre lá morou. Em processo de autoconstrução, cons-
truíram uma moradia, com três quartos, cozinha, sala 
e casa de banho, deixando espaço para um «grande 
quintal». Foi nesta habitação que nasceram e foram 
criados os seus três filhos. Em 2001, quando se iniciou 
o processo de realojamento da população do Bairro 
afetada pela construção da Ponte Infante D.Henrique, 
apesar do casal não fazer parte desse grupo, por morar 

perto da zona em causa e visto as más condições da 
habitação (provocadas pela humidade do Rio Douro), 
requereram a sua inclusão no processo de realojamen-
to em habitação social. No mesmo ano, vieram habitar 
um apartamento no 2.º piso da atual entrada. 
Em 2007, o filho sofreu um acidente de viação e ficou 
paraplégico. Na altura, casado e com dois filhos, um 
deles com mobilidade motora reduzida, candidatou-
-se à habitação social e foi alojado no fogo onde se 
realizou este inquérito. Após o divórcio do filho, os 
pais optaram por se mudar para este apartamento para  
auxiliarem e acompanharem o filho e os netos. 

Avaliação/satisfação com o fogo e empreendimen-
to: 
A moradora considera-se insatisfeita com as áreas do 
fogo, quando comparadas com a sua residência ante-
rior: «Na Serra, os quartos eram maiores, a cozinha 
era o dobro da que tenho agora. A única coisa boa aqui 
é a sala, que é o dobro da que tinha na Serra. Eu só 
mudei porque a casa na Serra tinha muita humidade.». 
Apresenta também diversas queixas sobre as marcas 
de deterioração que o interior e exterior do edifício 
apresentam, assim como o mau isolamento acústico 

dos fogos que contribui para distúrbios entre a vizi-
nhança. 
Sobre o empreendimento, referiu que se sente isolada, 
principalmente por falta de transportes públicos (visto 
que não tem viatura própria) e pela inexistência de um 
mercado perto (algo a que estava habituada no Bairro 
da Serra). A agravar esta situação está uma atitude de 
autoisolamento, sendo que as relações de vizinhança 
que tem são as conservadas com pessoas que mora-
vam no Bairro da Serra do Pilar e foram realojadas 
neste empreendimento.

Intervenções nas características do fogo: 
O esqueleto da habitação (distribuição e dimensão das 
áreas) mantem-se igual ao determinado em projeto. 
As intervenções realizadas pelos moradores (por con-
ta própria) passaram pela pintura de todo o interior e 
pela colocação de placas de polistireno numa parede 
da sala, para esconder e minimizar as marcas de infil-
trações. Devido à condição do filho, para tentar faci-
litar a questão da sua higiene pessoal, remodelou-se a 
casa de banho, desistindo da banheira e instalando um 
poliban, com o intuito de colocar a cadeira de rodas 
dentro do espaço de chuveiro. Contudo, as dimensões 

reduzidas do espaço, mesmo após a remodelação, não 
permitem a movimentação da cadeira. Quando ques-
tionada sobre a vontade/necessidade de fazer altera-
ções à fisionomia do fogo, a moradora referiu que a 
demolição do armário fixo existente no quarto do filho 
iria permitir que se colocasse a cadeira de rodas den-
tro da divisão, facilitando o transporte cama-cadeira. 
Para auxiliar este movimento, serviria a instalação, no 
teto, de um guindaste automático.
Face às dificuldade de mobilidade do filho, a entida-
de responsável pelo empreendimento instalou rampas 
móveis na escada de entrada do prédio. 

Vivência dos espaços interiores e exteriores: 
Tal como previsto em projeto, os moradores consi-
deraram incluir uma mesa para pequenas refeições 
individuais e de apoio ao momento de confecção na 
cozinha. As restantes refeições são feitas na sala. Esta 
adquire um papel fundamental na vivência desta casa, 
desempenhando funções de espaço de estar, convívio 
e receção de visitas e prática de hobbies (informação 
dada pela presença da máquina de costura). Os quar-
tos, desempenham a sua função para descanso e local 
de estudo para os netos. Face às condições do filho, o 
seu quarto adquire um conjunto de funções associadas 
à sala e à casa de banho. 

Em relação ao espaço exterior, a moradora referiu que 
não usufrui desse, quer por motivos de insegurança, 
quer por uma atitude de autoisolamento provocada 
pela situação do filho que requer uma presença cons-
tante de apoio. Também mencionou que a Assistên-
cia Social organiza, esporadicamente, atividades para 
crianças no campo de jogos do empreendimento, e 
que quando os netos tinham idade para participar, in-
citava-os a ir. Contudo, era a única altura que os netos 
usufruíam do espaço exterior, o que pode ter contribu-
ído para a certa dependência e receio que agora apre-
sentam ao se ausentarem de casa. 

Notas: A moradora já contactou a Assistência Social do bairro com sugestões que visavam a melhoria da quali-
dade de vida do filho e do agregado familiar, mas que as viu negadas, sob a alegação de que «não se pode alterar 
o projeto arquitetónico» e que «a construção não é forte o suficiente para suportar o guindaste e o peso do filho».
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Inquérito 05.  Empreendimento: General Ramalho Eanes, Valadares 
Tipologia do fogo: T3 (3.º andar) | Tipo de processo: realojamento | Data de alojamento: 06.2001

Perfil do agregado familiar: primeira ocupação: 6 pessoas / atualmente: 4 pessoas 

Identificação/grau Idade Grau escolar Profissão/Situação atual
moradora inqui-

rida 58 anos 1.º ciclo do ensino básico auxiliar de saúde, atualmente desem-
pregada  

esposo 57 anos 1.º ciclo do ensino básico operário da construção civil, atual-
mente desempregado 

filho 27 anos 2.º ciclo do ensino básico desempregado 
neto 19 anos 2.º ciclo do ensino básico desempregado

Itinerário habitacional: 
A moradora, na sua infância, mudou-se com a 
sua família (pais e quatro irmãos) para o Bairro 
da Serra do Pilar, vindo a ocupar uma casa au-
toconstruída pelo pai e irmão mais velho. Quan-
do se casou, mudou-se para outra habitação no 
Bairro. Aí, criou os seus três filhos. Em 2001, 
foram integrados no processo de realojamento 
da população do Bairro afetada pela construção 

da Ponte Infante D.Henrique, que implicou a de-
molição da sua moradia. No mesmo ano, o casal, 
os três filhos e o neto recém nascido vieram ha-
bitar o apartamento onde se realizou o presente 
inquérito. Passados alguns anos, a filha emigrou, 
deixando o neto (por opção do próprio) ao encar-
go dos avós. Mais recentemente, um dos filhos 
mudou-se para outra residência. 

Avaliação/satisfação com o fogo e empreendi-
mento: 
A moradora considera-se satisfeita com a distri-
buição e áreas do fogo. 
Apresenta algumas queixas sobre as marcas de 
deterioração que o interior e exterior do edifício 
apresentam.  
Sobre o empreendimento, referiu que, ao início, 

se sentiu isolada, porque não estava habituada ao 
«ambiente de bairro tão confuso». Para se adap-
tar, tentou socializar com os outros moradores. 
Em relação à localização, mostrou-se satisfeita 
com a mesma e a oferta de transportes públicos 
existente. No entanto, indicou a inexistência de 
um mercado perto (algo a que estava habituada 
no Bairro da Serra), como fator desvalorizante.

Intervenções nas características do fogo: 
O esqueleto da habitação (distribuição e dimen-
são das áreas) mantem-se igual ao determinado 
em projeto. As intervenções realizadas pelos 
moradores (por conta própria) limitaram-se à 
pintura de todo o interior, para esconder as mar-

cas de infiltrações. 
Quando questionada sobre a vontade/necessi-
dade de fazer alterações à fisionomia do fogo, 
a moradora referiu as pequenas dimensões do 
espaço de lavandaria como algo que dificulta a 
realização de algumas atividades. 

Vivência dos espaços interiores e exteriores: 
Tal como previsto em projeto, os moradores 
consideraram incluir uma mesa para pequenas 
refeições individuais e de apoio ao momento 
de confecção na cozinha. As restantes refeições 
são feitas na sala. Esta adquire um papel funda-
mental na vivência desta casa, desempenhando 
funções de espaço de estar, convívio, receção de 
visitas e zona de estudo. A televisão foi referida 

como o elemento principal. Os quartos, inicial-
mente ocupados por duas pessoas/cada, desem-
penham a sua função para descanso e recreio 
para os mais novos. 
Em relação ao exterior, a moradora comentou 
que todo o agregado familiar usufrui desse como 
espaço para socialização com a vizinhança, não 
apresentando qualquer queixa da mesma. 

Notas: Apesar de ter uma vida social ativa no bairro, a moradora comentou que essa acontece «fora 
da porta», assumindo que não convida nenhum vizinho para a sua casa, nem entra em casa de nin-
guém. 



2.2 Relatos de vivências na habitação social

 Pelo que se analisou até agora, pode-se considerar que a casa é o 
espaço predileto para as pessoas se exprimirem – esta transforma-se num 
meio comunicacional onde, através dos modos de apropriação, práticas, 
usos e disposições materiais, o indivíduo procura representar e afirmar-
se no mundo (SALVADO, 2017). Como tal, os arquitetos desempenham um 
papel essencial ao dar forma aos espaços domésticos.
 O que se tem assistido, e que atingiu o seu auge durante o 
modernismo, é a um assumir de funções pedagógicas por parte dos 
profissionais que, numa obra cujo futuro habitante é anónimo, procuram 
materializar um ideal de habitar (GUERRA, 1997).25 A frase de Monteys e 
Fuertes expressa essa atitude - «Viver numa habitação, como comer, é 
também algo que se pode ensinar.»26 (MONTEYS & FUERTES, 2018, p. 9). Desta 
forma, a partir da objetivação do ocupante, os projetos são informados pela 
cultura do autor, pelas tendências do momento e pela legislação em vigor. 
Isto resulta, à semelhança da qualificação atribuída ao futuro habitante, em 
espaços anónimos.

A tipologia arquitetónica que mais coloca estas questões é 
exatamente a que mais se pratica nos dias de hoje – a habitação coletiva –, 
onde um espaço é imposto ao homem, estando este retirado do processo de 
decisão projetual.27 Associado a uma construção massiva (mass housing28), 
o modo de habitar é tipificado e a habitação despersonalizada que, quando 
concebida em “modo fechado/acabado”, dificulta a sua apropriação.

Isto torna-se especialmente conflituoso quando as pessoas não 
têm sequer poder de escolha sobre qual apartamento vão habitar, que é 
o que em norma acontece num processo de realojamento - e na habitação 
social em geral. Estes fatores contribuem para uma relação apática entre o 
espaço construído e o indivíduo, o que, tal como exposto no ponto 2.1 do 
presente trabalho, torna a identificação e apropriação da habitação bastante 
complicada. Por sua vez, isto reflete-se na construção, desenvolvimento 
e participação do sujeito na esfera individual e coletiva. Acrescente-
se o contexto social e economicamente precário de onde as populações 
realojadas provêm e tem-se um culminar de problemas que vão desde a 

25 Este aspeto ganha especial interesse quando aplicado em contexto social. Como 
foi referido no capítulo 1, os objetivos do PER entendiam a «a ação de realojar como 
potenciadora de uma alteração de estilos de vida» (p. 15), o que se revê na atribuição de 
uma função pedagógica à arquitetura dos empreendimentos. 
26 Citação original: «Vivir en una casa, al igual que comer, es también algo que se puede 
enseñar.» (MONTEYS & FUERTES, 2018, p. 9)
27 «Man no longer houses himself. He is housed. » (John Habraken cit. in GRAÇA, 2018, 
p.61)
28 «Mass housing, which is superficially in accordance with our industrial circumstances, 
derives its dominant position from the mechanism of mono-cultural behaviour which 
governs our society. » (HERTZBERGER, 2001, p. 110)
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microescala – a pessoa, o agregado familiar – à macroescala – a sociedade.
Utilizar uma lógica casuística para justificar o fracasso de bairros 

de realojamento pode parecer algo ingénuo, porque na verdade, está-se a 
falar de pessoas e tem de se admitir a imprevisibilidade do conjunto de 
dimensões que lhes estão inerentes. Contudo, o contributo da casa e, por 
sua vez, da habitação, para a estabilidade e coesão social parece irrefutável. 
E, com isto, repensar a metodologia arquitetónica mostra-se premente.
 Como já mencionado na parte introdutória a este capítulo, considera-
se que uma nova abordagem deve passar, fundamentalmente, por um maior 
investimento em trabalho de campo, com as populações, percebendo as 
«verdadeiras relações estruturais entre o sistema dos comportamentos e o 
sistema dos espaços imaginados e construídos» (PORTAS, 2005, p. 172):

«uma abordagem através da análise do território vai permitir 
o desvendar das manifestações de sofrimentos, desejos, 
expectativas, etc. e a descoberta da dimensão subjetiva da 
realidade» (Dirce Koga cit. in SANTOS, 2015, p. 13)

 Para tal, é necessário retirar os moradores do anonimato, dar-
-lhes uma voz e uma oportunidade de partilharem a sua experiência e 
contribuírem para a construção e organização do parque habitacional social, 
porque «é importante que os indivíduos sejam “reconhecidos como atores 
e não como figurantes, como objetos, como desafios ou como espectadores 
de decisões que lhes dizem respeito e lhes escapam e às quais correm o 
risco de escapar.”» (Gilbert Clavel cit. in SANTOS, 2015, p. 10).
 Por isso, para o desenvolvimento da presente dissertação 
procurou-se aplicar uma metodologia de trabalho no terreno, que deve ser 
entendida como exemplificativa de um possível processo de aproximação 
à população e às questões mencionadas. O procedimento adotado consistiu 
na realização de inquéritos a moradores, acompanhados por registos 
gráficos que ilustram as realidades relatadas29. Para tal, foram selecionados 
dois empreendimentos PER, em Vila Nova de Gaia que, apesar de terem 
sido projetados e construídos pelas mesmas equipas técnicas, apresentam 
questões diversas entre si.
 O contacto com os moradores foi estabelecido com base numa 
cadeia de relações de conhecimentos pessoais que se iniciou com a autora e 
um residente em cada empreendimento, e depois desenvolveu-se através de 
laços de vizinhança. Os encontros foram efetuados no interior das residências 

29 «(…) en lugar de recoger unas convenciones dimensionales mediante unos croquis 
sintéticos, prefiere llevar la esfera doméstica más elemental al terreno del realismo y 
mostrar la habitación totalmente contaminada y contextualizada, para lo cual los objetos 
resultan de una importancia crucial.» (MONTEYS, 2015, p. 28)
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dos respetivos inquiridos, por se considerar que a presença no espaço facilita 
a comunicação. À partida, o morador encontra-se mais à vontade por estar no 
sítio que lhe é familiar, a conversa pode ser estimulada pelo contacto direto 
com o espaço e a autora passa a conhecer a realidade física da habitação.
 Procurou-se desenvolver os momentos de inquérito como uma 
conversa informal, onde se privilegiou o discurso livre do morador, sendo 
que a autora apenas produziu um guião de conversa [Anexo 1] para orientar 
e formatizar o nível de informação base a tratar. O material recolhido foi 
organizado em 5 grupos: perfil do agregado familiar – características 
etárias, grau de escolaridade e situação profissional como propriedades 
possivelmente influenciadoras na experiência da casa; itinerário 
habitacional - «vetor transversal à vida do sujeito, [permite] perceber como 
se foi formando uma consciência do que é habitar e que significados foram 
sendo construídos sobre a casa e sobre o meio residencial que a envolve» 
(SALVADO, 2017, p. 13); intervenções nas características do fogo – alterações 
à fisionomia dos espaços realizadas e/ou pretendidas, dando lugar para que 
o morador se extravase da realidade física a que está confinado, apelando à 
expressão das suas necessidades e desejos; vivência dos espaços interiores 
e exteriores – onde ocorrem determinadas ações e qual é a relação que o 
morador estabelece com os ambientes existentes, atendendo que, «usar uma 
coisa de outra maneira da que estava prevista é um tipo de ação crítica a 
que deveríamos estar atentos»30 (MONTEYS & FUERTES, 2018, p. 32); e avaliação/
satisfação com o fogo e empreendimento – a nível de distribuição e áreas 
do fogo, qualidade construtiva do empreendimento, características do espaço 
exterior, relação de vizinhança, inserção urbana, entre outros.
 Devido às condições de saúde pública que se instalaram no mundo, 
no decorrer desta dissertação (Covid-19), a realização de mais inquéritos 
mostrou-se inviável, acabando por se transformar numa amostra sem 
representatividade estatística – ao fator de pouca quantidade, some-se a 
homogeneidade da faixa inquirida31. Assim, mais uma vez se sublinha que 
este exercício deve ser entendido apenas como ilustrativo de uma metodologia 
de trabalho no terreno. Tem de se admitir que, se a extensão dos casos fosse 
maior, os temas que de seguida serão apresentados e tratados, poderiam 
organizar-se segundo outra hierarquia de importância, e verem-se mais 
acrescentados. Por outras palavras, os relatos que se apresentam devem ser 
entendidos como exemplos particulares de como os modos de apropriação se 
podem manifestar nos contextos socioculturais particulares a cada indivíduo.  
 

30 Citação original: «Usar una cosa de otra manera de la que estaba prevista es un tipo de 
acción crítica a la que deberíamos estar atentos.» (MONTEYS & FUERTES, 2018, p. 32)
31 População mais jovem foi contactada, mas não mostrou interesse e/ou disponibilidade 
em participar. 
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 2.2.1 Experiência dos espaços comuns 

 Antes de se avançar para o estudo dos modos de apropriação 
das habitações de cada morador inquirido, é necessário perceber os 
palcos coletivos – os empreendimentos Ruy de Carvalho (Vilar do 
Paraíso) e General Ramalho Eanes (Valadares) - onde tais ações ocorrem, 
evidenciando-os como fator influenciador do quadro das vivências públicas 
e privadas.

Os conjuntos residenciais em estudo localizam-se a cerca de 2km 
de distância um do outro, ambos junto a fronteiras administrativas entre 
Vilar do Paraíso, Valadares e Madalena. Esta situação posicional, apesar 
de não se rever em limites físicos, pois o território é entendido como um 
contínuo, é referida tendo em conta que, no urbanismo, se pode assistir a 
uma tendência para que estas áreas fronteiriças se mostrem desvalorizadas. 
Isto advém da dificuldade que, por vezes, existe no diálogo entre as 
entidades próximas, na distribuição de responsabilidades e no equivaler 
de objetivos nos planos urbanos correspondentes. Assim, a não-aposta 
administrativa nestas zonas pode provocar a redução do valor de mercado 
dos terrenos.

Atendendo ao exposto no capítulo anterior, um dos fatores decisivos 
para o Município gaiense, no que diz respeito à escolha do local a edificar, 
foi o baixo custo do seu solo. E, tendo em conta o que foi referido sobre 
a localização dos empreendimentos em estudo, estes parecem sustentar-se 
como exemplo dessa metodologia.

O que se encontra quando se analisa a envolvente e inserção 
urbana destes edifícios são reflexos de uma ausência de planeamento e um 
território com dinâmicas contrastantes [13]. Apesar de serem características 
presentes em ambos, sobressaem mais na observação de Ruy de Carvalho.

Neste, está-se perante uma área marcada por uma baixa densidade 
construtiva – lotes de habitação unifamiliar, seguidos de grandes superfícies 
verdes para cultivo ou de arvoredo – próxima a grandes infraestruturas – 
de mobilidade viária (A44) e industriais. À escala da rua, compreende-se 
a desatenção dada a este sítio pela ausência de passeios contínuos e pelos 
perfis que se desenham quase de forma espontânea. Consequentemente, 
o empreendimento assume um carácter excecional na relação com o 
edificado unifamiliar e os vazios que o une.

A norte do volume residencial percebe-se um crescente aumento 
da densidade construtiva, ainda que unifamiliar. Trata-se de um conjunto 
de habitação, em banda, esteticamente uniformizado. Graças ao 
desnível natural que o terreno sofre no sentido norte-sul, a presença do 
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empreendimento nesta área residencial não é tão sentida, pois o edifício 
de 4 pisos encontra-se a uma cota mais baixa, o que equilibra a relação de 
cérceas. O mesmo não acontece na relação do edifício com a área urbana a 
sul que, por esta se tratar de um enorme vazio, contribui para a afirmação 
da intervenção PER.  

Por sua vez, General Ramalho Eanes insere-se num território 
mais denso e consolidado, ainda que também dominado por habitações 
unifamiliares e áreas verdes. A caracterização de “contrastante” não é tão 
sentida nesta área, sendo que as tipologias edificadas são mais diversas, mas 
o ritmo de cheios/vazios que desenham o perfil da rua requer a aplicação 
dessa adjetivação.

Devido à presença de prédios de habitação plurifamiliar, com 
4 pisos no máximo, o conjunto residencial em estudo não apresenta um 
carácter de excecionalidade. Também à semelhança do que acontece com 
Ruy de Carvalho, este empreendimento encontra-se próximo de uma 
grande infraestrutura de mobilidade – linha férrea, com estação a cerca de 
5 minutos a pé. 

O que determina a maior disparidade entre as duas intervenções é 
a sua proximidade a núcleos sociais e equipamentos [13]. Como referido 
pelos moradores inquiridos, o processo de urbanização junto a Ruy de 
Carvalho está a acontecer de uma forma bastante lenta [15]. A intervenção 
PER podia ser encarada como um motor para o aumento de um sentido de 
urbanidade neste território, ou como parte de um conjunto de ações que 
visam o seu desenvolvimento. Mas as ações até agora realizadas mostram-
se escassas. Os moradores admitem uma sensação de isolamento que, nos 
primeiros anos foi agravada pela falta de certos serviços essenciais perto, 
como uma superfície comercial e uma farmácia, que só apareceram anos 
depois.

No caso de General Ramalho Eanes, a situação de isolamento 
urbano não está tão presente, sendo que este se encontra rodeado de 
equipamentos e serviços de apoio à população [13]. Mas, apesar da dinâmica 
urbana ser mais forte aqui, os moradores mencionam a ausência de uma 
superfície comercial do ramo alimentar, que permita o fornecimento de 
produtos diários, perto o suficiente para que as deslocações se possam 
fazer de forma pedonal, pois a maior parte dos residentes não tem viatura 
própria. Ao contrário do que se tem observado em Vilar do Paraíso, esta 
zona de Valadares parece não ter sofrido grandes alterações urbanas desde 
a construção do empreendimento [17].

 Os aspetos até agora descritos remetem para a não inclusão dos 
bairros sociais nos planeamentos. Isto concorre para a exclusão urbana e 
social dos empreendimentos e das populações aí residentes o que, por sua 
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vez, se reflete em questões como desenvolvimento da identidade, satisfação 
residencial e qualidade de vida dos moradores. 

«(...) Portugal continua a ver os problemas da carência 
de alojamento tal como vê as autoestradas, ou seja, um 
problema de financiamento e de betão. Não se enquadram os 
programas de realojamento em políticas urbanas pertinentes 
que incluam o conhecimento e a participação daqueles para 
quem se destinam os imóveis e são, necessariamente, os 
principais interessados.» (GUERRA, 1994, p. 12)

 Assim, em vez de se entender o território como um «instrumento 
de função metafisica, um instrumento intrincado que estrutura a ação e o 
poder, a mobilidade e o intercâmbio, as organizações sociais e as estruturas 
culturais, a identidade e a memória»32 (PALLASMAA, 2019, p. 47), este mostra-
se desintegrado e fomentador de dinâmicas próprias a cada bairro33, que não 
se repetem, ou não se quer que se repitam, na estrutura urbana considerada 
exterior.

Como “contentores de pobreza” criados por ação institucional 
do Estado, estas áreas de realojamento são fruto e contribuição para uma 
leitura desintegrada do espaço urbano. Se se procura afirmar o território 
como «palco para o exercício da cidadania, onde se processam as diversas 
relações sociais, relações de vizinhança e também de poder», tem que se 
fazer uma leitura deste como o cenário onde se «revelam as desigualdades 
sociais e que se manifestam as diferenças das condições de vida dos 
cidadãos» (Rita Romeiras cit. in SANTOS, 2015, p. 13). Ou seja, a resolução do 
problema da exclusão dos bairros sociais parece passar pela construção de 
uma visão multidimensional  sobre o território, por parte dos profissionais, 
e o trabalho destes com as populações, inntroduzindo-as nos processos 
sociais.
 No entanto, a complexidade inerente às realidades destes núcleos 
residenciais, em vez de estimular o estudo das dinâmicas sociais e 
habitacionais que gere, distancia as entidades responsáveis que, como 
verificado pelos relatos dos inquiridos, deixam de acompanhar a população 
e garantir a manutenção dos edifícios34. Ao mesmo tempo, os bairros são 

32 Citação original: «un instrumento de función metafísica, un instrumento intricado que 
estructura la acción y el poder, la movilidad y el intercambio, las organizaciones sociales y 
las estructuras culturales, la identidad y la memoria» (PALLASMAA, 2019, p. 47)
33  «A heterogeneidade de referências culturais e de situações sociais que caracteriza o bairro 
tem, necessariamente, influência no modo como se vê e se representa o espaço e nas formas 
como dele se apropriam os seus moradores.» (ALMEIDA, 1993, p. 140)
34 A degradação do edificado e espaços envolventes também concorre para a formação de 
uma imagem desagradável do bairro, alimentando a sua rejeição por parte da sociedade 
comum. 
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afastados da vida urbana e raramente lidos como os mundos socialmente 
vivos, ricos e multiculturais que constituem (SANTOS, 2015). Assim, 
permanece a descrição destes locais como reprodutores de «clivagens 
internas, mal-estar, disrupção cultural e social» (SANTOS, 2015, p. 8). O que 
não se atenta é que muitos destes comportamentos são recíprocos a uma 
atitude de exclusão por parte da sociedade comum:

«Onde dizemos que “os bairros pobres são os bairros onde 
os pobres habitam”, é preciso acrescentar que são também 
os bairros “que os tornam pobres ou tecem as redes que 
os impedem de romper com as suas condições de vida”.» 
(CAPUCHA, 2004, p. 191)

Não negando a existência destas condutas desviantes na dinâmica 
dos empreendimentos, através do discurso dos moradores inquiridos, 
percebe-se o clima de insegurança e as más relações de vizinhança que se 
geram no interior do bairro35 e que implicam, sobretudo, na vivência dos 
espaços comuns.

Apenas dois dos participantes admitem usufruir do exterior da 
habitação para conviver com os vizinhos, no entanto, apresentando algumas 
reservas. Os restantes tratam estas zonas como espaços de “passagem”. 
Isto estende-se aos elementos mais jovens destes agregados familiares que 
não se veem autorizados a permanecer nestes locais. 

 Esta atitude de isolamento e autoproteção em relação ao ambiente 
do próprio bairro, através de uma reflexão feita por parte de uma das 
inquiridas (inq. 04), permite perceber que a evolução e autonomia das 
crianças está comprometida. Estas, vendo-se privadas do convívio e 
assistindo a situações de má conduta “à sua porta”, desenvolvem um clima 
de receio perante o mundo exterior que ultrapassa os limites do bairro e 
que corrompe o estabelecimento de relações com o coletivo. Ou por outro 
lado, adquirem esses comportamentos.

O não aproveitamento e/ou descontentamento dos moradores em 
relação ao exterior também significa que uma das dimensões da casa está a 
ser prejudicada, impedindo, assim, a sua completa experiência.

35 Para sustentar o referido, o empreendimento General Ramalho Eanes é comummente 
conhecido como o “Bairro do Iraque”, numa associação entre a realidade problemática que 
aqui se vive e o clima de guerra e destruição que marcou o país.  
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Em todas estas questões o desenho arquitetónico desempenha o 
papel fundamental como seu materializador. Este tanto pode fomentar a 
exclusão urbana e social e a não-vivência dos espaços exteriores, como 
pode contribuir para a integração do bairro no território e uma maior 
harmonia entre os moradores e os espaços comuns.

«A habitação e a sua extensão para o exterior, a cidade e a sua 
extensão para o interior, isso é o que temos de alcançar!»36 
(Aldo van Eyck cit. in JASCHKE, 2008, p. 176)

 
 O primeiro aspeto a ter em atenção é a volumetria do edifício (ou 
conjunto de edifícios) e a sua relação com a envolvente próxima [18-23]. 
Como já se verificou, ambos os empreendimentos se encontram numa área 
onde predomina a habitação unifamiliar, que não ultrapassa os 3 pisos. 
Por sua vez, estes corpos individuais têm uma tendência a afastarem-
se da frente de rua, fazendo com que esta se desenhe com muros. Desta 
forma, cria-se um logradouro fronteiro, que serve de espaço de receção 
e transição entre a rua e a habitação. Os projetos em estudo aparentam 
repetir esta atitude quando se afastam do limite da rua, criando faixas para 
estacionamento ou alargamento de passeios.
 Em Ruy de Carvalho, este aspeto adquire uma maior dimensão 
quando o corpo mais extenso do conjunto habitacional recua quase até ao 
limite murado do lote. Com o avanço dos volumes laterais, aproximando-
se da rua, o edifício adquire uma forma de “bloco semiaberto”37 (LEUPEN 

& MOOIJ, 2011), criando um espaço público-privado no interior, que tanto 
pode servir os moradores como a cidade.

Em General Ramalho Eanes, a volumetria do edificado assume 
uma forma mais complexa – os corpos contorcem-se para se ajustarem às 
quebras dos limites do lote, contudo, garantindo uma ocupação reduzida 
da área disponível. A relação com a rua, à semelhança do que acontece 
com o outro empreendimento, é estabelecida a partir dos topos livres dos 
volumes que se desenvolvem perpendicularmente ao eixo viário. Aqui, a 
disposição dos edifícios e o tratamento do espaço entre eles, como corredor 
de circulação, reproduz uma imagem de cidade, com os passeios, as ruas 

36 Citação original: «The dwelling and its extension into the exterior, the city and its extension 
into the interior, that's what we have to achieve! » (Aldo van Eyck cit. in JASCHKE, 2008, 
p. 176)
37 «The semi-open block is an adaptation of the perimeter block, in which the sheltered 
nature of the inner domain is sacrificed by eliminating one of the four sides or by positioning 
the different sides separate from one another. The missing side is usually oriented towards 
the sun or an adjacent urban space. The loss of privacy in the inner area is balanced by 
better views and better sun exposure for the three remaining sides. The inner domain is 
more easily accessible than in a perimeter block, which can provide the impetus to create a 
collective or semi-public garden here (…)» (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 220)
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e a rotunda, mas que depois não se concretiza com o desenho cul-de-sac.
Ao contrário do presente em Ruy de Carvalho, General Ramalho 

Eanes desenvolve-se sobre uma interioridade que não convida a participação 
do público exterior ao bairro. O carácter encerrado da implantação provoca 
uma sensação de estranheza a quem visita o interior. 
 Ou seja, de um lado está um empreendimento (Ruy de Carvalho) 
que procura abrir-se e receber as pessoas, mas que se encontra num sítio 
onde elas não chegam, ou não têm interesse em chegar. De outro lado, 
existe um conjunto edificado (General Ramalho Eanes) localizado perto de 
uma zona com movimento, porém este fecha-se sobre si mesmo. É preciso 
atentar que «a qualidade do convite depende da posição do edifício, do 
carácter “aberto-fechado”, da permeabilidade e da natureza da entrada.» 
(MUGA, 2006, p. 162), e que a este “convite” está associado a inserção urbana 
e social do bairro.

 A acompanhar a importância da volumetria do empreendimento, 
para a experiência do bairro, está o tratamento dos espaços comuns – 
exteriores e interiores. Estes, para além de fatores relevantes para o 
garante da inclusão urbana, como tem vindo a ser sublinhado, assumem-se 
essenciais para a (con)vivência da população moradora.

Uma das estratégias utilizadas em quase todas as intervenções PER 
foi a construção de equipamentos anexos ao empreendimento. Nos dois 
casos em análise, foram projetados e construídos campos polidesportivos 
no interior dos seus lotes. No entanto, o de Ruy de Carvalho, ocupando 
originalmente uma porção do logradouro fronteiro, foi destruído por 
elementos da população moradora38. As entidades responsáveis viram-
se, assim, obrigadas a pavimentar a área, eliminando qualquer marca 
de existência daquele que se poderia ter transformado num polo de 
atratividade, visto que a “gente da terra” reconhecia a intervenção pelo seu 
equipamento. Procurando animar e re-caracterizar o espaço que perdeu o 
seu programa, tem-se apostado na colocação de bancos que convidem à 
estadia, acompanhados pela plantação de vegetação com o intuito de os 
vir a proteger do sol, visto que se trata de uma área orientada a sul [24-25].

Ainda neste empreendimento, existe um segundo espaço exterior 
comum, com um carácter mais privado, localizado nas traseiras do edifício. 
Trata-se de uma zona de estendais que, de acordo com os moradores, e pelo 
que se pode observar no local, não apresenta muita utilização. Quando 
questionados sobre esse desaproveitamento, os inquiridos relataram 

38 Refira-se que o empreendimento Ruy de Carvalho está identificado no Google Maps 
através de «Polidesportivo da Urbanização Ruy de Carvalho», o que sublinha a importância 
que este equipamento traduzia para a sua caracterização. 

Espaços comuns
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que ocorrem furtos e vandalizações das peças de roupa e que, até à 
colocação dos canteiros nos corredores exteriores laterais, este espaço 
era vulgarmente utilizado como estacionamento [24-25]. Ou seja, mais 
uma vez se observa a não concretização de objetivos projetuais, com o 
uso inadequado dos espaços exteriores. Estes poderiam contribuir para um 
sentido de comunidade e para uma melhor integração social do bairro, para 
além de se mostrarem funcionais ao apoio das tarefas domésticas, no caso 
dos estendais coletivos, mas não são concretizados como tal.

Em General Ramalho Eanes estas questões colocam-se de 
outra forma. Quando se tem uma vista aérea sobre o empreendimento, 
o campo polidesportivo parece tratado como um apêndice do conjunto 
edificado [26]. No entanto, este participa do espaço interior do bairro ao 
estabelecer-se como pano de fundo ao piso térreo de um volume vazado. 
A permeabilidade dos percursos pedonais projetados também contribui 
para que o equipamento se afirme como parte constituinte do plano. Mas, 
contrariamente ao que acontecia em Ruy de Carvalho, e o que atesta o 
carácter fechado do bairro, o campo precisa de ser descoberto, não se 
dando a conhecer à cidade.

Como já se referiu, na intervenção de Valadares é dada 
predominância à circulação e estacionamento viário, aparentemente, 
negligenciando os espaços de estadia. Estes são ensaiados nas esquinas 
dos passeios que sofrem um alargamento e permitem o encontro dos 
residentes. De uma forma ainda mais informal, abrigados pela vegetação, 
os moradores expressam a sua preferência por se reunirem “à entrada do 
bairro”, no vazio cedido pelo recuo do volume. Pelas rampas de acesso 
existentes, percebe-se que este foi, originalmente, concebido como espaço 
de estacionamento, assim como a área a que dá acesso. Esta última confere-
se como uma zona de traseiras, cujas marcas no pavimento indicam que se 
quis compor como mista, entre estacionamento e estadia. Mas, por não se 
encontrar junto das entradas para as residências e devido ao seu declive 
desconfortável, vê-se livre de qualquer utilização [26-27].

O carácter misto referido pode se estender ao conjunto de ruas do 
empreendimento se se introduzir o conceito de living-streets (ruas vivas) 
que Hertzberger explora:

«As living-streets (…) não servem exclusivamente como 
percursos de tráfego e (…) estão organizadas de tal forma 
que também há espaço para as crianças brincarem.»39 

(HERTZBERGER, 2001, p. 49) 

39 Citação original: «Living-streets which no longer serve exclusively as a traffic route 
and which ore organized in such a way that there Is also room for children to play» 
(HERTZBERGER, 2001, p. 49). 
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«O conceito de living-street é baseado na ideia de que os 
seus moradores têm algo em comum, que esperam algo uns 
dos outros, mesmo que apenas porque estão conscientes de 
que precisam uns dos outros. (…) As unidades residenciais 
funcionam melhor se as ruas nas quais estão localizadas 
funcionam bem como uma living-street, e isso, por sua 
vez, depende especialmente do quão recetivas elas são, ou 
seja, se a atmosfera dentro das casas pode-se misturar com 
a atmosfera comunitária da rua lá fora. Isso é amplamente 
determinado pelo planeamento e detalhe do layout do 
bairro.» (HERTZBERGER, 2001, p. 54)

O espaço que parece mais intencional para constituir um 
momento de convívio é a superfície coberta originada pelo vazamento 
de um volume, junto ao campo polidesportivo, porém, devido às suas 
características e posição, perde qualidades convidativas ao tornar-se 
escuro e frio.

Em ambos os empreendimentos se percebe uma livre ocupação 
dos espaços exteriores que contrariam intenções do projeto, o que marca 
uma tendência para a recusa da apropriação planeada40. Isto aponta 
possibilidades para uma nova estratégia: perceber quais e como são 
ocupados os espaços prediletos que os moradores utilizam para conviver e 
existir no exterior e, consequentemente, mobilá-los ou caracterizá-los para 
que se ajustem à atividade que já lá ocorre.

 O sentido de partilha espacial prolonga-se para o interior dos 
edifícios, através do que Hertzberger chama the in-between (“entre”) 
(HERTZBERGER, 2001): espaços-chave para «a transição e ligação entre 
áreas com reivindicações territoriais divergentes»41 (idem, p. 32). No caso 
dos empreendimentos em análise, estes in-between constituem as zonas de 
entrada coletiva e os núcleos de acesso verticais [28-29].
 Em ambos os conjuntos habitacionais, as entradas dos módulos são 
afirmadas com uma área coberta. Em Ruy de Carvalho, esta acontece com o 
recuo da porta criando um nicho, que na fachada principal é acompanhado 
pela projeção de 3 planos [28]. De uma forma mais desprotegida, em 
General Ramalho Eanes as entradas são marcadas por uma laje em consola 
sobre a porta, à face [29]. Apesar desta distinção na concretização destes 

40 Se, em Ruy de Carvalho, existe uma área planeada para secagem de roupa no exterior 
que é praticamente inutilizada, em General Ramalho Eanes, na ausência dessa, a 
população constrói a sua própria zona, de uma forma informal. 
41 Citação original: «transition and connection between areas with divergent territorial 
claims» (HERTZBERGER, 2001, p. 32)
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espaços, a arquitetura procura atribuir um sentido de hospitalidade, criando 
um cenário de boas-vindas e despedidas (HERTZBERGER, 2001).

Em relação aos acessos verticais, estes realizam-se a partir de um 
núcleo de escadas que distribui os fogos, maioritariamente, numa lógica 
de “esquerdo/direito”. As exceções encontram-se nos topos dos volumes, 
onde os módulos adquirem uma configuração de “acesso horizontal”, com 
distribuição por corredor, que conecta todos os fogos a uma escada central 
[Anexo 2-3].

Pelo que se pode observar, os moradores utilizam estes patamares 
e corredores como extensão do fogo42, expondo objetos pessoais e/ou 
embelezando estas zonas colocando plantas.

«Os moradores colocam as suas coisas ali, eles cuidam desse 
espaço e, muitas vezes, cultivam plantas e flores, como se 
fosse parte da sua própria casa, como uma espécie de varanda 
ao nível da rua.»43 (idem, p. 40) 

«O patamar é o local das relações mais amigáveis e, ao 
mesmo tempo, o da maior parte dos casos de conflito entre 
vizinhos.» (PORTAS, 2005, p. 167)

Porém, as qualidades arquitetónicas dos in-between diferem nos 
dois empreendimentos. Em Ruy de Carvalho, os núcleos de acesso estão 
afastados da fachada, o que os torna privados de luz natural. Com o rasgo 
de uma claraboia no teto do último piso, tenta-se contrariar este aspeto, mas 
esta mostra-se insuficiente para garantir a iluminação solar e ventilação de 
toda a extensão do núcleo vertical. Este aspeto, acrescentando-se aos atos 
de vandalismo e à ocupação despreocupada por parte de alguns moradores, 
contribui para um estado insalubre e degradado da zona de acessos [28].

Em General Ramalho Eanes, os núcleos são assumidos na fachada, 
com um plano envidraçado. Isto permite a iluminação e ventilação natural 
dos mesmos e contribui para um maior nível de salubridade. No entanto, 
também aqui são visíveis marcas de vandalização e deterioração [29].

42 Em nota provocativa: esta atitude não poderá ser reflexo de falta de espaço no interior 
do fogo?
43 Citação original: « The residents put their own things there, they look after that space and 
often grow plants and flowers there as if it were part of their own home, as a sort of veranda 
at street level.» (HERTZBERGER, 2001, p. 40)
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2.2.2 Significados individuais construídos na relação com o 
coletivo

 Como se procurou expressar no ponto 2.1 desta dissertação, a 
construção da casa resulta de uma relação entre a intimidade da habitação 
e as dinâmicas coletivas. Isto concorre para a formação da identidade do 
sujeito que se baseia na dicotomia interioridade/visibilidade (KOROSEC-

SERFATY, 1985). O que é preciso considerar é que, por vezes, esta relação 
ultrapassa o controlo do sujeito e desavenças são geradas por causa de 
opções arquitetónicas e construtivas.

Um exemplo disso surgiu na análise da habitação do inquérito 
04. Nesta, a entrada é realizada a partir da área dos quartos. A tripartição 
espacial (zona íntima – zona social – zona de serviços) não é conseguida 
e o espaço coletivo invade (visualmente) o espaço privado da residência. 
Isto provoca um desacordo entre as duas dimensões, tornando o ato de 
“abrir a porta” perturbador à estabilidade da casa. 44  Esta situação torna-
se ainda mais problemática quando é acompanhada por uma atitude de 
autoisolamento por parte da moradora que, por opção pessoal e pelas 
circunstâncias provocadas por outrem, resume as suas relações com o 
exterior ao mínimo essencial.

Erving Goffman explica esta problemática da seguinte forma: 
o ator (morador) perante a presença de espectadores (vizinhos) acentua 
ou suprime determinados aspetos ou atividades do seu ser, construindo 
uma região de fachada (representação perante o coletivo). Nos bastidores 
(interior da habitação, «lugar onde o ator possa estar certo da impossibilidade 
de acesso dos espectadores» [GOFFMAN, 1993, p. 137]), «o ator poderá 
descontrair-se, pôr de lado a sua fachada, interromper a encenação e 
abandonar a personagem que no respetivo quadro desempenha.» (idem, p. 

136). Quando a distinção entre a região de fachada e os bastidores não é 
clara, ou uma se alastra para a outra, geram-se conflitos – quer internos ao 
indivíduo, quer entre ele e o coletivo.

Outro exemplo que sublinha como os fatores materiais implicam 
no estabelecimento da relação interioridade/visibilidade remete para 
o isolamento acústico entre os fogos. Todos os moradores inquiridos 
mencionam conseguir aperceber-se de atividades e conversas dos vizinhos, 
o que provoca uma auto-consciencialização do seu próprio nível de 
intimidade.

44 Prestando atenção ao tratamento do hall de entrada em diversos fogos, logo se percebe 
que este é o primeiro espaço a sofrer alterações quando o ajuste de dimensões é necessário, 
chegando mesmo a assumir-se como inexistente em certos casos. Esta atitude torna-se 
controversa quando se percebe a interioridade e proteção de privacidade que os moradores 
desejam. 
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«Na verdade, as paredes constituídas por tabiques delgados 
separam visualmente as diferentes divisões de um edifício, 
mas não impedem que as atividades de bastidores e de fachada 
se sobreponham em termos sonoros, chegando à unidade 
habitacional vizinha. É por isso que certos investigadores 
britânicos falam a este propósito de “paredes meias” (…). 
Neste caso, vizinhos que talvez se conheçam muito mal 
vêem-se na situação embaraçosa de saberem demasiadas 
coisas a respeito dos outros.» (GOFFMAN, 1993, pp. 144-145)

«Trata-se de uma falta de intimidade que tem consequências 
sobre a qualidade da vida social entre vizinhos.» (PORTAS, 

2005, p. 168)

 A sublinhar esta dicotomia está o sentido de territorialidade que 
todos os moradores expressaram, mesmo se em graus e sobre objetos 
diferentes, e que Edward Hall, depois de analisar o mundo animal, refere 
como um «sistema de comportamento fundamental próprio de todos os 
organismos vivos, incluindo o homem» (HALL, 1986, p. 22):

«A territorialidade existe também entre os seres humanos, 
que inventaram numerosas maneiras de defenderem aquilo a 
que chamam a sua terra, o seu solo ou o seu espaço.» (idem, 

p. 22)

 Com uma visão semelhante, Henrique Muga também argumenta 
que «o Homem está geneticamente predisposto para defender o seu 
território da invasão, e a agressão interpessoal é uma tendência natural 
entre humanos. O comportamento territorial é instintivo, e os humanos 
partilham com outros animais vertebrados a tendência para possuir e 
defender o território.» (MUGA, 2006, p. 132). Desta atitude depreende-
se, então, um sentido de proteção, posse45 e pertença sobre o espaço da 
habitação, que permite que o processo de apropriação se desenvolva.

Para traduzir o comportamento territorial na realidade dos 
moradores, menciona-se o inquérito 05, onde se afirmou que, apesar de 
se ter uma vida social ativa no bairro, esta acontece exclusivamente no 
exterior das habitações46. Este testemunho também é exemplificativo da 

45 O sentido de posse deve ser entendido na sua dimensão simbólica e não jurídica, 
porque estes moradores, como parte integrante de um plano de habitação social, não são 
proprietários do imóvel. (COSTA, 2017) 
46 «Love your neighbour, yet don’t pull down your hedge. » (Benjamin Franklin cit. in 
LAWSON, 2001)

Territorialidade
*
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dinâmica interioridade/visibilidade.
 Introduzindo uma dimensão mais alargada de territorialidade 
surge o morador do inquérito 01. Depois de ter manifestado o seu desagrado 
pela vizinhança e pelas condições deterioradas do empreendimento, 
expressando a sua vontade de se mudar, este admitiu que, quando deparado 
com a possibilidade de vir a ocupar outra habitação, noutro conselho, 
recusou, porque diz ter um vínculo muito forte com a freguesia. Aqui 
percebe-se que o sentido de pertença ultrapassa os limites do fogo e se 
estende à freguesia, de tal forma que o morador se vê disposto a continuar a 
viver num empreendimento que não lhe agrada só para não a «abandonar».

 No inquérito 03, a moradora mostrou-se em conflito com a 
atribuição de significados à habitação, afirmando que «a casa não é minha, 
não me identifico com nada aqui». Este sentimento de “des-pertença” e 
“frustração”47 é o resultado de um processo de realojamento forçado, que se 
«constitui uma séria ameaça psicológica ao sentido de identidade» (MUGA, 

2006, p. 246). A constante referência à «casa antiga» e o desejo expresso de 
«querer voltar», sublinha que o comportamento territorial foi construído 
em torno da residência anterior e que, ao contrário do que seria esperado, 
não foi transportado para a atual.

Isto sublinha que os processos de realojamento não são simples 
transferências de habitação, abrangem várias dinâmicas da vida dos 
residentes e implicam na apropriação dos espaços futuros. Por isso, antes 
de se tornar uma ação sistemática, deve estar sensível às suas repercussões. 
O caminho que agora se traça, privilegiando a reabilitação, pode ser uma 
solução perante os casos cujo inquérito mencionado é exemplificativo, 
visto que pelo menos há a garantia do direito ao lugar.

47 «Es frustrante verse forzado a vivir en un espacio que uno no puede reconocer o marcar 
como su propio territorio personal.» (PALLASMAA, 2019, p. 25)
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2.2.3 O espaço íntimo e a representação de uma identidade

Todos os assuntos tratados até ao momento, apesar de se poderem 
agrupar em temas base comuns, apontam que o fenómeno do habitar é 
único a cada indivíduo.

A valência entre o objeto, reconhecido por todos como a habitação, 
e o espaço de apropriação individual que gera e contém, a casa, pode 
ser refletida no sistema de expressão e interpretação linguística, num 
determinado idioma. Isto é, apesar do instrumento para comunicar ser 
coletivo e seguir regras gramaticais e sintáticas, a forma como ele é 
utilizado e interpretado é diversa – uma frase contém uma única estrutura 
gramatical, mas o seu entendimento pode variar conforme os interlocutores 
e o contexto (individual e situacional) onde é proferida. 
 Traduzindo este processo para a construção da casa, esta está 
associada à subjetividade de cada morador, que se estrutura nas suas 
dimensões cognitivas, afetivas, interativas, simbólicas e estéticas 
(GONÇALVES T. M., 2014).

«A nossa ideia de habitação é definida pelo nosso quadro de 
referência individual.»48 (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 15).

Seguindo este raciocínio, Edward Hall introduz o conceito de cultura como 
«uma realidade oculta, que escapa ao nosso controlo e constitui a trama 
da existência humana» (HALL, 1986, p. 213). Esta molda a perceção que o 
sujeito tem do mundo e interfere nos seus modos de apropriação espacial, 
através dos quais procura materializar a sua dimensão invisível.

Para perceber a concretização desta abordagem teórica, nos 
inquéritos realizados dedicou-se o momento inicial de cada conversa à 
partilha de experiências passadas, cuja informação se reuniu no grupo 
“Itinerário habitacional”.  Para o completar serve o “Perfil do agregado 
familiar”, que esclarece alguns aspetos característicos dos moradores. 
Ambos os grupos, assim como os restantes, oferecem uma viagem pela 
“dimensão oculta” (idem) de cada inquirido, que depois se procura refletir 
na ocupação, personificação e satisfação que apresenta sobre o espaço 
habitacional.

Uma das formas mais diretas para se perceber a tradução do espaço 
mental do sujeito para o espaço físico da habitação é observando os objetos 
mobiliários e decorativos que o morador opta por expor.

48 Citação original: «Our idea of a dwelling is defined by our individual frame of reference.» 
(LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 15)
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«A maneira como arrumamos os objetos que são nossos, 
os lugares onde os dispomos, dependem de modelos 
microculturais que não só são representativos de amplos 
grupos culturais, mas também dessas microvariações que 
cada indivíduo introduz na sua cultura e que o tornam único.» 
(HALL, 1986, pp. 130-131)

«(…) descrever estes elementos é como descrever o 
carácter da casa, ainda mais, as características dos seus 
proprietários.»49 (MONTEYS & FUERTES, 2018, p. 16)

Esta questão pode ser retratada em todas as conversas realizadas, mas 
sublinha-se os inquéritos 01 e 03 como os mais representativos.

No caso do primeiro, a presença de estatuetas e quadros alusivos a 
uma cultura africana remetem para os tempos em que o morador viveu em 
Angola [30]. Esse período coincidiu com a sua infância que, para diversos 
autores, como é o exemplo de Jacqueline Palmade, é considerada a época 
da vida onde as imagens da casa são formadas:

«habitar nos tempos de infância orienta os tempos das 
relações sociais, que por sua vez estruturam o sentido do 
espaço doméstico ao conferirem-lhe valor de habitação 
protetora (cosmogonia) - tendo ao longo do ciclo de vida 
uma importância vital para a formação de identidades 
espacializadas, onde cada um se reconhece.» (SALVADO, 

2017, p. 11)

Estes aspetos têm a sua representação na saudade expressa pelo morador, 
que se expandiu para lá dos limites do espaço da habitação, refletindo-se 
em diversas comparações estabelecidas entre o ambiente «desagradável» 
do bairro em que vive e a «gente boa» de Luanda.50

Seguindo com o quadro do simbolismo dos objetos da casa, destaca-
se também o inquérito 03. Aqui não sobressaem tanto peças particulares, 
que remetem para algum momento específico da vida da moradora, mas 
refere-se todo o conjunto de móveis que recheiam a habitação [31].

Através da conversa realizada pode-se perceber, como já foi 
referido, que esta moradora sofre um sentimento de “des-pertença” 

49 Citação original: «(…) describir estos elementos es como describir el carácter de la casa 
y, aún más, los rasgos de sus propietarios.» (MONTEYS & FUERTES, Casa collage. Un 
ensayo sobre la arquitectura de la casa, 2018, p. 16)
50 Neste caso, as imagens produzidas na infância estão associadas a sentimentos positivos, 
mas o contrário também pode acontecer. 
«(…) la memoria del hogar también despierta todos los miedos y las angustias que 
pudimos haber experimentado en la infancia.» (PALLASMAA, 2019, p. 21)
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provocada pelo processo de realojamento forçado. A recusa de aceitar 
esta habitação como sua, num âmbito simbólico, apresenta-se como um 
obstáculo à apropriação ativa do espaço. Perante esta dificuldade, e na 
necessidade explicada pelo comportamento territorial de “possuir” um 
lugar, este é substituído pelos objetos que a moradora trouxe consigo da 
residência anterior, e que reconhece como seus. Por outras palavras, a 
inquirida afeiçoou-se aos seus pertences materiais móveis, procurando um 
sentido de identidade que perdeu quando se viu obrigada a abandonar a sua 
casa. Apesar de reconhecer que não consegue obter o melhor proveito dos 
espaços devido à quantidade de armários que dispõe, a moradora recusa-se 
a «desfazer-se» das suas coisas. Estes objetos guardam as suas memórias e 
esperanças de um dia poder voltar a sentir-se em casa.

«Os armários, as cómodas e as gavetas representam a 
função de retirar do caminho e guardar, arquivar e recordar.»  
(PALLASMAA, 2019, p. 30)

«Com os anos, o espaço interior se irá colmatando de peças 
arqueológicas e elementos artísticos singulares que reúnem 
o distante em espaço e tempo; deste modo se fortalece a 
permanência frente a um mundo exterior contingente e 
transitório.»51 (LLEÓ, 1998, pp. 20-21)

 Outra questão levantada pela forma como o processo de 
realojamento aconteceu, é a sensação de instabilidade que se instalou no 
seio do agregado familiar, que agora sente que a qualquer momento pode 
ser obrigado a abandonar a habitação.
 À formação da casa está implicada uma ideia de estabilidade e 
continuidade (LLEÓ, 1998) que, no caso mencionado, foi quebrada de uma 
forma violenta. Isto traz, naturalmente, implicações no desenvolvimento 
de afeto entre o sujeito e o espaço, que se reverte na sua insatisfação 
residencial.

Numa situação diametralmente oposta, está a moradora do inquérito 
02, que relatou um itinerário habitacional bastante movimentado. Referindo-
se a ela própria como uma «saltimbanca», a inquirida viveu a maior parte 
da sua vida em propriedades de outrem, sobre as quais não pode exercer a 
sua influência. Por isso, mostra ter encontrado nesta habitação o sentido de 

51 Citação original: «Con los años, el espacio interior se irá colmatando de piezas 
arqueológicas y elementos artísticos que reúnen lo distante en el espacio y el tiempo; de este 
modo se fortalece la permanencia frente a un mundo exterior contingente y transitorio.» 
(LLEÓ, 1998, pp. 20-21)
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permanência, estabilidade e continuidade que nunca pode experienciar. Isto 
reflete-se na dedicação, cultivação e satisfação pessoal que tem pelo fogo. 

No segundo grupo dos inquéritos («Intervenções nas características 
do fogo») procurou-se compreender como é que os modos de apropriação de 
cada morador afetam, ou desejam afetar, a fisionomia do espaço projetado 
e, por sua vez, até que nível este permite que essas ações se concretizem.

O que se verificou é que nenhum dos moradores fez intervenções 
que alterassem o “esqueleto” da habitação, apesar de, em quase todos os 
casos, terem expressado essa vontade. Quando questionados sobre “o que 
mudavam”, as respostas apresentaram soluções para aumentar os espaços 
em que passam mais tempo – sala (inq. 01) [30] e cozinha (inq. 03) [32], e 
as zonas de serviço – casa de banho (inq. 04) [33] e lavandaria (inq. 05) [34].

Estes desejos foram ultrapassados, no inquérito 04, pela necessidade 
de alterar o projeto para atender às características particulares do agregado 
familiar. Tendo em conta a lesão tetraplégica do filho, e com vista a 
melhorar a qualidade de vida de todos os elementos da família, a moradora 
referiu que já apresentou, às entidades que gerem o empreendimento, 
propostas para a alteração do desenho do fogo. Estas sugestões passavam 
pela remoção do armário fixo existente à entrada do quarto do filho, para 
permitir a colocação da cadeira de rodas junto da cama, reduzindo a área de 
transferência [35]. E, para auxiliar esse movimento, servia a montagem de 
um guindaste automático, fixado no teto. Ambas as ideias foram negadas 
por parte da Assistência Social responsável pelo bairro, alegando que não 
ser feitas alterações ao projeto arquitetónico e que a construção não é forte 
o suficiente para a colocação do guindaste.

Isto introduz duas questões – ao carácter fechado da obra, soma-se o 
da legislação em vigor, e a má qualidade construtiva dos empreendimentos 
mostra-se como fator de impedimento à apropriação ativa do espaço. 
As famílias vêm-se, assim, impedidas de concretizar uma apropriação 
criadora, estando limitadas a alterações de elementos semifixos, como as 
peças da casa de banho ou os armários da cozinha.

Recuando ao problema da má qualidade construtiva dos 
empreendimentos, verificou-se que todos os moradores se viram obrigados 
a realizar obras reparadoras no interior das habitações, procurando esconder 
marcas de infiltrações, pintando e até revestindo paredes interiores com 
placas de polistireno (inq. 04). Isto também se enquadra no discurso que 
se teve aquando da análise dos empreendimentos, em que se referiu a 
falta de acompanhamento e investimento das entidades responsáveis na 
manutenção do edificado.
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Vivência dos 
espaços interiores 

(e exteriores)

* No grupo «Vivência dos espaços interiores e exteriores» analisou-
-se como é que as pessoas distribuem as suas práticas quotidianas pelas 
divisões e qual a relação estabelecida com o exterior (aspeto já analisado 
no ponto 2.1.1). Para tornar mais clara e direta essa interpretação, optou-
-se por listar um conjunto de atividades que podem ser executadas na 
habitação, seguindo o modelo apresentado por Nuno Portas em «Desenho 
e Apropriação do Espaço da Habitação» (PORTAS, 2005, pp. 159-172):

«Observando, de per si, cada “função” ou grupo de funções 
conexas, para lhes compreender o sentido e as modificações 
sofridas com a diferenciação sociocultural. O objetivo seria 
contribuir para a descrição dos ritmos quotidianos em função 
da idade e da ocupação dos membros do grupo, seu nível 
cultural, imagens e projetos de mobilidade.» (idem, p. 162)

 Aquele que se mostrou ser o espaço principal à vida da casa foi 
a sala [36-40]. Em todos os fogos visitados, esta área é compartilhada por 
atividades relacionadas com o lazer (estar e recreio – com a televisão como 
objeto central, acompanhada, em quase todos os exemplos, pela máquina 
de costura) e a realização de refeições (correntes e especiais). Observa-se, 
então, uma aglutinação da sala de estar com a sala de jantar numa divisão 
única, prevista em projeto. Pela leitura dos desenhos e pela experiência 
do espaço, percebeu-se que a separação entre estas zonas é marcada pelo 
momento de entrada, sendo a de refeições a que procura o local com mais 
iluminação natural.

No entanto, nos inquéritos 03 e 04, a entrada para a sala é realizada 
numa das extremidades da divisão. No primeiro caso, a sua configuração 
e a distribuição das janelas dão uma indicação de como é que o espaço 
pode ser ocupado [38]. Porém, o tratamento retangular da sala do inquérito 
04 e a localização das janelas numa posição quase simétrica à da entrada 
anulam o caráter estimulante que o espaço deveria ter, tornando o processo 
de apropriação mais complicado para o morador. Isto revê-se na disposição 
do mobiliário presente, que denota uma fusão entre as atividades “estar” 
e “refeições”. O que se entende desta organização é que nenhuma das 
funções se queria realizada “de costas” para a entrada. Isso determinou a 
posição da televisão na parede que acompanha a porta e, à semelhança do 
que se verificou nos outros fogos analisados, a zona de refeições procurou 
a fonte de luz natural, empurrando o sofá para a extremidade oposta da 
divisão (em comparação à posição da televisão), o que lhe retira frequência 
de uso [39].
 Esta situação serve de exemplo para explicar a “necessidade 
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espacial” de estimulação que Bryan Lawson defende. Esta faz parte de 
uma lista de 3 fatores – estimulação, segurança e identidade - que o espaço 
deve conter e/ou transmitir para que a sua apropriação possa acontecer 
de uma forma mais satisfatória para o morador. O autor defende que, um 
espaço neutro, à semelhança da sala em análise, provoca aborrecimento e 
requer um esforço maior por parte do sujeito para que se possa produzir 
uma identidade sobre o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, uma carga intensa 
de estímulos impede o sentido de continuidade e previsibilidade que as 
pessoas necessitam de adquirir em relação à sua habitação, para que esta se 
torne um local de segurança e estabilidade. Ou seja, o desafio que aqui se 
coloca é como se cria um espaço que não se apresente como um bloqueio 
à apropriação livre por parte do morador, quer por não sugerir nada, quer 
por sugerir demasiado.

«(…) às vezes a quantidade e a forma do espaço podem 
permitir ou restringir a capacidade do ocupante de criar 
as configurações comportamentais necessárias para o 
trabalho.»52 (LAWSON, 2001, p. 152)

 Ainda sobre as atividades que se executam na sala, em agregados 
familiares onde existem/existiram crianças em fase escolar, verifica-se 
também a utilização deste espaço para a realização de tarefas escolares, 
sendo que esta função se pode distribuir pelo quarto.

Como a maior parte dos moradores inquiridos estão reformados ou 
desempregados, o desempenho da função “trabalho” atribuída é baseada 
nas experiências passadas que relataram enquanto ativos, ou na presença 
de uma prática quotidiana de entretenimento que, pela sua rotina, é 
encarada como um trabalho (p. ex. pesquisa online de notícias, realização 
de puzzles de palavras cruzadas). Chama-se a atenção para o inquérito 03, 
onde esta atividade ganhou uma configuração espacial com a criação de 
um consultório improvisado, dentro da sala, para que o marido da inquirida 
pudesse desempenhar a sua profissão de "endireita".
 Em todos os casos, também se pode observar a prática de atividades 
relacionadas com o tratamento de roupas (secagem, passagem a ferro e 
costura) na área da sala. Esta peculiaridade pode ser encarada como marca 
das dimensões reduzidas da lavandaria, referidas por alguns moradores, 
que se vêm na necessidade de espalhar, pelo resto da habitação, funções 
que lhe são inerentes, mas que não se conseguem realizar dentro do seu 
espaço.

52 Citação original: «We have also seen that sometimes both the amount and shape of space 
can either enable or restrict the occupant’s ability to create the behavioural settings needed 
for the job.» (LAWSON, 2001, p. 152)
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 Em suma, pela diversidade de atividades que ocorrem no espaço 
da sala, pode admitir-se que este mostra um elevado nível de polivalência, 
o que lhe atribuí o título de “espaço central da habitação”.

 Em relação à cozinha, percebe-se uma adaptação dos elementos 
móveis às necessidades de cada família [41]. O que se pode observar é que, 
quanto maior for o agregado, maior é a preferência pela realização das 
refeições na sala, independentemente do seu carácter corrente ou especial.

Sobre os quartos, para além de desempenharem as suas funções 
essenciais de descanso, também servem outras atividades, como o estudo 
e recreio. Nos casos em que uma dessas divisões deixa de ser ocupada, 
mesmo conservando o mobiliário, há uma tendência a ocuparem esse 
espaço como sala de arrumos e com a realização de tarefas domésticas 
(inq. 01, 02 e 03) [42].

Como representação de uma situação excecional, apresenta-se um 
dos quartos do inquérito 04. Devido às condições físicas do morador, nesta 
divisão também se realizam as refeições correntes e a higiene pessoal do 
senhor. 

Ocupando a zona mais interior dos fogos existem as casas de 
banho que, a par da cozinha, são as divisões que mais intervenções sofrem 
por parte dos moradores, para que se acomodem às suas necessidades. 
As alterações que se verificaram visaram a melhoria das condições de 
acessibilidade.

Nos halls de entrada, independentemente da sua configuração, 
todos têm expostos objetos pessoais, como molduras com fotografias do 
agregado familiar ou estatuetas religiosas [43]. Isto pode ser entendido 
como uma tentativa de afirmação, por parte dos moradores, do limite entre 
a dimensão coletiva e a esfera privada, que tem a sua representação física 
na porta. Esta estratégia de expressão de identidade no primeiro espaço 
da habitação contribui para a apresentação mental de um limite, quando 
o físico está ausente, que torna o ato de entrar, a quem ali não vive, mais 
intimidante. Ao mesmo tempo, transforma o espaço da habitação mais 
acolhedor e familiar, para os residentes.

«O que vimos aqui, então, é que a disposição de tais itens 
no espaço não é uma questão de composição formal para a 
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maioria das pessoas; em vez disso, estrutura os ambientes 
comportamentais que desejam projetar de modo que possam 
desempenhar os papéis escolhidos para eles em relação aos 
outros.»53 (LAWSON, 2001, p. 152) 

 O grupo «Avaliação/satisfação com o fogo e empreendimento» 
resume todas as questões tratadas, visto que estas concorrem para a 
determinação do nível de satisfação que cada morador apresenta sobre a 
habitação e espaços envolventes.
 

«Falar de satisfação residencial é falar de gostos e sentimentos 
perante lugares ou espaços em que se desenvolve uma 
vivência quotidiana.» (FREITAS, 2001, p. 253)

De forma geral, os inquiridos mostraram-se satisfeitos com a 
distribuição e áreas dos fogos, à exceção da moradora do inquérito 04. 
Ao ver-se privada de realizar intervenções na configuração da habitação, 
esta expressa um sentimento de descontentamento. Isto demonstra que 
o grau de flexibilidade dos espaços (ou das entidades responsáveis pela 
sua produção e regulação) influencia na determinação de um processo 
de apropriação passivo ou ativo. No caso do primeiro, o sujeito adquire 
uma atitude de conformismo, que se irá reverter num nível mais baixo de 
satisfação (inq. 04). 

Comum a todos os moradores é o descontentamento referente à 
qualidade construtiva do edificado, tendo estes apresentado diversas queixas 
relativas ao mau isolamento acústico e térmico das paredes. Este aspeto 
requer um esforço e investimento extra por parte do agregado familiar que, 
ao terem adquirido o gosto pela casa, que naturalmente se reflete na sua 
cultivação, se vê obrigado a investir na sua manutenção. Para exemplificar 
esta situação serve o inquérito 03, no qual a moradora expressa claramente 
a sua recusa em executar mais obras, porque «a casa não é [dela]». Então, 
num ciclo vicioso, o descontentamento pela habitação revê-se na falta 
de investimento no seu cuidado que, por sua vez, é sublinhado pela má 
qualidade construtiva que agrava as marcas de detioração, o que contribui 
para uma, ainda maior, antipatia pelo fogo.
 A estas questões somam-se razões socioculturais que implicam 
nas relações de vizinhança, segurança e garantia de intimidade. Assim, 
utilizando as palavras de Isabel Guerra, «ao gosto pela casa (…) se 

53 Citação original: «What we have seen here then is that the arrangement of such items 
in space is not a matter of formal composition for most people; rather it structures the 
behavioural settings they wish to engineer so that they can play out the roles chosen for 
them in relation to others.» (LAWSON, 2001, p. 152)
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contrapõe o desgosto pelo bairro». (GUERRA, 1994, pp. 11-12). Ou seja, 
o que se verificou é que, independentemente do nível de satisfação que 
os moradores possam apresentar sobre a habitação, os conflitos com os 
vizinhos e o clima de insegurança instalado nos bairros são os aspetos que 
mais contribuem para uma avaliação negativa geral. A dimensão social, 
que ultrapassa o carácter dos espaços físicos, é aquela que se mostra mais 
sensibilizadora, estando traduzida em frases como «A casa é boa, mas os 
vizinhos são péssimos. Preferia a minha casa antiga. Podia estar a cair aos 
bocados, mas ao menos tinha sossego.» (inq. 01). 
 Esta vontade de se mudarem é comum a todos os moradores, 
que expressaram um profundo desagrado pelo ambiente que se vive 
nos empreendimentos. Isto torna claro que a dimensão social inerente à 
habitação é a que mais influência exerce sobre o indivíduo, que expressa 
a sua preferência por uma residência degradada, mas onde não surjam 
desentendimentos com os vizinhos, do que uma habitação com as condições 
mínimas garantidas, mas localizada num seio de desordem. 
 Resumidamente, a satisfação residencial que os moradores 
expressam reflete que «o valor das coisas ultrapassa assim as qualidades 
intrínsecas dessas coisas, para ganhar sentido numa teia complexa de 
determinação do seu valor, que não se cinge, também, mesmo às crenças 
e às atitudes meramente individuais. Este encontra raízes em processos de 
construção social e coletiva de um sistema relacional do próprio habitat 
em que os indivíduos e espaços valem pelas posições relativas que nele 
conquistam e desenvolvem.» (FREITAS, 2001, p. 254). 
 Ainda sobre os aspetos exteriores ao espaço habitacional, recorda-
-se o que foi escrito no ponto 2.2.1. relativamente à inserção urbana dos 
empreendimentos. Os moradores admitem uma sensação de isolamento, 
não tanto pela falta de oferta de transportes públicos, mas pela ausência 
de determinados serviços essenciais à vida quotidiana, como um mercado 
para abastecimento de alimentos diários, a uma distância percorrível a pé.
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Talvez as questões apresentadas se teriam colocado de forma 
mais veemente ou diferente perante um leque de inquiridos maior e mais 
heterogéneo. Contudo, o que se procurou demonstrar, ao longo de todo o 
capítulo, foi que o processo de apropriação de uma habitação está inerente 
a um conjunto de fatores que ultrapassam as funções do arquiteto.

«Um dos papeis do espaço é criar configurações que facilitem 
a atuação da gama de identidades que usamos nas nossas 
vidas. Muito disso deve ser feito não por arquitetos, mas 
pelos próprios atores, uma vez que o espaço é, efetivamente, 
uma extensão da sua própria máscara comportamental. Por 
sua vez, o desafio dos arquitetos é como se cria um espaço 
que convide e facilite a apropriação e personalização.»54 
(LAWSON, 2001, p. 31)

 

A metodologia de aproximação adotada visou demonstrar que, à 
construção da casa, estão subjacentes dimensões que transpõem os seus 
limites físicos, e que, quando uma delas é alienada, coloca em risco a 
experiência das outras.

«Assentamento, espaço urbano, instituição e residência 
constituem o ambiente completo, onde a habitação natural, 
coletiva, pública e privada ocorre.»55 (NORBERG-SCHULZ, 

1985, p. 13)

Começando pelo estudo da localização e inserção urbana dos 
empreendimentos, foi-se, aos poucos, “entrando na casa das pessoas”, 
mostrando o aumento consecutivo do grau de subjetividade presente no 
modo de apropriação e personificação dos espaços. Aqui, introduziu-
-se o conceito de cultura, que se pode explicar como uma coleção de 
imagens, memórias e aspirações que moldam o entendimento, perceção 
e ocupação que as pessoas fazem do espaço. Isto justifica o facto de, a 
um conjunto de perguntas iguais, as respostas obtidas, e as formas como 
foram apresentadas, serem diferentes entre si e específicas a cada situação, 
deixando a curiosidade sobre o que se poderia ter encontrado se a extensão 
dos inquéritos tivesse sido maior.

54 Citação original: «(…) one of the roles of space is to create settings that facilitate the 
acting out of the range of identities we use in our lives. Much of this must be done not by 
architects but by the actors themselves, since the space is effectively an extension of their 
own behavioural mask. In turn, the challenge for architects is how to create space that 
invites and facilitates taking possession and personalization.» (LAWSON, 2001, p. 31)
55 Citação original: « Settlement, urban space, institution and house constitute the total 
environment, where natural, collective, public and private dwelling take place. » 
(NORBERG-SCHULZ, 1985, p. 13)
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Nos casos inquiridos verificou-se o predomínio de uma 
apropriação parcial e, por vezes, passiva sobre os espaços habitacionais 
e seus envolventes. Parcial, porque, devido ao descontentamento pelo 
ambiente do bairro, os moradores não usufruem dos espaços exteriores 
o que, por sua vez, implica na supressão de uma das dimensões da casa. 
Passiva, na medida em que, perante desejos e necessidades expressas de 
alterar as configurações dos fogos, vêm-se obrigados a adotar uma atitude 
de conformação devido ao carácter determinativo e estático que o projeto 
e as entidades reguladoras apresentam.
 Desta forma, as marcas de ocupação e personificação revêm-se, 
sobretudo, na disposição de mobiliário e decoração que «constituirão o 
cenário e os alicerces do palco para o desenrolar da ação humana que será 
representada diante, dentro ou acima dele.» (GOFFMAN, 1993, p. 34). É através 
destes objetos que os moradores procuram expressar a sua identidade e 
memórias, podendo mesmo vir-se a adquirir um comportamento territorial 
sobre eles, quando o morador não consegue desenvolver um sentido de 
pertença e posse sobre o espaço que lhe foi atribuído. 
 Este aspeto reflete-se no cuidado e investimento pessoal que cada 
um coloca na habitação sendo que, «(…) se não houver sentido de pertença, 
o morador não reage à degradação nem à invasão.» (MUGA, 2006, p. 137)

 O método de investigação experimentado nesta dissertação visa 
ensaiar um modo de aproximação da resposta institucional à realidade social, 
que permita aos técnicos um conhecimento mais aprofundado sobre as pessoas 
para quem estão a projetar. A resposta sistematizada e despersonalizada 
deve ser informada pelas necessidades e desejos da população, e tal só pode 
acontecer através de um trabalho de campo que permita o contacto direto 
entre as duas partes envolvidas. 

«Adentrar o universo de uma casa é desvendar um mistério 
até então oculto para os pesquisadores da cidade, acostumados 
a traçados, cálculos, números e projeções. A pesquisa ajuda 
a dar visibilidade aos que habitam a cidade, dar voz aos 
que raramente são ouvidos. Compreender ou pelo menos 
entender seus sentimentos em relação a ter uma casa e levar 
essas informações ao planeamento urbano e aos programas 
de habitação é uma façanha para o pesquisador acostumado 
a trabalhar com hipóteses e projeções estatísticas.» 
(GONÇALVES T. M., 2014, p. 104)

Ou seja, o que se está a defender é uma personalização do processo que 
envolve ações de realojamento, e «o que pode haver de mais pessoal que 
visitar uma casa privada, entrar em contacto íntimo com a vida dos seus 
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habitantes, seus sonhos, suas tragédias e as rotinas quotidianas que os 
sustenta?»56 (LLEÓ, 1998, p. 6). 

 Através de uma investigação “proxémica” (termo criado por Edward 
Hall «para designar o conjunto das observações e teorias referentes ao uso que 
o homem faz do espaço enquanto produto cultural específico» [HALL, 1986, p. 

11]) talvez se consiga somar ao direito de acesso a uma habitação a concessão 
de espaços apropriáveis em todas as suas dimensões. E, desta forma, contribuir 
para a formação da casa como um lugar de «devaneios», onde permanece 
uma constante procura pela sua composição «ideal» (que deve estar somente 
inerente ao papel do morador) (BACHELARD, 1978). À casa do paraíso de 
Gaston Bachelard assemelha-se o espaço existencial de Pallasmaa, que 
«estrutura-se sobre a base dos significados e dos valores que são refletidos 
nele pelo indivíduo ou grupo, seja de maneira consciente ou inconsciente; o 
espaço existencial é uma experiência única interpretada através da memória e 
conteúdos empíricos do indivíduo.»57 (PALLASMAA, 2019, p. 61). 
 Como se viu, a estas construções mentais e simbólicas estão 
subjacentes características definidoras do desenvolvimento e representação 
do sujeito na sociedade. Por isso, aquilo que é inicialmente entendido como 
uma dimensão íntima, ao extravasar esses limites, passa a implicar na vida 
coletiva. Isto prova, ainda mais, que a contribuição para o direito à casa é 
uma garantia para a coesão social. 

 A questão que se coloca agora é: 
como se pode desenhar um espaço de habitação mais apropriável?

56 Citação original: «? ¿Qué puede haber más personal que visitar una casa privada, entrar 
en contacto intimo con la vida de sus habitantes, sus sueños, sus tragedias y las rutinas 
cotidianas que los sostienen?» (LLEÓ, 1998, p. 6)
57 Citação original: «El espacio existencial vivido se estructura sobre la base de los 
significados y los valores que se reflejan en él por el individuo o el grupo, sea de manera 
consciente o inconsciente; el espacio existencial es una experiencia única interpretada a 
través de la memoria y los contenidos empíricos del individuo.» (PALLASMAA, 2019, p. 
61)
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Capítulo III

«Acabar 
Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a 
substituir pela palavra começar.» 
(SIZA, 2009, p. 366) 





Por uma habitação mais apropriável: 
considerações finais

A sustentar esta dissertação está um esforço para demonstrar 
que os modos de apropriação da habitação e do seu meio envolvente são 
próprios a cada indivíduo e que, por isso, o projeto arquitetónico deve ser 
capaz de responder a essa subjetividade. No capítulo anterior foi analisado 
um conjunto de depoimentos que sublinha o carácter individual, dinâmico 
e multidimensional inerente a cada processo, evidenciando as falhas de 
um sistema anónimo e automatizado. Assim, neste momento conclusivo, 
procura-se apontar, de forma sintetizada, algumas abordagens que poderão 
responder à questão levantada - como se pode desenhar um espaço de 
habitação mais apropriável? – e que incitem investigações teóricas e 
práticas futuras.

Iniciando pela multidimensionalidade do habitar, nos bairros 
sociais verificaram-se 3 níveis de aproximação ao problema: 1) o bairro 
na cidade; 2) as relações sociais no bairro; 3) as construções simbólicas no 
espaço íntimo.

 Depois de observar a posição de exclusão urbana dos 
empreendimentos, e a sua consequência social para a população moradora, 
defende-se que é urgente uma revisão da abordagem. Assim dizendo, 
«considera-se que é preciso passar progressivamente de uma ação limitada 
à habitação e aos bairros a uma estratégia de desenvolvimento social 
urbano da cidade ou da aglomeração metropolitana mais global» (GUERRA, 

1994, p. 15). Fala-se de uma política de cidade, «uma ação integrada levada 
a cabo numa ação concertada entre o Estado, as Autarquias e os diferentes 
parceiros locais.» (idem).

«Os problemas da exclusão social não se resolvem por 
boas vontades ou por decretos políticos. São problemas 

1) O bairro na 
cidade:

Inclusão urbana e 
social; 

Política de cidade

*
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de grande complexidade e dimensão e exigem a colaboração 
de uma multiplicidade de instâncias, desde os moradores à 
administração (local e central), a outros parceiros sociais com 
recursos (empresas, escolas, justiça, etc.).» (idem)

	 A	esta	redefinição	de	aproximação	multiescalar	deve	estar	subjacente	
uma reformulação das políticas sociais e dos seus meios de atuação, como 
«processos» e não «estádios» (GUERRA, 2002).	Assim,	as	novas	formas	de	ação	
devem	assentar	«no	aprofundamento	da	complexidade	das	dinâmicas	sociais	
e na procura da coesão social» (idem, p. 55), concretizando «um equilíbrio 
efetivo	e	legítimo	entre	interesses	contraditórios	de	redistribuição	social,	num	
contexto	marcado	por	interesses	contraditórios	e	onde	os	níveis	de	consenso	
são	continuamente	negociáveis»	(idem, p. 59).

 Como se demonstrou no capítulo anterior, a concretização destes 
conceitos	 reflete-se	 na	 localização,	 desenho	 arquitetónico	 e	 tratamento	 dos	
espaços	 públicos	 que	 o	 bairro	 gera	 ou	 influencia.	 Estes	 aspetos	 vão,	 por	
sua	vez,	influenciar	as	dinâmicas	do	bairro	com	o	território	envolvente	e	as	
relações	de	vizinhança.
 O que se percebeu com a análise dos empreendimentos PER foi 
que se procurou auxiliar as operações de realojamento com a construção de 
equipamentos,	maioritariamente	 desportivos.	 Estes	 são	 fundamentais	 como	
«elemento	“tónico”,	facilmente	memorizável	e	com	uma	grande	participação	
da	 individualização	 do	 sítio»58	 e	 como	 «instrumento	 urbano	 de	 vivificação	
e	gerador	de	vida	comunitária»	 (PORTAS, 2005, p. 227).	Por	outras	palavras,	a	
construção de equipamentos associados a empreendimentos sociais é essencial 
para	o	seu	desenvolvimento	urbano	e	social,	e	para	o	fomento	de	relações	de	
vizinhança	no	bairro.

	 A	 par	 dos	 equipamentos	 estão	 os	 espaços	 coletivos,	 que	 servem	
de palco à dimensão pública do habitar. Com a realização dos inquéritos 
observou-se	que	existe	uma	recusa	e	receio	por	parte	de	alguns	moradores	em	
usufruírem	desses	espaços,	devido	ao	mau	ambiente	e	clima	de	insegurança.	
Nestas	 situações,	 o	 bairro,	 em	 vez	 de	 ser	 vivido	 «como	 algo	 próximo	 da	
“comunidade	 de	 aldeia”,	meio	 de	 conhecimento	 recíproco,	 de	 entreajuda	 e	
de controlo, no interior do qual se organizam a identidade e a segurança e se 
situam todas as relações», é apenas «o lugar de residência» (GONÇALVES A. C., 

1988,	pp.	29-30).

58	Relembre-se	que	o	Empreendimento	Ruy	de	Carvalho	ficou	conhecido	por	“Polidesportivo	
da	Urbanização	Ruy	de	Carvalho”.	
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 Para contrariar esta atitude, viu-se que são necessários processos 
de reinserção social da população, que visem combater os comportamentos 
desviantes presentes nestes territórios. Porém, o tratamento dos espaços 
coletivos do bairro podem auxiliar a fomentação do sentido de comunidade 
que se procura. Isto passa por um desenho que estimule a sua utilização e 
que vá de encontro aos interesses dos moradores.

«Talvez as pessoas fiquem ainda mais inclinadas a dar novos 
usos ao espaço público se as oportunidades para isso lhes 
forem oferecidas explicitamente.»59 (HERTZBERGER, 2001, 

p. 60)

 Sobre este aspeto, será pertinente referir que, algo que se percebeu 
com os inquéritos, foi a afinidade que a população mais velha tem com 
as hortas e a atividade de cultivo. Ao longo das conversas foi frequente 
a referência ao quintal da casa de infância (inq. 01), de onde se colhiam 
alimentos para a subsistência da família (inq. 03 e 04). Isto levou a que se 
questionasse, junto dos moradores que mencionaram os quintais no seu 
itinerário habitacional se, na eventualidade de existirem hortas partilhadas 
no empreendimento, estes usufruiriam desses espaços. A resposta recebida 
foi positiva. A pertinência de incluir hortas como espaços coletivos nos 
bairros mostrou-se, assim, uma oportunidade para que os moradores 
possam construir significados com o exterior da habitação e, por sua vez, 
fomentar o lado de comunidade como espaço para a socialização. A estes 
aspetos some-se a sua contribuição para a sustentabilidade ambiental, 
económica e alimentar, a promoção da saúde física e mental e o papel 
pedagógico que as hortas podem desempenhar (NOVA, 2017).

O que interessa reter não é, exclusivamente, o contributo que a 
integração de espaços para cultivo nas intervenções sociais traz para a melhoria 
da qualidade de vida dos seus habitantes e dos empreendimentos, mas o facto de 
que se percebeu a sua pertinência através do contacto direto com a população. 
Ou seja, como foi apontado anteriormente, antes de se determinarem os 
equipamentos e as características dos espaços comuns, devia-se ensaiar, junto 
dos futuros moradores, que tipo de espaços se mostram mais de acordo com 
as suas preferências e necessidades. Em ambientes já consolidados, deve-se 
procurar perceber como é que os espaços projetados são ocupados e propor 
soluções que permitam o seu ajuste à realidade dos moradores. 

59 Citação original: «Perhaps people will even be more inclined to put the public space to 
new uses if the opportunities for doing so are explicitly offered to them.» (HERTZBERGER, 
2001, p. 60) 
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Tal como se começou por dizer no início deste capítulo, os modos 
de apropriação são subjetivos, dinâmicos e multidimensionais, e adquirem 
maior representação no interior da habitação. Este será o espaço predileto 
para o indivíduo exprimir as suas memórias e cultura, encontrar estabilidade 
e condições para a sua prosperidade. Habitar torna-se, assim, um processo 
individual que se constrói no tempo, ao qual deve estar associado um espaço 
que seja capaz de responder à subjetividade e às mutações da vida do seu 
ocupante. No caso das habitações sociais, é necessário ter em conta o carácter 
transitório que estas, por vezes, adquirem, o que significa que a qualidade 
e nível de apropriação deve ser garantido, nos mesmos modos, a futuros 
ocupantes com vivências distintas dos anteriores. Isto significa que importa 
«maximizar a latitude de opções para o maior número possível de indivíduos» 
(ALMEIDA, 1993, p. 829) e criar estratégias para lidar com o fator tempo.

«Uma moradia de sucesso é mais do que um programa de 
requisitos traduzido em forma material. Uma das questões 
que um projetista de habitações deve levar em consideração 
é o fator tempo. Ao longo da sua vida, uma habitação passa 
por muitas mudanças no uso, bem como mudanças devido a 
desenvolvimentos culturais, sociais e tecnológicos - mudanças 
que o projetista não pode prever ou identificar de forma 
compreensiva. Para acomodar o fator tempo, devemos projetar 
habitações que sejam capazes de absorver essas mudanças de 
uma forma ou de outra.»60 (LEUPEN & MOOIJ, 2011, pp. 82-83)

 Contudo, o que se assiste é uma contínua estandardização dos espaços 
habitacionais. John Turner aborda esse tema referindo que, «quanto maior a 
organização e quanto mais centralizada a gestão se torna, mais frequente e 
maiores são as disparidades entre as prioridades de habitação das pessoas e 
a habitação que obtêm. Conforme as incompatibilidades aumentam, também 
aumenta a insatisfação dos usuários.»61 (TURNER, 1977, p. 53).

«Por mais bem-intencionada que seja, a imposição de habitações 
padronizadas com base em "necessidades" oficialmente 

60 Citação original: «A successful dwelling is more than a programme of requirements translated 
into material form. One of the issues a housing designer has to take into account is the factor 
of time. Over the course of its lifetime, a dwelling undergoes many changes in use, as well as 
changes due to cultural, societal and technological developments–changes that the designer 
cannot predict or identify in any comprehensive way. In order to accommodate the time 
factor, we must design dwellings that are able to absorb these changes in one way or another.» 
(LEUPEN & MOOIJ, 2011, pp. 82-83)
61 Citação original: «(…) the larger the organization and the more centralized management 
becomes the more frequent and the greater the mismatches are bound to be between people’s 
housing priorities and the housing they get. As the mismatches’ increase, so does the users’ 
dissatisfaction.» (TURNER, 1977, p. 53)
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presumidas é potencialmente assassina. É irônico que 
tantas tragédias pessoais sejam causadas por profissionais e 
administradores bem-intencionados, muitas vezes com fortes 
motivos ideológicos, que supõem estar a contribuir para o 
bem-estar das pessoas comuns e até mesmo a trabalhar por 
uma sociedade mais justa.»62 (idem, p. 104)

 O primeiro passo para se desenhar uma habitação mais apropriável 
deve ser compreender a casa como «um terreno de apropriação muito 
menos prescritivo do que aquele a que se está habituado (…) [e se deve] 
ter em conta, ao nível do design arquitetónico, toda a ambiguidade e 
diversidade dos comportamentos reais» (PORTAS, 2005, p. 172).

«Sabemos que é o ocupante que faz da habitação uma 
casa, habitando nela. O arquiteto apenas projeta o envelope 
dentro do qual esta habitação ocorre. O que acontece lá é 
amplamente imprevisível ou, no mínimo, impossível de 
definir com precisão. Quem serão os ocupantes, quanto 
tempo ficarão e em que grau situam as esferas de habitação 
e trabalho dentro de casa, geralmente, não se sabe com 
antecedência.»63 (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 32)

«Um edifício não é algo que você termina. Um edifício é 
algo que você começa.»64 (Stewart Brand cit. in GRAÇA, 2018, 

p. 65)

 Aqui pode introduzir-se o conceito de obra aberta que Umberto Eco 
explora como «um convite à liberdade (…), uma arte que dê ao espectador 
a ideia de um universo em que ele não é joguete, mas responsável» (ECO, 

2016, p. 38).

62 Citação original: «However well-intentioned, the imposition of standardized housing on 
the false basis of officially presumed ‘needs’ is potentially murderous. It is ironical that 
so many personal tragedies are caused by well-meaning professionals and administrators, 
often with strong ideological motives, who suppose they are contributing to the common 
people’s well-being and even working towards a more just society.» (TURNER, 1977, p. 
104)
63 Citação original: « We know that it is the occupant who makes the house a home by 
dwelling in it. The architect merely designs the envelope within which this dwelling takes 
place. Just what happens in there is largely unpredictable, or at the very least impossible 
to define with any precision. Who the occupants will be, how long they will stay and the 
degree to which they situate the spheres of dwelling and work within the home is usually 
not known in advance. » (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 32)
64 Citação original: «A building is not something you finish. A building is something you 
start. » (Stewart Brand cit. in GRAÇA, 2018, p. 65)

Obra aberta 
*
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«A poética da obra “aberta” tende, como diz Pousseur, a 
promover no intérprete “atos de liberdade consciente”, a pô-lo 
como centro ativo de uma rede de relações inesgotáveis, entre 
as quais ele instaura a própria forma, sem ser determinado por 
uma necessidade que lhe prescreva os modos definitivos da 
organização da obra fruída (…)» (idem, p. 64) 

«Obra aberta como proposta de um “campo” de possibilidades 
interpretativas, como configuração de estímulos revestidos de 
uma substancial indeterminação, de modo a que o fruidor seja 
levado a uma série de “leituras” sempre variáveis; estrutura, 
enfim, como “constelação” de elementos que se prestam a 
diferentes relações recíprocas.» (idem, p. 157)

 Com a definição deste conceito, entende-se a sua aplicação na 
“chamada à participação”, no «convite a fazer a obra com o autor» (idem, 

p. 84). Nuno Portas caracteriza esta atitude como uma «noção dinâmica de 
trocas entre os planificadores e os habitantes (…) sem o qual os conjuntos 
habitacionais constituirão um mero suporte físico da vida dos seus habitantes, 
frio e inexpressivo.» (PORTAS, 2005, p. 105).
 O que se defende é que a tomada de decisões em conjunto com os 
futuros moradores permite a produção de um ambiente mais estimulante para o 
indivíduo. Como se viu, quando este diálogo é inexistente, os espaços mostram-
se despersonalizados e uma barreira para a sua apropriação65 (TURNER, 1977), 

que depois se traduz numa alienação do sujeito e do agregado familiar66. De 
igual forma, os projetos participativos permitem que não se cometam erros 
que advêm do desconhecimento da realidade dos moradores.67

Isabel Guerra vai mais longe quando, em vez de participação, aplica 
o termo implicação. O morador deixa de estar apenas envolvido na tomada 

65 «When dwellers control the major decisions and are free to make their own contribution to 
the design, construction or management of their housing, both the process and the environment 
produced stimulate individual and social well-being. When people have no control over, nor 
responsibility for key decisions in the housing process, on the other hand, dwelling environments 
may instead become a barrier to personal fulfillment and a burden on the economy. » (TURNER, 
1977, p. 33)
66 «(…) el aislamiento de los habitantes y la despersonalización de la casa, provocan con el 
tiempo graves trastornos en el hogar suburbano. La casa no cumple ya la doble misión de ser un 
refugio privado y un vehículo de integración en la sociedad; más bien al contrario, se convierte 
en un espacio de alienación para el individuo y la familia.» (LLEÓ, 1998, p. 128)
67 « Being the representation and embodiment of the order and identity of the dweller or group 
of dwellers, the experience of home requires their active participation in the design process. 
This is not only because dwellers all too often have their desires ignored, but also because 
the opportunity for environmental change is an opportunity for an enhanced sense of home. 
Participation can be as important for the opportunities it opens up as it is for the mistakes it 
avoids. (…) The participatory approach therefore offers significant opportunities for research 
and practice in environmental design.» (DOVEY, 1985, p. 60)

Participação 
e 
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de decisões e passa a estar implicado como agente ativo na construção, 
organização, gestão e manutenção do bairro.68

«Trata-se de pensar o espaço e os modos de vida da população 
em simultâneo e integradamente, inserindo no habitat em 
construção espaços de formação (por exemplo, os integrados 
nas atividades de construção civil que a própria construção 
do bairro irá exigir), de trabalho (pequenas empresas de 
comércio e/ou oficinas), de convívio (equipamentos de 
desporto e de lazer), fazendo, desde o primeiro momento, 
a população ficar implicada por algumas destas tarefas.» 
(GUERRA, 1994, pp. 13-14) 

 Num ambiente complexo como os bairros sociais, onde os futuros 
moradores nem sempre são conhecidos, na altura do projeto, e ao longo 
do tempo se vão alterando, a sua participação na tomada de decisões 
projetuais mostra-se inviável. Por isso, os espaços, na impossibilidade 
de se estabelecer o diálogo entre a equipa técnica e os moradores, devem 
ser concebidos como «obras abertas», «em movimento» (ECO, 2016) e 
«inacabadas» (BOUCHAIN, 2009). Isto não significa, necessariamente, que 
aspetos da construção sejam deixados por terminar, mas que uma «forma 
acabada e fechada na sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, 
é igualmente aberta, com possibilidade de ser interpretada de mil modos 
diferentes, sem que a sua irreproduzível singularidade seja por isso 
alterada.» (ECO, 2016, pp. 63-64).

«Para resistir às mudanças, a forma construída deve ser 
feita de forma a permitir múltiplas interpretações, ou 
seja, que possam absorver e exalar múltiplos significados, 
sem, no entanto, perder a sua identidade no processo.»69 

(HERTZBERGER, 2001, p. 149)

 Materializando o defendido surge a arquitetura evolutiva, 
«enquanto solução flexível, adaptável e com capacidade de gerar uma 

68 Como exemplo desta estratégia, veja-se a metodologia aplicada no SAAL, abordada no 
primeiro capítulo. 
69 Citação original: «The process of change must constantly appear to us as a permanent 
situation, that is why the changeability itself must come first and foremost as a constant 
factor, which contributes to the significance of each individual form. In order to withstand 
changes built forma must be made in such a way that they permit multiple interpretations, 
i.e. that they can both absorb and exude multiple meanings, without, however, losing their 
identity in the process.» (HERTZBERGER, 2001, p. 149)

Obra aberta
Obra em movimento

Obra inacabada
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intervenção adequada às reais necessidades da área de intervenção.» (NEVES, 

2013, p. 5). Possibilitando a evolução e melhoramento das habitações, ao longo 
do tempo, contribui para uma melhor correspondência entre o espaço e as 
condições de vida dos seus ocupantes, sem que sejam necessários grandes 
investimentos. Desta forma, mostra-se, também, uma solução arquitetónica 
com vantagens económicas, «principalmente quando aliada a questões sociais, 
pois permite alterações nas dimensões do agregado familiar sem exigir mudar 
de habitação.» (idem, p. 5).

Uma arquitetura evolutiva pode adotar várias estratégias sendo: 
conversão (ocorrem alterações na configuração espacial do fogo); polivalência 
(não ocorrem alterações na configuração espacial do fogo); expansão 
(ocorrem alterações dos limites do fogo, vertical ou horizontalmente, com um 
acréscimo de área); multifuncionalidade (adaptação do espaço a vários usos, 
ocorrendo, ou não, alterações na configuração espacial do fogo); diversidade 
(várias tipologias conjugadas num edifício) (idem, p. 24).

O desenvolvimento deste tema da arquitetura interessa como 
contributo para uma das discussões em causa – como ultrapassar a rigidez das 
soluções fechadas da habitação social standard. Todavia, para não tornar o 
desenvolvimento deste tema muito extenso, porque não é esse o foco principal 
deste projeto de investigação, exploram-se, de seguida, apenas determinados 
conceitos e estratégias apresentadas no parágrafo anterior.

 O primeiro conceito a referir é a flexibilidade, como um dos adjetivos 
atribuídos à arquitetura evolutiva. Este surgiu como resposta às críticas à 
arquitetura funcionalista, procurando criar edifícios capazes de servir vários 
usos (MUGA, 2006). É uma filosofia que parte do princípio de que não existe 
uma solução correta, reconhecendo que as dimensões a que tem de dar resposta 
estão em constante mutação (HERTZBERGER, 2001).
 A flexibilidade é alcançada através de alterações físicas do edifício, 
que podem ter um carácter temporário (através de paredes deslizantes, por 
exemplo) ou um carácter permanente (como a evolução da habitação para o 
exterior) (NEVES, 2013). Seguindo esta linha, entende-se que uma habitação é 
flexível quando permite que os seus ocupantes ajustem as características dos 
espaços às suas necessidades, ao longo do tempo.

No entanto, algo que origina diversas críticas é o facto de que à 
flexibilidade está subjacente a neutralidade dos espaços, que dificulta a 
atribuição de uma identidade e pode incentivar intervenções indiscriminadas.70

70 Para contrariar este resultado, autores como Xavier Monteys e Pere Fuertes procuraram 
redefinir flexibilidade como uma questão de potencialidade, variedade de uso e versatilidade 
dos espaços (MONTEYS & FUERTES, 2018), aproximando-o à definição de polivalência.

Flexibilidade
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 Uma estratégia que o projeto arquitetónico evolutivo pode adotar 
para que os seus espaços se mostrem mais competentes a serem apropriados 
e capazes de acompanhar as mudanças do agregado familiar, no tempo, é a 
polivalência. Apesar de, em teoria, todas as habitações serem polivalentes, 
através de divisões com mais do que um ponto de acesso e dimensões 
aptas à realização de mais do que um tipo de atividades71 (LEUPEN, 2006), 
permite-se que a habitação possa ser usada de diferentes maneiras sem 
requerer adaptações de natureza arquitetónica (LEUPEN & MOOIJ, 2011).

«A única abordagem construtiva, para uma situação que está 
sujeita à mudança é uma forma que parta da própria mudança 
como fator permanente, isto é, uma forma polivalente é uma 
forma que se presta a diversos usos sem que ela própria tenha 
de sofrer mudanças, de maneira a que uma flexibilidade 
mínima possa produzir uma solução ótima.» (MUGA, 2006, 

pp. 147-148)

 Esta solução parte do reconhecimento de atividades universais que 
ocorrem na habitação, independentemente da cultura ou estatuto financeiro 
– dormir, reunir, comer, cozinhar, tomar banho e trabalhar (LEUPEN, 2006). 
Uma habitação diz-se polivalente quando estas atividades podem ser 
alteradas entre as diversas divisões.

 Exemplificando o supramencionado e introduzindo a estratégia 
de expansão, é de referir as obras de Lacaton & Vassal, que se têm 
tornado exímias na contemplação do espaço habitacional como palco 
de «temporalidades», «movimentos» e subjetividades diversas (GILI, 

2011). Desde o momento inicial, os ocupantes são encorajados a intervir 
na habitação, polivalente e flexível, transformando-a, dividindo-a e 
recompondo-a para que melhor se adapte às suas necessidades quotidianas. 
Os projetos são desenvolvidos num diálogo constante entre o «roteiro» que 
os arquitetos produzem e as «encenações» que os moradores fazem nos 
espaços (idem).
 A intervenção destes autores, em parceria com Frédéric Druot, na 
Torre de Bois-le-Prêtre (2005-2011, Paris), é particularmente interessante 
como exemplo de reformulação de um ambiente consolidado – concebido 
em carácter fechado-, transformando-o num conjunto habitacional 

71 «(…) the dimensions have to match what is going to take place there (or conversely, 
what goes on there has to match the dimensions). We must see to it that the dimensions of 
space, large or small, are appropriate for the functions they may be expected to serve. » 
(HERTZBERGER, 2001, p. 192)
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evolutivo por expansão [46-48]. Desta forma, considera-se que se constitui 
como modelo para uma operação futura nos empreendimentos estudados no 
Capítulo II.

A fim de evitar a demolição do complexo habitacional, os autores 
ensaiaram uma ação de reabilitação que se apoia na introdução de dispositivos 
estruturais protésicos, que visam permitir a requalificação e evolução dos 
fogos. Esta estratégia é exemplo que uma operação de reabilitação «realizada 
no local e sem deslocar os residentes, é menos cara, mais rápida e mais baseada 
na qualidade do que fazer tábua rasa»72  (idem, p. 59).

A intervenção inicia-se no interior do fogo, melhorando as condições 
de iluminação e ventilação sem, no entanto, alterar a organização estrutural 
existente. Depois, é instalada uma segunda fachada exterior, a 3 metros 
da original. Trata-se de uma prótese, construída com módulos leves, pré-
fabricados que permite o aumento dos níveis de iluminação e ventilação 
natural, a diminuição de incómodos sonoros e o “crescimento” do fogo. 
Na fachada original, as paredes e vãos a meia altura são substituídos por 
envidraçados deslizantes com a altura do pé direito, conectados a cortinas 
térmicas interiores. Estes vãos abrem-se para um jardim de inverno com 2 
metros de largura, climatizado por painéis de vidro ou policarbonato, com 
cortinas de sombra. Conferindo a este espaço um carácter interior, segue-se 
uma varanda contínua com balaustradas transparentes.

Desta forma, sem grandes implicações estruturais e sem afetar 
a organização interior dos fogos, a introdução do jardim de inverno e da 
varanda permite o aumento da capacidade de uso e a melhoria das condições 
climatéricas e acústicas. Também, através destes dispositivos, a habitação 
coletiva adquire competências e qualidades normalmente associadas à 
habitação individual (idem).

Aplicada esta estratégia aos empreendimentos analisados, considera-
-se que estes podem beneficiar, visto que concorre para o melhoramento das 
condições físicas e ambientais dos fogos, aspeto bastante criticado pelos 
moradores inquiridos. A extensão do espaço interior iria auxiliar os casos onde 
se verifica uma sobreocupação ou ocupação total do fogo, e torná-lo capaz de 
se adaptar à evolução natural do agregado familiar.

«De acordo com essas considerações, o jardim de inverno pode 
entender-se como (…) um motor de liberdade física, espaço 
diegético, dispositivo de mudança de estado, passagem de um 
ato a outro, de uma emoção a outra.»73 (idem, p. 21) 

72 Citação original: «(…) the transformation project offers an opportunity to demonstrate that 
such an operation of rehabilitation, undertaken on-site and without dislodging the residents, is 
less expensive, quicker and more quality-based than making a clean sweep.» (GILI, 2011, p. 
59)
73 Citação original: «In accordance with these considerations, the winter garden has been 
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 Esta ideia de uma prótese que permite um acréscimo de área ao 
fogo, para além dos limites predeterminados, pode estar presente desde 
o momento inicial do projeto. Exemplo disto é o conjunto de habitação 
experimental Kallebäck (1960, Suécia), de Erik Friberger [49-50]. Trata-
-se de um edifício multifamiliar, onde a possibilidade de expansão foi 
explorada através da projeção de uma laje de betão que, inicialmente, 
funciona como varanda individual da habitação, podendo vir a ser 
preenchida com programa, ao longo do tempo. A independência estrutural 
de cada fogo permite que cada morador dê um tratamento diferente à 
fachada, pavimento e, até mesmo, à cobertura. O interior organiza-se com 
um sistema de paredes divisórias amovíveis, paredes-armários e portas, 
que podem ser (des)montadas por apenas duas pessoas74 (NEVES, 2013).
 A amostra de exemplos podia-se estender aos projetos sociais 
chilenos do escritório de arquitetos Elemental, à intervenção de Siza Vieira 
na Quinta da Malagueira (Évora), ou até ao projeto Expandable House de 
James Stirling. Contudo, os casos selecionados (Torre de Bois-le-Prêtre e 
Kallebäck) mostram-se os mais próximos à fórmula de habitação coletiva 
dos empreendimentos PER, e consideram-se suficientes para ilustrar, ao 
nível deste trabalho, estratégias evolutivas.

 Grande parte das formulações da arquitetura evolutiva, que 
permitem a constante participação e liberdade de uso por parte dos 
moradores, a consequente evolução da habitação e a construção de planos 
desobstruídos, é baseada na conceção do projeto segundo o frame concept 
(“conceito de moldura”): «distinção nos edifícios, e em particular nas 
habitações, entre a parte da habitação que se mantém constante por um 
período prolongado e a parte que está sujeita a alterações»75 (LEUPEN 

& MOOIJ, 2011, p. 88). Este conceito apoia-se no reconhecimento que os 
edifícios são dinâmicos e que se alteram ao longo do tempo, que Stewart 
Brand apresenta numa leitura dos edifícios em camadas (layers), que 
permite a distinção entre os seus elementos móveis e imóveis (BRAND, 

1994)76 [51].
 

envisaged as (…) a motor of physical freedom, a diegetic space, a device for changing state, 
a passage from one act to another, from one emotion to another.» (GILI, 2011, p. 21)
74 « Se o objetivo da Habitação Evolutiva é a adaptabilidade da habitação às necessidades da 
família ao longo do tempo, é importante que o sistema construtivo seja simples e legível.» 
(NEVES, 2013, p. 122)
75 Citação original: « a distinction is made in buildings, and in particular in dwellings, 
between the part of the dwelling that remains constant for an extended time and the part that 
is subject to change.» (LEUPEN & MOOIJ, 2011, p. 88)
76 Esta distinção não está presente nos projetos ou legislação dos empreendimentos PER. 
Isto percebe-se quando uma moradora (inq. 04) se vê impedida de fazer alterações a um 
elemento móvel (armário), mas que pela natureza do projeto e legislação, é considerado 
fixo. 
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 Seguindo essa leitura, Patrick Bouchain defende que as partes móveis 
devem ser deixadas ao encargo do morador, chamando-o a participar na 
determinação da fisionomia, construção e caracterização do ambiente interno 
do fogo, que se assume como a parte mais mutável (BOUCHAIN, 2009). Todavia, 
no que toca à liberdade de construção, algumas questões devem ser levantadas. 

Primeiro, a nível de investimento – as despesas e execução ficam 
ao encargo do agregado familiar? E as famílias que não têm disponibilidade 
financeira para dar continuidade às obras? Assumindo que as obras 
permanecem ao encargo da entidade promotora, como se organizam as 
intervenções individuais?77  

A segunda questão remete para a coerência das soluções. Apesar de 
se admitir que o espaço da habitação deve servir as exigências individuais de 
cada morador, tem que se ter em atenção que um edifício não se quer como 
uma "manta de retalhos", quer-se como um elemento vivo mas coerente. As 
intervenções isoladas poderiam colocar em causa a solidez da estrutura global 
e boicotar apropriações futuras.

 Este aspeto torna pertinente o retorno ao conceito de «obra em 
movimento», que Umberto Eco define como a admissão da «possibilidade 
de uma multiplicidade de intervenções pessoais, mas não é convite amorfo 
à intervenção indiscriminada: é o convite não necessário nem unívoco à 
intervenção orientada» (ECO, 2016, p. 82). Ou seja, para garantir a coesão 
das operações individuais seria necessário o acompanhamento contínuo de 
entidades responsáveis, com a designação de equipas técnicas locais que 
informassem, regulassem e apoiassem os moradores para que estes, mais do 
que acesso à habitação, tivessem acesso à casa.

Uma outra alternativa, ou complemento, passaria pelo desenho, à 
priori, de várias soluções por (tipo de) fogo que informassem os moradores 
das possibilidades viáveis, permitindo-lhes optar pela solução que se pareça 
mais adequada às suas necessidades. Indo ainda mais longe, como resposta 
otimizada, seria uma em que o fogo, posteriormente, pudesse adquirir a 
fisionomia de qualquer das soluções propostas, sem que fossem necessárias 
grandes obras (cf. arquitetura evolutiva).

«Os arquitetos não devem apenas demonstrar o que é possível, 
eles devem também, e especialmente, indicar as possibilidades 
que estão inerentes ao projeto e ao alcance de todos.»78 
(HERTZBERGER, 2001, p. 158)

77 Sobre isto John Turner refere que o investimento pessoal e financeiro do agregado na 
construção da sua habitação depende do nível de satisfação que experienciam ou antecipam 
- «(…) the willingness of people to invest their energy and initiative and their savings or 
other material resources depends on the satisfactions they experience or expect as a result.» 
(TURNER, 1977, p. 53)
78 Citação original: «Architects should not merely demonstrate what is possible, they should 
also and especially indicate the possibilities that are inherent in the design and within everyone's 
reach.» (HERTZBERGER, 2001, p. 158)
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 Depois de se analisar mais de um século de programas de 
habitação praticados, em Portugal, a conclusão que se retirou foi que 
se trataram/tratam de «políticas assistencialistas-remediativas» (MUGA, 

2006). Perante um problema – crise de alojamento – presenciou-se uma 
resposta quantitativa que levou à construção de empreendimentos de forma 
desenfreada, muitas vezes alheios às realidades das populações afetadas. 
Das soluções resultantes, percebe-se que a conceção das habitações 
permanece subjacente à ideia de abrigo, «sem a preocupação com a 
dimensão cultural e simbólica que envolve o processo de apropriação.» 
(GONÇALVES T. M., 2014, pp. 86-87).

«E a tendência, diríamos, segue com a preocupação de “dar 
um teto”, uma proteção ao corpo, nunca se preocupando 
com as outras necessidades humanas ligadas a casa como 
memória e convívio, lugar identificador e enraizador onde 
se produz a subjetividade. A casa como lugar de amparo, 
de conforto, de proteção e de segurança, como preconiza a 
Psicologia Ambiental.» (idem, p. 87)

 Para contrariar esta tendência e constituir uma «política preventiva e 
promotora de ambientes inclusivos» (MUGA, 2006), será necessário instaurar 
uma abordagem interdisciplinar ao problema em causa, que permita uma 
resposta que materialize os conceitos de justiça social e qualidade de vida 
dos habitantes. Visto a complexidade que o quesito apresenta, o discurso em 
seu torno necessita de ser igualmente complexo, isto é, uma concentração 
de matérias que concedam uma visão complementar sobre os temas da 
habitação e da casa.

«Este aprofundamento teórico sobre o espaço e a habitação 
humana eleva a discussão sobre o planeamento urbano, a 
qualidade de vida das cidades, os estados psicológicos, a 
violência urbana e as políticas de habitação.» (idem, p. 86)

 O urbanismo e a arquitetura, como materialização e palco de todos 
os discursos, apresentam-se fundamentais para a definição do Parque 
Habitacional e representação dos valores estipulados. Exemplo disso é 
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a sistematização e inflexibilidade legislativa traduzida em planeamentos e 
habitações concebidos em carácter fechado. Estes estão longe de «responder 
com aquele conteúdo emocional, cultural e de previsão às exigências da 
população a alojar, isto é, a exprimir a sua maneira de pensar, viver e sentir 
para que haja a apropriação do espaço a habitar pelos próprios habitantes.» 
(PORTAS, 2005, p. 105). Consequentemente, nutre-se um maior nível de 
insatisfação residencial que, por sua vez, se revê numa agravante perda de 
identidade e cultivação dos espaços79.
 A fim de que as soluções projetadas estejam mais suscetíveis à sua 
apropriação, é necessário reforçar que «a integração Homem-edifício-cidade-
paisagem requer igualmente um trabalho multidisciplinar, onde a arquitetura 
seja cruzada, entre outras disciplinas, com a ecologia, a engenharia, as ciências 
sociais e humanas, etc.» (MUGA, 2006, p. 254).
 Este discurso interdisciplinar não deve terminar no ato de construção, 
independentemente da forma como o projeto seja concebido. O que se 
testemunhou, com o trabalho de campo realizado, foi um constante abandono 
das entidades responsáveis, no que diz respeito ao apoio às populações e 
manutenção dos empreendimentos. Esta atitude «tem gerado processos de 
rutura social, onde os respetivos agregados, perante a mudança abruta das 
condições de vida, vive situações dramáticas» (SANTOS, 2015, p. 6), para além 
de que a degradação dos edifícios e espaços envolventes contribui para a 
formação de uma imagem desagradável do bairro, alimentando a sua rejeição 
por parte da sociedade comum.
 O que se conclui, também, da realização deste trabalho é que para que 
se construa a casa, é indispensável a garantia de acesso, abrigo e posse80, que 
John Turner define como sendo as «3 necessidades universais da habitação» 
(TURNER, 1977). Assim, o ambiente criado pode ser apropriado física e 
simbolicamente, num processo que se entende como o reflexo e extensão do 
morador, da sua identidade, cultura, memórias e desejos. Quando este processo 
ocorre, o espaço físico da habitação, mais do que abrigo para o corpo, acolhe 
a casa.
 A reciprocidade entre o comportamento humano e a arquitetura torna-
-se, portanto, clara. Da mesma forma que o homem exerce a sua influência 
sobre o ambiente arquitetónico, projetando, construindo e apropriando-se, a sua 
atuação e modos de apropriação são influenciados pelas características desse 

79 «(…) se a casa é tão pouco flexível que não consegue responder à evolução das nossas 
necessidades, cada vez gostamos menos dela.» (MUGA, 2006, p. 108)
80 «Even to provide a temporary home or abode, a dwelling must give its users access to the 
people, institutions, and amenities on which their livelihoods depend; it must provide a tolerable 
degree of shelter from climate and neighbours; and the users must have a tenure long enough 
to make the move worthwhile. A house can be a home if and only if it is minimally accessible, 
provides minimum shelter, and a minimum security of tenure. But, as the cases show and as 
everyone’s own experience shows, these limits are immensely variable.» (TURNER, 1977, p. 
103)
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mesmo ambiente (MUGA, 2006). É, então, estabelecido um diálogo entre o 
entendimento universal das formas construídas, que torna o reconhecimento 
da habitação comum a todos os indivíduos, e a dimensão subjetiva inerente 
ao processo pessoal de identificação que cada indivíduo estabelece com os 
espaços (a casa).

Isto vem sublinhar que o desenho das habitações não pode ser, 
somente, informado pelo “entendimento universal” que se convencionou. 
Este deve ser instruído pelas realidades que o vão ocupar, e que devem ser 
capazes de o transformar física e simbolicamente.

«O arquiteto deve levar em linha de conta todos esses diversos 
usos, assim como os sentimentos e os desejos dos vários 
tipos de pessoas, cada uma com o seu padrão específico de 
expectativas e as suas próprias possibilidades e restrições.» 
(MUGA, 2006, p. 175)

Por outras palavras, os profissionais devem estabelecer um contacto direto 
com as populações para quem projetam, aprendendo e desenhando com elas.
 Mesmo que os arquitetos e os habitantes partilhem bases culturais e 
valores semelhantes, a preocupação do arquiteto tende a focar-se na imagem 
e, por vezes, esquece-se que «a experiência da casa é dinâmica e baseada na 
ação – é uma experiência de “habitar” em vez de “olhar para” os edifícios»81 
(DOVEY, 1985, p. 58).
 São diversos os autores que tecem este tipo de críticas à prática 
da arquitetura, como Dovey que, para além do supracitado, refere que a 
reputação de um profissional é mais determinada pelas imagens visuais do 
edifício do que pela experiência dos usuários (DOVEY, 1985).

«Uma casa não pode ser a obra de arte de outra pessoa.»82 
(idem, p. 58)

Pallasmaa, por sua vez, deixa transparecer a aparente incapacidade que os 
arquitetos têm de «aludir aos aspetos mais subtis, emocionais e imprecisos 
da casa.»83 (PALLASMAA, 2019, p. 14). Desta forma, perde-se de vista «o que 
poderíamos chamar de função ética da arquitetura» que, como cenário do 
«verdadeiro teatro da vida (…) consiste em apoiar a vida e realçar a nossa 
experiência existencial proporcionando à vida um horizonte de significado   

81 Citação original: « the experience of home is dynamic and action based-it is an experience 
of "living in" rather than "looking at'' buildings.» (DOVEY, 1985, p. 58)
82 Citação original: « A home cannot be someone else's work of art.» (DOVEY, 1985, p. 58)
83Citação original: «(…) parecemos incapaces de aludir a los aspectos más sutiles, 
emocionales e imprecisos del hogar.» (PALLASMAA, 2019, p. 14)
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específico»84 (idem, p. 95). Isto observa-se quando a habitação é reduzida a uma 
necessidade material de abrigo, caso da maioria dos empreendimentos sociais.

«(…) infelizmente, muitas vezes os arquitetos parecem 
interessados em edifícios, mas não nos seus ocupantes.»85 
(LAWSON, 2001, p. 9)

 Com a realização do trabalho de campo exposto nesta dissertação, 
procurou-se acrescentar ao ensino académico a dimensão empírica que 
se tem vindo a defender86, partindo do princípio de que ainda há muito a 
aprender sobre «como os ocupantes respondem individualmente às sugestões 
contidas no projeto»87 (HERTZBERGER, 2001, p. 158). Naturalmente, esta 
abordagem não deve ser exclusiva à disciplina arquitetónica, visto que se 
trata, ou deve tratar, de um discurso interdisciplinar entre governos locais, 
investidores, sociologistas, arquitetos, urbanistas, etc.. Como se verificou com 
a investigação desenvolvida, a ausência da articulação entre as entidades e a 
população reflete-se em soluções estereotipadas que, fisicamente se podem 
adequar à procura/necessidade, mas dificilmente se constituem satisfatórias 
(idem).

«Se analisarmos mais profundamente os processos da vida 
humana, podemos constatar que a técnica é somente uma ajuda, 
e não um fenómeno independente e definitivo.» 88 (AALTO, 1982, 

p. 26)

 A partir do reconhecimento de que é necessário repensar a abordagem 
formal à crise de alojamento, cabe ao arquiteto, com a devida aprovação 
legislativa, a conceção de espaços habitacionais que «ofereçam muitas mais 
oportunidades para que as pessoas façam as suas marcações e identificações 
pessoais, de forma a que possam ser apropriados e anexados por todos como 
um lugar que realmente lhes “pertence”»89 (HERTZBERGER, 2001, p. 47).

84 Citação original: « “(…) perdemos de vista lo que podríamos llamar la función ética de la 
arquitectura”. (…) su función ética consiste en apoyar la vida y realzar nuestra experiencia 
existencial proporcionando a la vida un horizonte de significado especifico.» (idem, p. 95) 
85 Citação original: « (…) sadly, all too often architects seem interested in buildings but not in 
their occupants.» (LAWSON, 2001, p. 9)
86 «I learned about architecture not through the glossy pictures in books, but by actually 
observing buildings being used.» (idem, p. 10)
87 Citação original: «(…) there is a lot to be learned from how occupants respond individually 
to the suggestions contained in the design.» (HERTZBERGER, 2001, p. 158)
88 Citação original: «Si analizamos más profundamente los procesos de la vida humana, 
podemos constatar que la técnica es solamente una ayuda, y no un fenómeno independiente y 
definitivo.» (AALTO, 1982, p. 26)
89 Citação original: «(…) offers far more opportunities for people to make their personal 
markings and identifications, in such a way that it can be appropriated and annexed by all as a 
place that truly 'belongs' to them.» (HERTZBERGER, 2001, p. 47)
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«Para que essa apropriação se possa efetuar, é necessário a 
máxima elasticidade do plano e o fornecimento de situações 
suficientemente ricas pela diversidade da sua expressão e 
possibilidades de utilização (…).» (PORTAS, 2005, p. 105)

Tal como Nuno Portas refere, «nenhuma fórmula tecnológica 
[pode] dar solução ao problema económico-político do alojamento» (idem, 

p. 173). Todavia, a adoção de estratégias, como as exploradas na primeira 
parte deste capítulo, contribuem para o «aumento da adaptabilidade 
às condições reais, na medida em que introduzem a noção de processo, 
ou o fator tempo, nas estruturas físicas do habitat» (idem), e auxiliam na 
construção de um Parque Habitacional mais eficaz, adequado e satisfatório.
 A arquitetura evolutiva mostrou-se, assim, como uma solução 
capaz de responder ao «desenvolvimento e melhoramento gradual da 
habitação, segundo razões socioeconómicas, de adequação aos recursos 
e à mutação dos agregados familiares.» (NEVES, 2013, p. 26). Através de 
um sistema «baseado em regras simples de projeto e execução, capaz de 
assegurar uma primeira fase de instalação, mas concebido por forma tal 
que não impeça a evolução qualitativa do ambiente da casa e dos níveis de 
áreas, a par e passo com a evolução sociocultural dos habitantes» (PORTAS, 

2005, p. 175), é possível proporcionar habitações com capacidade de suportar 
os modos de vida e apropriação inerentes a cada agregado familiar.

Todavia, e mais uma vez se sublinha, a exequibilidade deste tipo 
de projetos está dependente de uma aprovação legislativa que, tendo em 
conta o seu estado atual, teria de evoluir, indo de encontro às ideologias 
arquitetónicas abertas mencionadas.
 Importa, sobretudo que, independentemente da forma final, o 
processo em torno da habitação social seja uma “chamada à participação”, 
física e simbólica, dos moradores porque, acima de tudo, «uma solução 
arquitetónica deve ter sempre uma motivação humana»90 (AALTO, 1982, p. 

35).

 Por fim, esta dissertação deve ser entendida como uma obra aberta 
que convida todos os leitores a responderem à questão: 

«O que realmente sabemos sobre os desejos individuais de cada um e 
como nos devemos preparar para descobrir quais eles são?»91 

(HERTZBERGER, 2001, p. 158)

90 Citação original: «Una solución arquitectónica debe tener siempre una motivación 
humana (…)» (AALTO, 1982, p. 35)
91 Citação original: «What do we really know about everyone's individual wishes, and how 
should we set out to discover what they are?» (HERTZBERGER, 2001, p. 158) 
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Anexos



Nota prévia
As plantas e alçados que de seguida se apresentam foram disponiblizados pela Gaiurb, 
sendo que apenas se efetuaram alterações às carcterísticas gráficas dos elementos. 
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1. Quando se mudou para cá, demorou a sentir-se em casa/a adaptar-se? Quais foram os fatores que facilitaram ou 
dificultaram essa adaptação?  

2. O que faz para tornar esta habitação sua? O que procura para personalizar a casa? Sente essa necessidade?  
3. Fez algumas alterações ao fogo? (fisionomia do espaço/imagem)  
4. Cada um tem o seu espaço para dormir? Onde convive? Onde recebe visitas? Onde faz as refeições? Cozinha em 

casa, maioritariamente? Tem um espaço para trabalhar/estudar/praticar algum hobby?  
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6. Qual é a avaliação geral que faz do fogo? (Distribuição de áreas/disposição e relação entre os espaços/relação com 
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