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RESUMO

Uma reflexão sobre as necessidades mínimas que uma habitação 

tem de satisfazer para ser considerada adequada levanta de imediato a 

questão o que é este mínimo físico, funcional e psicológico no qual é 

possível habitar com dignidade? à volta da qual se realiza esta investi-

gação. 

O objetivo é refletir sobre o conceito da habitação mínima e o seu 

enquadramento no contexto da habitação corrente, através do estudo de 

casos concretos de habitação a custos controlados e do mercado imobi-

liário. Deste modo, além do estudo de especulações teóricas e laborato-

riais, privilegiam-se os mecanismos de promoção e o mercado que não 

têm sido visivelmente investigados no âmbito disciplinar da arquitetura 

e parecem restritos às ciências económicas e da construção.

O seu método é a análise das múltiplas e diversas dimensões da 

habitação mínima: os processos de promoção, onde se indaga o papel do 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana; o projeto arquitetónico, 

que implica a satisfação não só de necessidades físicas mas também psi-

cológicas e espirituais; o mercado imobiliário, responsável pela venda, 

aquisição ou aluguer da habitação enquanto bem ou produto; a noção 

atualizada de família, unidade essencial que se apropria e exprime no 

espaço; e, por fim, os modos de habitar, em constante evolução social e 

cultural.  

Este trabalho pretende colocar no debate contemporâneo a questão 

da habitação mínima, no âmbito da redução de custos e recursos, sem 

comprometer a qualidade, tendo em vista a satisfação do direito univer-

sal ao alojamento, e encarando-a, sobretudo, como um desafio estimu-

lante da imaginação em Arquitetura. 

Palavras chave: habitação mínima, promoção, mercado imobiliá-

rio, família, modos de habitar.



ABSTRACT

A refletion about the minimum needs that a house has to satisfy 

to be considered appropriate, imediatly raises the question of: what is 

this physical, functional and psychological minimum where is possible 

to dwell with dignity? around which we realize all of that investigation 

work.  

The goal is to reflect about the concept of minimum dwelling in 

the context of current housing, through the investigation of concret ca-

ses of controlled housing costs and real estate market. So, beyond the 

study of theoretical and laboratory speculations, we favor the mecanis-

ms of promotion and market that haven t́ been noticeably investigated 

in the sphere of architecture, and seem restricted to construction and 

economic siences.

The methodology is the review of the multiple and diverse dimen-

tions of minimum dwelling: the process of promotion, where we inquire 

about the role of the Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana; the 

architectural project, that implies the satisfaction not only of physical 

needs but also psychological and spiritual needs; the real estate market, 

responsible for the sale, purchase or rental of housing as property or 

product; the updated notion of family, essential unity that appropriates 

and expresses in space; and the ways of dwell in constant social and 

cultural evolution.

This work intends to put in the contemporary debate the issue of 

minimum dwelling, in the scope of cost and resources reduction and 

without compromising quality, in order to satisfy the universal right to 

housing and facing it, above all, as a stimulant challenge of the imagi-

nation in Architecture.

Keywords: minimum dwelling, promotion, real estate market, 

family, ways of dwell





ÍNDICE

1. Introdução …………………………........................................… p.9
Objeto de estudo
Objetivos
Metodologia
Estrutura
Breve revisão da literatura associada à habitação mínima

2. Promoção …………………………........................................… p.25
A promoção da habitação em Portugal
O IHRU e a arquitetura: mundos desconhecidos
Prémio INH e IHRU
A distinção de uma habitação a custos controlados

3. Projeto ………………....................................................……… p.41
Os conceitos de mínimo e necessidade
Especulações laboratoriais: regulamentos e standards
Especulações teóricas: vozes da sociologia
O projeto participativo 

4. Mercado ………..............................................………………… p.59
Arquiteto, família e mercado
A procura de casa
A oferta do mercado habitacional
Divergências entre procura e oferta

5. Família ……………………........................................................ p.79
Evolução social e cultural da família
Indivíduo, família e sociedade
Encaixotar seres humanos
A apropriação do espaço doméstico

6. Modos de habitar ………………...........................…………… p.99
Evolução social e cultural do habitar
Das comidas rápidas à gastronomia como arte
A simplificação das tarefas domésticas
O quarto como célula individual
A casa digital

7. Conclusões ……………………………………………............... p.133
8. Referências ………………………………………………...…... p.141
9. Anexos ……………………………………………….…............ p.151





1. INTRODUÇÃO





1. Introdução

11

Objeto de estudo
O acesso a uma habitação com qualidade é reconhecido univer-

salmente como um direito do Homem1, cuja satisfação ultrapassa o sim-
ples fornecimento de um teto e quatro paredes. Garantir o mínimo em 
habitação significa também privacidade adequada; espaço adequado; 
acessibilidade física; segurança adequada; segurança na proprieda-
de; estabilidade estrutural e durabilidade; iluminação, aquecimento e 
ventilação adequadas; infraestruturas básicas adequadas, tais como 
água canalizada, instalações sanitárias e de tratamento de resíduos; 
qualidade ambiental adequada e fatores relacionados com a saúde; e 
uma localização e acessibilidade adequadas relativamente ao local de 
trabalho e equipamentos básicos2.

A necessidade de redução de custos e recursos imposta por sem-
pre presentes crises económicas vem dificultar o acesso à justa habita-
ção. Enquanto arquitetos é muito importante que saibamos sair da posi-
ção de reféns de um mundo em crise e assumir o papel de protagonistas 
de um novo modelo social de produção do espaço. Encarando a gestão 
de custos e recursos como um desafio à imaginação e não uma limitação 
para a obra arquitetónica surge o tema desta dissertação de mestrado: 
habitação mínima.

A definição de uma habitação é um processo complexo que se 
inicia pela sua promoção à qual se segue a realização do projeto e a 
construção da obra. Depois é continuamente apropriada pela família 
através dos seus próprios modos de habitar, podendo passar por vários 
processos de venda, aluguer ou troca no mercado imobiliário. Assim se 
encontraram os pontos para este estudo: promoção, projeto, mercado, 
família e modos de habitar. Contudo, entende-se a habitação na sua 
perspetiva global e a divisão em cinco pontos surge apenas para possi-
bilitar uma análise mais aprofundada sobre cada um.

Na presente dissertação optou-se por não tratar a fase da constru-
ção propriamente dita, mesmo relativamente aos temas da autoconstru-
ção e da construção modular, frequentemente associados a habitações 
de áreas mínimas, pela quantidade de trabalhos já existentes e publica-
dos sobre o tema. Por outro lado, privilegiaram-se os mecanismos de 
promoção e mercado que não têm sido visivelmente investigados no 
âmbito disciplinar da arquitetura e parecem restritos às ciências econó-
micas e da construção. 

1 Toda a pessoa tem direito a um 
nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e 
o bem-estar, principalmente quan-
to à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médi-
ca e ainda quanto aos serviços 
sociais necessários. Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
1948 (art. 25º). Disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0013/001394/139423por.pdf 
(acedido a 29.07.2015).
2 (1996) Conferência das Nações 
Unidas para os Assentamentos Hu-
manos: Habitat II. Istambul. Dis-
ponível em http://www.unhabitat.
org/downloads/docs/1176_6455_
The_Habitat_Agenda.pdf (acedido 
a 29.07.2015).
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Objetivos
Uma reflexão sobre as necessidades mínimas que uma casa tem 

de satisfazer para ser considerada adequada levanta de imediato a ques-
tão o que é este mínimo físico, funcional e psicológico no qual é possí-
vel habitar com dignidade? à volta da qual se realiza esta investigação. 
Não se pretende de modo algum chegar a uma resposta absoluta, tarefa 
que além de impossível carece de sentido, dado que mínimo e necessi-
dade são conceitos em aberto e constante transformação. 

Um dos objetivos passa por descobrir e observar como é que a 
habitação mínima se enquadra no contexto corrente, através de uma in-
vestigação da promoção de habitação a custos controlados e do merca-
do imobiliário. Além disso, é importante a análise dos limites mínimos 
exigidos nos projetos, desde o rigor funcionalista dos regulamentos à 
liberdade da dimensão psicológica e espiritual que o espaço deve per-
mitir. 

Pretende-se também realizar uma reflexão sobre os conceitos de 
habitar e família, que se traduz numa investigação sobre as suas mu-
danças na atualidade e num estudo de casos concretos para compreen-
der como o espaço permite, impossibilita ou se adapta às novas ativida-
des do habitar e à expressão da subjetividade da família e do indivíduo. 

Após uma investigação e análise de todos estes fatores (promo-
ção, projeto, mercado, família e  modos de habitar), o objetivo principal 
é estudá-los e compará-los no seu conjunto, de forma a colocar no deba-
te contemporâneo a questão da habitação mínima, no âmbito da redu-
ção de custos e recursos, como um desafio estimulante da imaginação 
em Arquitetura e forma de permitir o acesso de todos à justa habitação3.

Metodologia 
Para uma identificação dos fatores relacionados com o tema da 

habitação mínima aliou-se a revisão bibliográfica4 com o estudo de ca-
sos concretos, a nível de obras construídas e produtos do mercado imo-
biliário.

Tendo em conta o reduzido tempo de uma dissertação de Mestra-
do Integrado selecionou-se um conjunto de sete edifícios de habitação 
a custos controlados premiados pelo Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana para um estudo mais aprofundado. Assim sendo, este traba-
lho contraria a tendência do destaque de obras de autor, debruçando-se 

3 Deste modo, o título mais 
adequado para a dissertação seria 

Habitação mínima: promoção, 
projeto e mercado. Porém, por mo-

tivos regulamentares do curso de 
Mestrado Integrado em Arquitetura 

da FAUP, não foi possível a sua 
alteração.

4 As citações de fonte estrangei-
ra foram traduzidas para português 
pela autora. Embora existisse uma 

primeira versão na qual todas as 
citações eram colocadas na língua 

original como nota de rodapé, 
optou-se por manter apenas as de 

língua inglesa, por questões de 
dimensão do trabalho e dada a  

semelhança entre as línguas portu-
guesa e espanhola.
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em exemplos da habitação corrente portuguesa.
Poderão não se ter reunido soluções absolutamente melhores, 

mas pensa-se ter constituído um conjunto rico e diverso. Os critérios de 
escolha foram uma variedade em diferentes níveis como o ano de cons-
trução, o projetista coordenador, o tipo de promoção, a área de localiza-
ção, o número de fogos e de pisos, as formas de acesso às habitações e 
a tipologia dos apartamentos, incluindo-se tanto projetos construídos de 
raiz como projetos de reabilitação. A escolha dos projetos teve em conta 
o seu concelho de localização, focando-se naqueles que mais atividade 
demonstraram segundo as estatísticas dos prémios INH e IHRU. Assim 
sendo, foi essencial a escolha de um projeto fora de Portugal continen-
tal, mais concretamente na cidade do Funchal, apesar de, por impossibi-
lidade de deslocação, ser a única obra à qual não se realizou uma visita.

Os casos de estudo escolhidos são: 1) edifício em Santiago, Avei-
ro, 2000; 2) conjunto habitacional na Fontinha, Porto, 2001; 3) con-
junto habitacional na Senhora da Hora, Matosinhos, 2003; 4) conjunto 
habitacional na Alta de Lisboa, Lisboa, 2006; 5) edifício em Santa Lu-
zia, Funchal, 2008; 6) edifício na Rua Capitão Renato Baptista, Lisboa, 
2011; e 7) edifício na Rua dos Caldeireiros, Porto, 2013. Para todos os 
casos decidiu-se produzir desenhos próprios em Autocad, a partir dos 
elementos obtidos nas publicações, apresentando uma ficha para cada 
obra em anexo no final da dissertação. Os critérios de análise passam 
por vários fatores e escalas, desde a análise do júri e respetiva avaliação 
do prémio atribuído, até ao local de implantação da obra e relação com 
os edifícios envolventes, ao modo de organização do edifício tendo em 
conta as tipologias dos apartamentos e forma de acesso às habitações, 
para além do estudo mais aprofundado do espaço interior de um fogo.

De cada edifício selecionou-se um fogo tipo para estudo: 1) T2 
simplex do edifício em Santiago; 2) T2 em meios pisos do conjunto 
habitacional na Fontinha; 3) T3 simplex do conjunto habitacional na 
Senhora da Hora; 4) T3 duplex do conjunto habitacional na Alta de 
Lisboa; 5) T0 do edifício em Santa Luzia; 6) T1 do edifício da Rua 
dos Caldeireiros; e 7) T2 simplex do edifício na Rua Capitão Renato 
Batista. Os critérios de análise correspondem ao estudo das dimensões 
e configuração das divisões e respetivo mobiliário e equipamento, e à 
separação em várias categorias como espaços de estar, serviço e distri-
buição, espaços fixos e informais e espaços coletivos e privados.
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O estudo do mercado imobiliário tomou como dados para análi-
se panfletos de várias empresas imobiliárias do Porto e de Lisboa. Na 
cidade do Porto recolheram-se os panfletos em Novembro de 2014 na 
Century 21 Invicta, na Remax Pro Real Estate, na ERA Baixa, na 100 
Domus Cedofeita e na Frontal Imobiliária, os dois primeiros utilizados 
para um estudo mais aprofundado. Em Lisboa os anúncios imobiliários 
recolhidos datam de Maio de 2015, disponíveis na Remax Expo e nas 
publicações MP Moscavide Portela e Notícias do Parque distribuídas 
pela ERA Expo/Portela. 

 Os critérios de análise passam por vários fatores desde as carac-
terísticas físicas da habitação, como tipologia, área, localização, ano de 
construção e certificação energética, à sua posição no mercado, como 
forma de publicitar, preço e modalidade do mercado a que pertencem.

Estrutura
A presente dissertação inicia-se com esta introdução onde se refe-

re o objeto de estudo, objetivos e metodologia, aos quais se segue uma 
breve revisão da literatura associada ao conceito de habitação mínima. 
Sucede-se o corpo da tese, onde se desenvolvem as múltiplas dimen-
sões da habitação mínima previamente identificadas: promoção, proje-
to, mercado, família e modos de habitar, cada uma delas correspondente 
a um capítulo. 

Em primeiro lugar estuda-se a promoção da habitação em Por-
tugal e o papel do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
refletindo sobre a sua presença no mundo da arquitetura e analisando 
os fatores que levam à distinção de uma habitação a custos controlados. 
No capítulo seguinte, analisam-se as necessidades mínimas a ter em 
conta num projeto de uma habitação para garantir a satisfação dos seus 
moradores, quer a nível físico, traduzido por regulamentos, normativas 
e standards habitacionais, quer a nível psicológico e espiritual, desen-
volvido nas diversas especulações teóricas das ciências sociais. Relati-
vamente ao mercado imobiliário, realiza-se um estudo das plataformas 
de procura de casa e da oferta do mercado habitacional, comparando as 
residências de custos controlados com a habitação corrente. Sucede-se 
uma reflexão sobre a noção atualizada de família, unidade essencial do 
habitar, e o modo como estas são distribuídas nos edifícios e exprimem 
a sua subjetividade através da apropriação da célula doméstica. No 
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último capítulo do corpo da tese, investigam-se as atuais mudanças nos 
modos de habitar que se traduzem em transformações na configuração 
e uso do espaço, como alterações nos conceitos de cozinhar e comer, a 
simplificação das tarefas domésticas, o quarto como célula individual e 
a introdução das novas tecnologias no interior da residência.

Após uma análise individual de cada uma destas dimensões, a 
dissertação conclui-se com uma reflexão sobre a habitação mínima, que 
tem em conta todos estes fatores no seu conjunto e o conceito de míni-
mo físico, funcional, psicológico, espiritual e contemporâneo, no qual 
é possível habitar com dignidade, garantindo a satisfação de todas as 
necessidades dos moradores.

Breve revisão da literatura associada à habitação mínima
Após a Revolução Industrial, o crescimento desordenado da po-

pulação, o êxodo rural e o aumento do poder de produção, resultam 
numa mudança nos modos de vida que se traduz na necessidade de 
simplificar as tarefas domésticas de uma família que passa menos tem-
po em casa e na independência financeira da mulher e sua igualdade 
perante o marido. Ao mesmo tempo, é urgente criar habitações para 
uma Europa acabada de ressurgir da 1ª Grande Guerra. É uma época 
de reflexão intensa sobre o tema da habitação mínima, que vem a ser 
explorado de forma consciente, não tanto pela necessidade de reduzir 
em custo, mas mais pela urgência de proceder à rápida reconstrução da 
cidade, extensiva e regrada.

O conceito de Existenzminimum5 surge pela primeira vez em 
1929 no II encontro dos CIAM que abriu em Frankfurt a 24 de outubro 
de 1929, dia em que o mercado de Nova Iorque crachou. Estima-se que 
contou com a participação de 130 arquitetos de 80 países diferentes, 
como Karl Moser, Hans Schmidt, Rudolf Steiger, Mart Stam, Gerrit 
Rietvield, Ernst May, Hugo Häring, Victor Burgeois, Alberto Sartoris, 
Fernando García Mercadal e Sigfried Giedion; e novos membros como 
Josep Lluis Sert, Alvar Aalto e Farkas Molár; notando-se a falta de Oud, 
Lissitzky e Le Corbusier. 

No II CIAM pretendia-se a divulgação dos vários projetos de ha-
bitação mínima e a escolha daqueles que poderiam ser utilizados como 
modelo universal para o desenho de soluções que permitessem baixar as 
rendas aos empregados com ordenados baixos. Os membros do CIAM 

5 Existenzminimum (nome 
neutro): mínimo de subsistência, 
mínimo vital, mínimo necessário 
para viver. Existenz (nome femini-
no): 1. existência, vida; 2. posição; 
3. figura, pessoa, indivíduo. 
Minimum (nome neutro): mínimo. 
(2015) Dicionário de Alemão/Por-
tuguês. Porto: Porto Editora. Dis-
ponível em http://www.infopedia.
pt/dicionarios/alemao-portugues/
minimum (acedido a 09-03-2015).

6 MUMFORD, Eric (2002) The 
CIAM Discourse on Urbanism: 
1928-1960. Massachussets: MIT 
Press, p.34.
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fig.1 - corte longitudinal de dois 
fogos da Unidade de Habitação de 
Marselha, arq. Le Corbusier, 1947

fig.2 - quatro plantas-tipo do 
Habitat 67, arq.Moshe Sajdie, 1967

fig.3 - Habitat 67: a variedade 
na construção em série

fig. 1

fig. 3

fig. 2
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estavam focados no desenho das unidades em si, que seria determinado 
por fatores biológicos, um mínimo elementar de espaço, ar, luz e calor 
será oferecido para que o habitante possa preencher as suas funções vi-
tais, defendendo que todos os adultos deverão ter o seu próprio quarto, 
embora pequeno ele deva ser7.

Nesta época, os primeiros impactos da industrialização começam 
a sentir-se na arquitetura, criando-se um espírito de construção em sé-
rie, que permitia uma construção mais rápida e mais económica, em 
detrimento das técnicas tradicionais. Propõe-se uma revisão da habita-
ção, até então um agrupamento incoerente de inúmeras grandes salas, 
considerando que é preciso agir contra a antiga casa que usava mal 
o espaço. É preciso (necessidade atual: preço de custo) considerar a 
casa como uma máquina de morar ou como uma ferramenta8.

Neste contexto de produção em série vão surgir as primeiras uni-
dades de habitação, que correspondem à sobreposição de várias células. 
Realça-se a contribuição de Le Corbusier9 no desenho de várias unida-
des, nas quais faz uma síntese entre valores individuais e uma organiza-
ção coletiva, pois segue o esquema duplex de uma moradia unifamiliar, 
mas associado a um esquema de acessos verticais. As habitações são 
estreitas e compridas para um melhor aproveitamento do espaço e a 
divisão em dois pisos permite uma clara separação entre individual e 
coletivo (fig.1).

Em 1947, arranca a construção da Unidade de Habitação de Mar-
selha, primeiro e maior edifício de habitação a ser construído na Europa 
após a guerra, e que se torna um modelo de referência para a arquitetura 
da época. Seguindo a mesma lógica que as restantes unidades de habita-
ção de Le Corbusier, o edifício demonstra o ideal de que a comunidade 
deve ser auto-suportável socialmente (…) através de extensões, ele en-
globa serviços mecânicos coletivos e comodidades sociais, como infan-
tário, centro de dia, ginásio e lojas que contribuem e complementam a 
vida diária na unidade individual10.

A construção em série e de forma standardizada nas unidades de 
habitação traduz-se em conjuntos de células exatamente iguais para fa-
mílias diferentes, iniciando-se, então as preocupações com a expressão 
da subjetividade de cada família e indivíduo. Estas questões estão refle-
tidas no Habitat 67, unidade de habitação projetada por Moshe Sajdie11, 
onde se verifica a existência de 15 tipos de plantas de habitações, intro-

7 Tradução da autora de an 
elementar minimum of space, air, 
light and heat will be provided so 
that the dweller can fully develop 
his life functions. Every adult shall 
have his own room, small though it 
may be!. MUMFORD, Eric (2002) 
The CIAM Discourse on Urban-
ism: 1928-1960. Massachussets: 
MIT Press, p.37. 

8 LE CORBUSIER (2009) Por 
uma Arquitetura. 6ªed. São Paulo: 
Editora Perspectiva, p.170.

9 Le Corbusier (1887-1965) foi 
um arquiteto, urbanista, pintor e 
escultor franco-suíço. É considera-
do um dos mais importantes arqui-
tetos do séc. XX, conhecido pelo 
desenvolvimento das Unidades de 
Habitação e do Modulor e pela sua 
participação nos CIAM.

10 Tradução da autora de the 
ideal that its community should 
be socially self-supportive (…) 
by extensions, he implied the 
collective mechanical services 
and social amenities, such as the 
nursery school, day-care centre, 
gymnasium and shops that contrib-
ute to, and complement, daily life 
in the individual unit. JENKINS, 
David (1993) Unité d’habitation 
Marseilles: Le Corbusier. London: 
Phaidon, p. 18.

11 Moshe Sajdie (1938-) é um 
arquiteto e urbanista de tripla na-
cionalidade (israelita, canadiana e 
americana), reconhecido pela obra 
Habitat 67, que abriu as portas à 
sua carreira internacional.
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duzindo uma variedade que procura resolver as diferentes necessidades 
(fig.2).

Este complexo habitacional foi construído para a Expo 67 de 
Montreal12, tornando-se um pavilhão temático visitado por milhares de 
pessoas de todo o mundo e servindo de habitação temporária para vá-
rios dignitários. Atualmente, o conjunto de 354 cubos de betão oferece 
146 residências que variam entre um e quatro quartos. Aqueles que es-
colhem o Habitat 67 como a sua principal residência, criam o seu pró-
prio mundo à sua imagem, num complexo de notável unidade13 que pos-
sibilita a diversidade e singularidade. Seguindo um conceito inovador 
no campo da habitação, o Habitat 67 foi planeado como um protótipo 
para um sistema que viria simplificar o processo construtivo e diminuir 
os custos que infelizmente se tornaram excessivos14  (fig.3).

Ao longo do século XX, além de várias obras que exploravam o 
conceito da habitação mínima, também surgiram publicações teóricas, 
como Vivienda Minima: 1906-1957 de Alexander Klein15, publicada em 
1980 e La Vivienda Minima de Rainer Wolff16, publicada em 1973.

Para Klein, uma habitação com qualidade faz parte das condições 
necessárias para uma vida equilibrada. Por isso, devem realizar-se to-
dos os esforços possíveis e necessários para resolver o problema da 
habitação mínima adaptado à nossa época, de modo que possa ofe-
recer-se a todo o mundo habitação a um preço de aluguer acessível. 
Uma oportuna redução das áreas, tal como exigem as atuais condições 
económicas, não deve necessariamente conduzir a piores condições 
de habitabilidade17. No seu livro apresenta várias obras construídas na 
primeira metade do século XX, numa tentativa de contribuir para o al-
cance da solução de um mínimo racionalista, semelhante ao Existenz-
minimum procurado pelos CIAM. Contudo, enquanto a solução mínima 
dos CIAM se agarra essencialmente a fatores biológicos, Klein adicio-
na necessidades psicológicas, afirmando que a vivenda deve significar 
tranquilidade, garantir a calma, o repouso e a recuperação de energias 
gastas no trabalho e na cidade18.

Por seu lado, Rainer Wolff critica os arquitetos por verem na ha-
bitação mínima uma desgraça inevitável e não uma tarefa construtiva, 
defendedo que, barato, entenda-se bem, não se identifica de modo al-
gum com o primitivo. Não só na eleição de materiais construtivos ade-
quados para cada ponto concreto, mas sim, antes de tudo, ao aprovei-

12 Exposição internacional Man 
and is World realizada entre 27 de 
Abril e 29 de Outubro de 1967 em 

Montreal, na qual um dos temas 
tratados foi o da habitação.

13 Tradução da autora de Those 
who choose Habitat 67 as their 

main residence create their own 
world to their image, within a 

complex of a remarkable unity. 
(2015) Habitat 67 – The Residen-

ces. Disponível em http://www.
habitat67.com/residences_en.html 

(acedido a 29.06.2015).
14 Tradução da autora de was 
planned as a prototype for a 

system that would streamline the 
building process and cut costs 

(...) Unfortunately, construction 
costs proved to be prohibitive. 

WRIGHT, Sylvia (2015) Source-
book of Contemporary North 

American Architecture: From Post-
war to Postmodern, p. 118. Dispo-
nível em http://www.greatbuildin-
gs.com/buildings/Habitat_67.html 

(acedido a 13.07.2015).
15 Alexander Klein (1879-1961) 
foi um arquiteto ucraniano que 

se dedicou primordialmente aos 
edifícios de habitação, interes-

sando-se pelo tema da habitação 
mínima e da redução dos custos de 

construção.
16 Procurou-se uma referência 

bibliográfica mas não foi encon-
trada.

17 KLEIN, Alexander (1980) 
Vivienda mínima: 1906-1957. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
contracapa.

18 Idem, p.33.  
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tamento oportuno e equitativamente familiar do espaço, conseguindo 
que todas as funções de aprovisionamento se consigam com as distân-
cias mais pequenas19. Tal como Klein, procura uma solução de mínimo 
ideial que tem por base fatores biológicos e psicológicos, que não pode 
depender exclusivamente de exigências económicas, técnicas ou racio-
nais, pois também está sujeita às influências da higiene e da psicologia 
da vivenda20.

Neste contexto de busca da solução ideal, traduzido pelo conceito 
dos CIAM, o existenzminimum, em inícios do século XX, começam a 
surgir estudos sobre as medidas mínimas no desenho de diversos espa-
ços, o que influencia a construção, cada vez mais standardizada. Estes 
diversos estudos foram publicados em muitos manuais de desenho de 
vários autores como Neufert (1970), Lamure (1976), Tutt and Adler 
(1979), Chiara (1992) e Menghi (1992), alguns atualizados em versões 
mais recentes21.

Um dos autores pioneiros terá sido Ernst Neufert22 que, em 1936, 
publica a Arte de Projetar em Arquitetura, um extenso conjunto de in-
formações sobre os requisitos do espaço. A principal vantagem desta 
obra consiste em proporcionar elementos essenciais para projetar e 
construir, qualidade difícil de conseguir num só livro23. Após três se-
manas já tinha esgotado a 1ª edição e até ao final da segunda guerra 
foram publicadas mais nove. Só foi traduzido para inglês em 1970 e, 
atualmente, encontra-se disponível em mais de 15 línguas. A 21ª edição 
alemã resulta de uma revisão a fundo devido ao desenvolvimento da 
intensa atividade construtiva. 

O autor do manual reconhece que o arquiteto deve encontrar por 
si a solução para cada caso específico, por isso, não pretende ofere-
cer soluções concretas, mas sim princípios para projetar construções 
adaptadas ao homem e as bases para dimensionar compartimentos e 
edifícios. Quem projeta deve conhecer as razões pelas quais se adotam 
certas medidas, como o espaço que a figura humana ocupa em várias 
posições e acções, o tamanho dos objetos que usa, a dimensão dos mó-
veis que necessita e o espaço entre eles, não esquecendo a parte afetiva, 
pois o homem não é apenas um corpo que ocupa um espaço (fig.4). 

Esta publicação é um manual de construção que defende que, 
quem a quer dominar, deve adquirir a noção da escala e das proporções 
do que tem de projetar. Para tal, é necessário utilizar as medidas do 

19 WOLFF, Rainer (1973). La 
Vivienda Minima. Barcelona: Edi-
torial Gustavo Gili, p.4.

20 Idem, p.9.
21 Informação retirada de 

PEDRO, João Branco (2014) 
How small a dwelling can be? A 
Revision of Portuguese building 
regulations. Lisboa: Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, p.5.

22 Ernst Neufert (1900-1986) 
foi um arquiteto alemão, aluno 
e assistente de Walter Gropius, 
reconhecido principalmente pela 
publicação do livro A Arte de 
Projetar em Arquitetura.

23 NEUFERT, Ersnt (1987) Arte 
de Projectar em Arquitectura. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
p.XVI.
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fig. 4

fig. 6

fig. 5

fig.4 - alguns desenhos do 
manual de construçao A arte de 

projetar em arquitetura, arq. Ernst 
Neufert, 1936  

fig.5 - estudos de Da Vinci 
(1490), Neufert (1936) e Le Cor-

busier (1950): corpo humano como 
unidade de medida

fig.6 - unidade de medida Mo-
dulor, arq. Le Corbusier, 1950 
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corpo humano como base, pois tudo o que o homem cria é destinado 
ao seu uso pessoal. As dimensões do que fabrica devem, por isso, estar 
intimamente relacionadas com as do seu corpo24.

Durante muito tempo, os membros do corpo humano foram uti-
lizados para unidades de medida. O mais antigo cânon de proporções 
humanas conhecido encontrou-se num túmulo das pirâmides de Menfis 
(aproximadamente 3000 anos antes de Cristo). Desde então até hoje, 
tanto artistas como cientistas se interessaram pelo estudo das relações 
métricas do corpo humano: o cânon faraónico, grego e romano, os tra-
balhos de Alberti, Leonardo da Vinci, e Miguel Ângelo, e a obra de 
Dürer e de Le Corbusier (fig.5).

Le Corbusier concebe, entre 1943 e 1950, um sistema de medidas 
harmónico à escala humana, o Modulor, que é dado a conhecer pelo 
mundo através da publicação de Le Modulor em 1949 e de Le Modulor 
2 em 1955. Surge num contexto de produção em série, máquina, eficá-
cia, preço de custo, rapidez e outras noções que apelavam à presença 
e ao rigor de um sistema de medidas25 e pretendia-se a sua aplicação 
internacional na arquitetura e na mecânica.

O Modulor é um conjunto de medidas baseado em dimensões hu-
manas, na sucessão de Fibonnacci e na razão de ouro, impedindo que 
o olho humano se perca em medidas arbitrárias. Corbusier considera 
vantajoso este conjunto de medidas normalizadas que colocará a casa 
ao alcance de todos e conduzirá a uma arquitectura que, ainda que se 
estenda à escala universal, conservará as características bem definidas 
de cada indivíduo e de cada região26. A Unidade de Habitação de Mar-
selha foi projetada apenas com medidas do Modulor e, por isso, cada 
habitação é uma célula à escala humana (fig.6).

Aulis Blomstedt27 considera que o Modulor cria uma ligação entre 
o fabrico em série e a habitação humana, demonstrando que a teoria 
da fabricação industrial e a do habitat se podem conjugar, com êxito, 
na prática. Este sistema geométrico e construtivo, o espaço rígido (os 
prismas vermelhos), adapta-se ao fabrico em série e permite ao mesmo 
tempo satisfazer todas as necessidades do habitat. Discutiu-se muito 
acerca deste tema – estandardização flexível – mas para que a vida 
possa preservar a sua liberdade, a sua leveza, a estandardização deve 
ser adaptada com precisão, permanecendo rígida, como o seu próprio 
nome indica28.

24 NEUFERT, Ersnt (1987) Arte 
de Projectar em Arquitectura. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
p. 18.

25 LE CORBUSIER (2010) Le 
Modulor. Lisboa: Orfeu Negro, 
p. 45.

26 LE CORBUSIER (2010) Le 
Modulor 2. Lisboa: Orfeu Negro, 
p. 131.

27 Aulis Blomsted (1906-1979) 
foi um arquiteto modernista que 
sempre procurou a simplicidade 
e clareza e usou apenas alguns 
elementos geométricos básicos nos 
seus desenhos. Informação retirada 
de Design & Art Management 
Finland OY (2015) Aulis Bloms-
ted. Disponível em http://1900.fi/
artists/aulis-blomsted/?lang=en 
(acedido a 17.07.2015).

28 LE CORBUSIER (2010) Le 
Modulor 2. Lisboa: Orfeu Negro, 
p. 188. 
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Em Portugal, a entrada dos ideais europeus da arquitetura mo-
derna é feita mais tarde e sem tanto impacto que no resto da Europa, 
devido à ditadura salazarista que regia o país, vivendo-se um espírito 
de valorização de uma identidade portuguesa. Houve uma adopção en-
tusiástica, mas quase sempre simplista, da mensagem do movimento; 
e não no sentido em que esta exigia uma permanente revisão crítica, 
mas como era inevitável, como um bloco rígido e acabado – condição 
de uma afirmação de força perante a oposição pouco informada das 
mentalidades mais conformistas29.

As obras e os ideais da arquitetura moderna internacionais come-
çam a ser divulgados em Portugal devido ao trabalho de dois grupos de 
arquitetos, os ODAM e os ICAT. Os ODAM, Organização de Arquite-
tos Modernos, foram um grupo de arquitetos do Porto que existiu entre 
1947 e 1952, e contou como a presença de vários membros como Viana 
de Lima, Mário Bonito, Fernando Távora, Agostinho Ricca e Arménio 
Losa. Os ICAT, Iniciativas Culturais e Arte Técnica, fundado em 1946 
por um conjunto de arquitetos de Lisboa, como Keil do Amaral, Celes-
tino de Castro e Raúl Ramalho, mantiveram a sua atividade pela década 
seguinte.

É nesta época que começam a publicar-se as primeiras obras de 
arquitetos internacionais na revista Arquitetura30 bem como a Carta de 
Atenas em português e na qual Keil do Amaral31 chama a atenção para a 
necessidade de uma análise objetiva da arquitetura popular para encon-
trar uma solução para o problema da habitação. Em 1948, organizado 
pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos, realiza-se o Congresso Nacio-
nal da Arquitetura, realizado à volta de dois temas, a Arquitetura no 
Plano Nacional e o Problema Português da Habitação. Ao longo das 
várias sessões de trabalho conclui-se que a economia nas habitações se 
obtém através da renovação das técnicas construtivas e não da redução 
das condições de habitabilidade e propõe-se a criação de um instituto 
onde vários profissionais além de arquitetos, estudem os problemas da 
habitação, com o objetivo de criar as bases para sua solução.

O congresso resultou num livre expressar de ideias, num país onde 
até então existia um controlo apertado de tudo o que era publicado, pois 
o governo garantiu que as comunicações não seriam censuradas. As 
ideias defendidas influenciaram a produção arquitetónica, que se vai 
afastando cada vez mais da arquitetura tradicionalista do Estado Novo.  

29 PORTAS, Nuno (2004) A 
Habitação Social – propostas para 
a metodología da sua arquitetura. 

Porto: FAUP Publicações, p.67.
30 Arquitetura: Revista de Arte 

e Construção, editada pelos ICAT 
desde 1947, constituía a única 
revista de arquitetura da época 

publicada em Portugal.
31 Keil do Amaral (1910-1975) 

foi um arquiteto português cujo 
trabalho procurava a conciliação 

entre a arquitetura tradicional por-
tuguesa e o Estilo Internacional.
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Em 1952 surge o projeto do primeiro edifício de habitação social 
em altura em Portugal, o Conjunto na Avenida dos EUA, em Lisboa, 
dos arquitetos Celestino de Castro, Hernâni Gandra, João Simões, Fran-
cisco Castro Rodrigues e José Huertas Lobo. É constituído por fogos 
recorrendo de áreas mínimas, organizados em dúplex e com sistema 
distributivo dos fogos em galeria alternada ligada a uma coluna de 
acessos única32. Apesar de ter sido publicado na revista Arquitetura 
no ano seguinte, o projeto não foi aprovado pela Câmara Municipal de 
Lisboa, por ser considerado demasiado revolucionário.

Nuno Portas33 é um dos autores pioneiros preocupado em dotar 
os arquitetos de ferramentas e dados para o projeto de habitação, para 
garantir que este se adequava às necessidades da habitação. Em 1967 
publica Funções e Exigências de Áreas de Habitação, onde se preocupa 
com a determinação dos níveis mínimos de habitabilidade, aconselhan-
do um estudo prudente e minucioso a partir da análise das funções e 
actividades que se exercem na habitação34. Define o equipamento ne-
cessário e respetivas dimensões, as funções e as atividades a executar, 
e as áreas mínimas necessárias para que tal se concretize. Apesar desta 
visão mais funcional, Portas tinha já realçado a importância da sociolo-
gia como complemento do trabalho do arquiteto. 

Vários autores desenvolveram o tema das funções e necessidades 
exigidas pela casa, enumerando-se as publicações Inquérito-piloto so-
bre Necessidades Familiares em Matéria de Habitação (1967), Neces-
sidades Funcionais da Habitação e Modos da Sua Satisfação (1971), 
Uso do Espaço na Habitação (1974), Inquérito à Habitação Urbana 
(1974) e Necessidades Humanas e Exigências Funcionais da Habita-
ção (1978), com o apoio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Em suma, toda a literatura aqui revista foi produzida quase ex-
clusivamente por arquitetos, quer ao nível teórico, na forma de regula-
mentos e normativas, quer ao nível prático, na forma experimental pela 
inovação arquitetónica. Foi teoricamente mais intensa a matéria nas dé-
cadas de 1920 e 1930 a nível europeu e nas décadas de 1950 e 1960 a 
nível nacional, verificando-se a exceção dos estudos do LNEC da déca-
da de 197035. Notou-se a existência de um clima de estudos teóricos que 
procurou estabelecer linhas orientadoras para o boom da construção 
que aconteceu nos anos de 1960, e a ausência de qualquer referência às 
questões das políticas de promoção e do mercado imobiliário.

32 TOSTÕES, Ana (1997) Os 
Verdes Anos na Arquitetura Portu-
guesa dos Anos 50. Porto: FAUP 
Publicações, p.73.

33 Nuno Portas (1934-) é um 
arquiteto e urbanista português 
responsável por várias obras de ha-
bitação, espaço público e desenho 
urbano.

34 PORTAS, Nuno (1969) 
Funções e Exigências de Áreas da 
Habitação. Lisboa: Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, p. 2.

35 Evidentemente que nas refe-
rências se encontram datas do final 
do século XX e mesmo do século 
XXI, mas tratam-se de reedições.
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A promoção da habitação em Portugal
Durante décadas houve, em Portugal, carências habitacionais que 

se traduziram na existência de habitações ilegais construídas pelos fu-
turos moradores com a ajuda de familiares e amigos, principalmente 
nos meios rurais e nos bairros clandestinos das grandes áreas metropo-
litanas. Após um elevado ritmo de construção, atualmente encontramos 
uma oferta habitacional bastante superior ao número de famílias36, o 
que não significa que todos os indivíduos se encontrem alojados numa 
habitação adequada, o problema habitacional é qualitativo e não quan-
titativo.

As primeiras políticas habitacionais desenvolvidas pelo estado 
não eram assentes em nenhuma estratégia urbana nem em padrões de 
bem-estar e qualidade mínimos. Contudo, são os primeiros passos na 
criação de um setor público de promoção habitacional que, até hoje, 
não conseguiu aproximar-se da promoção por parte de privados, seja 
por particulares ou por empresas37. O mapa da habitação publicado pelo 
CEAU38 tem demonstrado a existência de políticas habitacionais duran-
te a ditadura, nomeadamente a publicação de uma lei, em 1945, sobre 
construção em altura e com princípios modernos, embora contra a von-
tade de Salazar.

A partir de 1980 os programas habitacionais desenvolvidos pelo 
estado começam a extinguir-se ao mesmo tempo que aumentam as ini-
ciativas locais. A promoção pública descentraliza-se, reforçando-se as 
políticas de promoção municipal e cooperativa, apoiadas pelo Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana. 

O IHRU (anteriormente designado por INH) foi formado em 
1984, embora a proposta da sua criação tenha surgido 36 anos antes, 
no Congresso Nacional de Arquitetura. Tem como principais focos de 
atividade as áreas da habitação e da reabilitação urbana e a sua missão 
passa por concretizar a visão integrada e sustentável de uma política 
habitacional definida pelo governo, como apoio ao desenvolvimento 
pessoal, familiar e social dos habitantes. O IHRU é responsável pela 
promoção de várias obras de habitação e pela divulgação de outras, 
através dos seus prémios (fig.7).

O IHRU e a arquitetura: mundos desconhecidos
Confrontada com a existência do IHRU e a sua missão de garantir 

que toda a população portuguesa tenha acesso a uma habitação com 

36 Segundo informação recolhi-
da pelo INE nos censos de 2011, 
em Portugal existem 4 048 559 
famílias e 5 878 756 habitações, 
número quase 25% superior.

37 Segundo informação do INE, 
o setor privado de promoção habi-
tacional representava cerca de 71% 
em 1950 e 98% em 2012.

38 CEAU: Centro de Estudos de 
Arquitetura e Urbanismo da FAUP, 
criado em 1994.
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fig.7 - capas dos catálogos dos 
prémios INH e IHRU publicados 

de 1990 a 2013
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qualidade, estranhou-se a inexistência de referências a este instituto ao 
longo do percurso académico na FAUP. Confirmou-se, aliás, durante 
um ano de publicações do Jornal dos Arquitetos (2014) a ausência de 
qualquer alusão ao IHRU ou à obra por si promovida ou premiada. No 
site da Ordem dos Arquitetos, surge todos os anos uma pequena menção 
ao prémio IHRU, mas sem a publicação das respetivas obras vencedo-
ras.

Apesar do seu aparente desconhecimento na esfera dos arquitetos, 
o IHRU procura resolver situações de grave carência habitacional39, ga-
rantindo aos agregados familiares uma habitação condigna e adequada, 
embora controlada a nível de áreas e custos, tendo desenvolvido vários 
programas de financiamento como o programa de Habitação a Custos 
Controlados, o programa Prohabita e o programa PER. 

A habitação a custos controlados é um grande desafio para a cria-
tividade dos arquitetos e observar a grande diversidade dos conjuntos 
habitacionais construídos com os apoios do IHRU nos últimos 30 anos 
deveria constituir uma oportunidade rica de ensaios e demonstração da 
existência de esforços correntes em otimizar a relação qualidade/custo/
área, aliando boa arquitetura e satisfação dos moradores. Porém, verifi-
ca-se, paradoxalmente, a ausência de arquitetos de referência nas obras 
promovidas ou premiadas pelo IHRU, como se a arquitetura fosse uma 
arte ao serviço de quem a paga, e por isso deixada de lado emcontexto 
de controlo de custos. É inexplicável que em projetos dinamizados por 
programas e ações de financiamento da responsabilidade de um insti-
tuto oficial como o IHRU, a arquitetura não seja reconhecida como um 
dos principais investimentos quando se procura qualidade. 

Poupar na arquitetura (deixando o trabalho do arquiteto a car-
go de outros técnicos ou não promovendo o acompanhamento total da 
obra) significa arriscar e comprometer a qualidade, embora uma visão 
redutora nos possa levar a crer do contrário. Se as falhas construtivas 
mais banais se traduzem em gastos excessivos ou quando as pessoas 
são empurradas para habitações que não respondem ao seu modo de 
vida e onde não se sentem bem, reconhece-se que talvez a aparente 
economia seja, na verdade, prejuízo40.

Prémio INH e IHRU
O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana tem vindo, desde 

cinco anos após a sua formação, a distinguir as melhores obras de habi-

39 São consideradas situações 
de grave carência habitacional, 
os casos de agregados familiares 
que residem permanentemente em 
edificações, partes de edificações 
ou estruturas provisórias, caracte-
rizadas por graves deficiências de 
solidez, segurança, salubridade ou 
sobrelotação, bem como as situa-
ções de necessidade de alojamento 
urgente, definitivo ou temporário, 
de agregados familiares sem local 
para habitar em virtude da des-
truição total ou parcial das suas 
habitações ou da demolição das 
estruturas provisórias em que resi-
diam. Disponível em http://www.
portaldahabitacao.pt/pt/portal/ha-
bitacao/programasapoio/prohabita.
html (acedido a 05-10-2015).

40 Como tão bem o sabe o senso 
comum: o barato sai caro.
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tação a custos controlados em Portugal de entre as que se apresentam a 
concurso. Entre 1989 e 2007, foram reconhecidos e valorizados através 
do Prémio INH (Prémio Instituto Nacional da Habitação) e, a partir de 
2008, através do Prémio IHRU (Prémio Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana). 

O Prémio INH apresenta o objetivo de garantir a ampla divulgação 
das soluções que melhor satisfaçam os princípios a que deve obedecer 
a promoção de habitação de interesse social, por forma a incentivar os 
promotores na sua correcta programação, concepção e construção41. 
Foram convidados a participar todos os edifícios de habitação de custos 
controlados concluídos no ano anterior e, habitualmente, cerca de um 
terço aceitaram o convite42. Num total que ultrapassa as 600 candidatu-
ras, mais de 200 foram premiadas. De todas as edições do Prémio INH 
foi sempre publicado o respetivo catálogo, distribuído gratuitamente e 
disponível on-line, o que se deveria traduzir numa boa divulgação das 
obras vencedoras (fig.7).

A composição do júri é multidisciplinar e os parâmetros de ava-
liação valorizam a otimização global da relação custo/qualidade da 
habitação (esta avaliada como um processo integrado que envolve a 
urbanização, a edificação, o alojamento e considere os aspectos de 
promoção, concepção, construção e utilização pela população), pro-
curando soluções que melhor conduzam à realização de uma habita-
ção condigna43. Assim sendo, várias escalas são tidas em conta, sempre 
consideradas globalmente. 

O processo de avaliação parece ser bastante complexo, no entanto, 
é realizado num muito limitado tempo de duração - cerca de 10 dias 
úteis, nos quais se realizam as visitas às obras e apenas duas reuniões. 
Apesar do pouco tempo dispendido, todos os edifícios candidatos fo-
ram visitados e discutidos pela equipa de júri ao longo das 19 edições 
do prémio, havendo apenas duas exceções, em que o elevado número 
de candidaturas justificou a necessidade de uma pré-seleção das obras. 
Através da observação de fotografias das reuniões do grupo de júri é de 
admitir que estas eram feitas durante a visita aos empreendimentos e 
que não seriam prolongadas, pela posição das pessoas em pé.

Depois de uma primeira edição experimental em 1989 com apenas 
nove participantes, o número de candidaturas foi subindo de forma ge-
ral durante 13 anos, atingindo o ponto máximo de 65 em 2002. Este foi 

41 Instituto Nacional da Habi-
tação (2007) Catálogo do Prémio 

INH 2007. Lisboa: Instituto Nacio-
nal da Habitação, p. 38.

42 COELHO, António Baptista 
(2006) 20 anos a promover a 

construção de habitação social 
em Portugal: 1984-2004. Lisboa: 
Instituto Nacional da Habitação, 

p. 209.
43 Instituto Nacional da Habitação 
(2007) Catálogo do Prémio INH 

2007. Lisboa: Instituto Nacional da 
Habitação, p. 38.
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também o ano com mais edifícios premiados: 16, ultrapassando uma 
média de 11 prémios por ano. A 2002 seguiram-se dois anos de bruscas 
diminuições do número de projetos candidatos, tendo este estabilizado 
a partir de 2004 e, por fim, a última edição em 2007 terminou com 12 
candidaturas.

Salienta-se como um dos principais aspetos caracterizadores dos 
Prémios INH e as respetivas Menções Honrosas e de Júri, a sua atri-
buição, na grande maioria dos casos, a três modalidades de promoção 
de habitação: cooperativa, municipal e privada. Analisando as várias 
publicações do Catálogo do Prémio INH é possível verificar que 24% 
dos projetos candidatos correspondem a promoção cooperativa, 37% a 
promoção privada e 39% a promoção municipal. Quanto aos prémios 
atribuídos, a estatística é ligeiramente mais equilibrada com 38% des-
tinados à promoção privada e 31% para as promoções cooperativa e 
municipal (fig.8).

Segundo o IHRU, a promoção cooperativa, com uma intensa ati-
vidade na primeira década de funcionamento do prémio, atingiu um 
elevado patamar qualitativo. Fazendo diversos elogios, a nível de qua-
lidade, desenho arquitetónico e capacidade de gestão e manutenção, 
destaca a promoção cooperativa das restantes, defendendo que o seu 
potencial deve ser aproveitado ao máximo. Deste modo, a redução da 
sua atividade, que se verifica a partir de 1996, resulta empobrecedora na 
diversidade da oferta de boas soluções a nível habitacional. 

Por outro lado, o IHRU considera que as promoções municipal e 
privada se desenvolvem mais gradualmente, tendo a primeira um per-
curso a desenvolver no sentido de assegurar, com maior continuida-
de, uma qualidade global e a ausência de desvios44. A capacidade de 
produzir bons ou maus exemplos é um reflexo do desenvolvimento do 
equipamento técnico e das políticas de habitação e urbanismo dos mu-
nicípios. 

O IHRU refere que das obras de promoção privada resultam menos 
frequentemente boas soluções urbanas e arquitetónicas devido à grande 
liberdade de conceção e construção por parte das empresas, e que as 
melhores propostas têm tendência a surgir quando resultam associadas 
a parcerias entre empresas e municípios. Também destaca negativa-
mente a falta de gestão e manutenção continuadas dos edifícios depois 
de construídos. Notou-se, contudo, que esta desvalorização dos edifí-

44 PEREIRA, Nuno Teotónio; 
FERREIRA, Raúl Hestnes (2009) 
Habitação de Interesse Social 
em Portugal: 1988-2005. Lisboa: 
Livros Horizonte, p. 21.
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cios de promoção privada relativamente à municipal e cooperativa nas 
publicações do IHRU é incoerente com as atribuições dos respetivos 
prémios, já que contam com 38% das distinções a edifícios de promo-
ção privada, número superior aos 31% correspondentes aos edifícios de 
promoção cooperativa e municipal.

Após análise destes 211 edifícios, notou-se que a sua localização 
não é distribuída de forma homogénea pelo país, estando cerca de 55% 
na zona norte, 23% na zona centro, 15% na zona sul e 7% nas regiões 
autónomas. Os concelhos com mais edifícios premiados são Matosi-
nhos com 18, Porto com 14 e Lisboa com 11, cerca de metade dos em-
preendimentos premiados estão localizados na área do Grande Porto e 
na área da Grande Lisboa (fig.10).

A continuidade do Prémio INH é assegurada pelo Prémio IHRU, 
que conta já com 7 edições entre 2008 e 2014. O objetivo do prémio 
continua a ser a valorização e divulgação de melhorias sociais no aces-
so à habitação45, mas surge uma noção que isto não se limita à cons-
trução de empreendimentos de interesse social, passando também por 
obras de reabilitação do meio urbano e por trabalhos de investigação. 
Assim, surgem duas novas categorias na atribuição do prémio: reabi-
litação e investigação. Nas duas últimas edições foi decidido limitar a 
abertura de candidaturas apenas à categoria da reabilitação, o que de-
monstra um acompanhamento crítico e uma noção das mudanças que 
têm havido no setor da habitação.

Os parâmetros de avaliação continuam a reconhecer um positivo 
equilíbrio global entre vários níveis de intervenção, desde a construção 
do edifício e a sua relação com a cidade e a paisagem à capacidade de 
gestão pelos promotores e de apropriação pelos habitantes. Ao mesmo 
tempo surgem outras preocupações culturais, ambientais e humanas, 
relacionadas com novos conceitos como identidade, sustentabilidade 
e acessibilidade. Deste modo, começam a valorizar-se fatores como a 
interligação funcional com os espaços e valores naturais e culturais 
existentes; (…) as técnicas e a racionalidade construtivas, integran-
do valores de caracterização local e aplicando soluções, tecnologias e 
materiais amigos do ambiente, que reduzam o consumo de energia; o 
garantir da acessibilidade e mobilidade na utilização do espaço públi-
co e do espaço edificado46.

A nível de composição do júri, metodologias de seleção, discus-

45 Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana (2014) Catálogo 
do Prémio IHRU 2014. Lisboa: 
Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana, p. 89.

46 Idem, p.91.
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são e análise dos trabalhos não houve mudanças significativas, o pré-
mio surge como uma repetição ao longo dos anos. Num total de 260 
candidaturas e 59 distinções, verifica-se que cerca de 1/4 dos projetos 
concorrentes ao Prémio IHRU foram premiados, contra cerca de 1/3 no 
Prémio INH. 

De uma forma geral, houve uma diminuição do total das candidatu-
ras no decorrer das edições, apesar do ponto máximo ter sido em 2011, 
com 46. Na categoria da construção verifica-se uma descida brusca de 
candidaturas, o que poderá justificar a decisão de terminar esta catego-
ria em 2013. Na categoria da reabilitação dá-se um aumento rápido nos 
quatro primeiros anos, seguida de uma atual estabilização (fig.9).

O Prémio IHRU-Construção mantém a sua atribuição a três mo-
dalidades de promoção de habitação: cooperativa, municipal e privada. 
Analisando as várias publicações do catálogo anual do prémio é possível 
verificar que 21% são de promoção cooperativa, 29% são de promoção 
municipal e 50% são de promoção privada, esta última com atividade 
bastante mais intensa, como já se vinha a notar desde as últimas edições 
do prémio INH. O Prémio IHRU-Reabilitação surge em 2008 com três 
variantes diferentes: reabilitação isolada de imóveis; reabilitação ou 
qualificação de espaço público; reabilitação integrada de conjuntos 
urbanos47, distinguindo-se a primeira como uma atividade mais intensa, 
59%, e as duas seguintes com apenas 15% e 26%, respetivamente.

As candidaturas existentes e os prémios atribuídos, cerca de 30% na 
categoria da construção e 70% na categoria da reabilitação, demonstram 
uma atividade mais intensa a nível de intervenções em obras existentes 
do que em construções feitas de raiz, nos últimos anos em Portugal. A 
reabilitação, ao permitir aproveitar o que já existe, exige menos custos 
e recursos, sendo um bom caminho a seguir para obras que pressupõem 
o controlo destes dois fatores. Porém, as obras de reabilitação começam 
a valorizar outros programas funcionais em projetos de custos contro-
lados em detrimento da habitação – apenas 15% das obras distinguidas 
são de programa habitacional - o que comprova uma queda neste setor.

Embora a realização de poucas edições possa tornar as conclusões 
um pouco prematuras, percebe-se, mais uma vez, que não é homogénea 
a distribuição das obras pelo país. Cerca de 70% localizam-se na zona 
norte, 19% na zona centro, 8% na zona sul e apenas 3% nas regiões au-
tónomas. Nota-se, em comparação com o prémio INH, um aumento dos 

47 Instituto Nacional da Habi-
tação (2008) Catálogo do Prémio 

INH 2008. Lisboa: Instituto Nacio-
nal da Habitação, p. 54.
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projetos na região norte em simultâneo com a perda de outras regiões, 
em especial o Algarve, Lisboa e o arquipélago da Madeira. A área do 
Grande Porto destaca-se, com quase 50% das obras premiadas, locali-
zando-se 14 das 59 distinções no concelho do Porto (fig.10).

Também é de referir a existência do Prémio IHRU-Investigação 
nos anos de 2010 e 2011 com, respetivamente, 41 e 31 candidaturas de 
teses de doutoramento e mestrado integrado no âmbito de várias áreas 
temáticas como dinâmica do mercado de habitação; economia e gestão 
imobiliária/arrendamento urbano; eficiência energética e condições de 
habitabilidade associadas aos edifícios; habitação social e modelos de 
habitar; reabilitação do edificado/técnicas construtivas; reabilitação 
urbana48. Em 2010 os três prémios foram atribuídos a teses de alunos da 
FAUTL, ISTUL e FEUP e em 2011 a teses de alunos do ISCTE e ISTI. 
Os trabalhos premiados correspondiam a cursos de engenharia civil, 
urbanismo e sociologia, com a ausência da área da arquitetura.

A distinção de uma habitação a custos controlados
Para compreender o que, para o IHRU, justifica a distinção de uma 

solução de habitação a custos controlados, observou-se a avaliação, os 
membros do júri e respetivas publicações dos prémios relativamente às 
edições nas quais os casos de estudo da dissertação foram premiados. 

A constituição da equipa de júri variou ao longo dos anos, em 
número, em entidades representadas e em especialidade dos elementos. 
Nas primeiras edições a equipa era maior, e nota-se uma diminuição 
significativa a partir de 2007, curiosamente na altura em que o prémio 
passou a integrar as categorias de reabilitação e investigação. Uma di-
minuição do número de profissionais na equipa de júri, em particular no 
momento do alargamento do âmbito do prémio, traduz-se numa dimi-
nuição das áreas de avaliação. 

As áreas representadas em todas as edições do prémio em estu-
do são arquitetura, arquitetura paisagista e engenharia civil, com um 
ou dois profissionais. As obras públicas aparecem nas primeiras quatro 
edições com o maior número de representantes, três a quatro. O pa-
trimónio é representado nas duas primeiras edições e volta a aparecer 
na última. Verifica-se a inexistência de profissionais de outras áreas, 
como urbanismo, por exemplo, o que podia ser enriquecedor para a 
avaliação das propostas em vários pontos de vista e escalas. A arqui-

48 Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana (2014) Catálogo 
do Prémio IHRU 2014. Lisboa: 
Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana, p. 51.
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fig.11 - constituição do júri nos 
prémios dos casos de estudo

fig.12 - temas referidos na 
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tetura é uma área sempre presente embora nunca se destaque, apenas 
representada por um tímido membro enviado pela Ordem. Além disso, 
constatou-se a presença de jurados a realizar funções como investiga-
dores do LNEC ou membros do IHRU, embora apresentem formação 
em arquitetura50/51 (fig.11).

As entidades representadas em todas estas sete edições são o INH/
IHRU, as Ordens dos Engenheiros e Arquitetos, o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil e a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagis-
tas. Nas primeiras edições são representadas também ANMP, AECOPS, 
AICCOPN, ANEOP, FENACHE e, em 2015, com a reinserção de um 
jurado da área do património, é representado o IGAPHE49. 

As entidades representadas sofrem poucas variações, mas as pes-
soas que as representam nem sempre são as mesmas, dado que algumas 
delas só participam na equipa de júri apenas uma vez. Por outro lado, 
nota-se a presença quase constante de Rogério Pampulha50 e António 
Batista Coelho51 como representantes do IHRU e do LNEC, respetiva-
mente. O presidente do júri também variou ao longo das edições (cinco 
júris diferentes em sete edições estudadas) mas foi sempre um membro 
do IHRU. 

Destaca-se negativamente a existência de um presidente na edi-
ção de 2009, Nuno Vasconcelos, cujo serviço não continuou por incum-
primento da regulamentação de um concurso que envolvia um candida-
to seu familiar. Fica também a nota de que as candidaturas ao prémio 
IHRU nunca foram feitas de forma anónima, podendo estar em jogo 
diversos interesses de empresas promotoras e construtoras.

Os sete casos de estudo, apresentam uma apreciação do júri52, nas 
quais são destacados fatores referentes à implantação e relações urba-
nas, à forma construtiva e aos espaços interiores do edifício, à satisfa-
ção dos seus habitantes, ao trabalho do arquiteto e da equipa gestora do 
projeto (fig.12).

Em todas as apreciações do júri foram destacadas positivamente 
várias características do edifício, mas sem recurso rigoroso à linguagem 
técnica do domínio da arquitetura, como se verifica através das expres-
sões utilizadas: grande atractividade, imagem expressiva, construção 
de qualidade elevada, uma obra que inova, arquitetura verdadeiramen-
te amigável e cívica. O mesmo se verifica com as expressões referentes 
às características urbanas das intervenções: boa inserção urbana e bom 

49 ANMP: Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, AE-
COPS: Associação de Empresas 
de Construção e Obras Públicas e 
Serviços, AICCOPN: Associação 
dos Industriais de Construção 
Civil e Obras Públicas, ANEOP: 
Associação Nacional de Empreitei-
ros de Obras Públicas, FENACHE: 
Federação Nacional de Coopera-
tivas de Habitação Económica, 
IGAPHE: Instituto de Gestão e 
Alienação do Património Habita-
cional do Estado.

50 Rogério Pampulha: mem-
bro do IHRU com formação em 
arquitetura.

51 António Batista Coelho: 
investigador do LNEC desde 1983 
com formação em arquitetura. 

52 Pequeno texto apresentado no 
artigo sobre o respetivo prémio, 
no casos das obras premiadas e 
na publicação COELHO, António 
Batista; COELHO, Pedro Batista 
(2009) Habitação de Interesse 
Social em Portugal: 1988-2005. 
Lisboa: Livros Horizonte, no caso 
das obras não vencedoras.
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fig.14 - desenhos de apresen-
tação das obras nos catálogos dos 

respetivos prémios  
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exemplo de fazer cidade. 
Uma habitação adequada aos seus utentes é alvo de destaque do 

júri em quatro dos casos de estudo: na Fontinha (2), na Senhora da Hora 
(3), na Alta de Lisboa (4) e em Santa Luzia (5), pelos quintais que fa-
zem a alegria dos moradores, pela inovação relativamente aos modos 
de habitar, pela identificação com o espírito do local, pelo convívio 
entre os habitantes, respetivamente. O trabalho do arquiteto é também 
um fator alvo de uma crítica positiva no edifício em Aveiro (1), cujas 
qualidades são atribuídas a um bom projeto e a uma boa gestão da 
obra, e no edifício na Rua dos Caldeireiros (7), no qual é elogiada a 
dedicação e criatividade do arquiteto. Curiosamente, os casos em que 
a apreciação do júri passa pela satisfação dos utentes não correspondem 
aos casos em que é destacado o trabalho do arquiteto.

As distinções atribuídas pela equipa de júri, não se limitam à pre-
miação das obras, servem também como forma de divulgação, através 
da sua publicação nos respetivos catálogos onde todos os projetos são 
apresentados através de uma memória descritiva, desenhos técnicos e 
fotografias (fig.13).

A partir da análise do modo de apresentação dos casos de estudo, 
nota-se que grande parte dos elementos apresentados correspondem à 
informação enviada para o IHRU por parte dos arquitetos e promotores 
das obras quando concorreram ao respetivo concurso, demonstrando 
que os catálogos dos prémios são construídos a partir de uma organi-
zação da informação recebida sem serem produzidos novos elementos. 
Não há qualquer tipo de referência sobre o facto destes elementos cor-
responderem à totalidade ou apenas a parte da informação enviada.

De uma forma geral, as obras mais recentes caracterizam-se por 
uma apresentação mais completa: a partir de 2007 começam a surgir 
cortes e alçados do edifício que permitem uma leitura global da obra e, 
a partir de 2009, a apresentação do espaço interior de um fogo é com-
pletada pelo uso de fotografias. Verifica-se, então, uma evolução posi-
tiva da forma como as obras são apresentadas, justificada não só pelo 
aumento do recurso a fotografias, que facilitam a leitura do projeto por 
parte de pessoas comuns, mas também por uma crescente qualidade dos 
desenhos técnicos, tão baixa nos primeiros casos e sempre sem escala, 
o que obrigou a um intenso trabalho de redesenho para permitir estudos 
com rigor ao longo desta dissertação (fig.14).
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Os conceitos de mínimo e necessidade
A realização de um projeto de habitação implica uma reflexão 

sobre as necessidades mínimas a satisfazer que se inicia por um desen-
volvimento dos conceitos de mínimo53 e necessidade54. Embora o signi-
ficado do primeiro esteja associado à ideia de pequeno, quando se fala 
de habitação mínima não se refere necessariamente a áreas reduzidas, 
mas sim à perceção de padrões mínimos de qualidade, indispensáveis 
e imprescindíveis a um uso confortável da casa, o que se reflete no sig-
nificado de necessidade. A habitação é, por si só, um bem necessário.

Nas primeiras preocupações e questões levantadas no contexto 
da habitação mínima, nos inícios do século XX, começa por definir-se 
um mínimo biológico que correspondia à satisfação de necessidades 
vitais, ao qual se percebe a inevitabilidade de acrescentar fatores psi-
cológicos relacionados com a ideia de conforto. Nuno Portas, pioneiro 
dos estudos na área das exigências habitacionais, define mínimo como o 
conjunto das condições abaixo das quais a habitação concorreria, com 
probabilidade significativa, para restringir o grau de desenvolvimento 
individual ou o grupo que a sociedade já permitiria numa dada fase da 
sua evolução55. Considera que estes patamares mínimos dependem da 
evolução social, por isso é impossível determiná-los por período ilimi-
tado e têm de ser revistos constantemente.

O conceito de mínimo na habitação é encarado englobando todas 
as dimensões do homem, de modo a satisfazer as suas necessidades 
físicas, biológicas e psicológicas, desde comer e descansar à realização 
dos seus sonhos e aspirações. 

Especulações laboratoriais: regulamentos e standards
Para garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma habita-

ção condigna, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil considera 
importante estabelecer um conjunto de valores mínimos obrigatórios 
a cumprir nos projetos. Desde os anos de 1960 que vários estudos têm 
sido realizados sobre as dimensões do mobiliário e equipamentos da 
casa, as funções e atividades a executar, e as áreas necessárias para que 
tal se concretize, definindo não só patamares mínimos, mas também 
recomendáveis e ótimos. 

O LNEC considera que as habitações devem responder a dez 
funções – descanso, cozinhar, comer, estar, brincar/estudar/trabalhar, 

53 mínimo (adjetivo): superla-
tivo absoluto de pequeno, muito 
pequeno; mínimo (nome mascu-
lino): menor quantidade de uma 
coisa, dedo mais pequeno da mão, 
dedo mínimo. (2015) Dicionário 
da Língua Portuguesa com Acordo 
Ortográfico. Porto: Porto Editora. 
Disponível em http://www.infope-
dia.pt/dicionarios/lingua-portugue-
sa/mínimo (acedido a 03-08-2015).

54 necessidade (nome feminino): 
carácter do que se precisa mesmo, 
carácter do que é indispensável 
ou imprescindível; falta, carência; 
privação, pobreza, miséria; preci-
são, aperto; obrigação, imposição; 
o que é forçoso, inevitabilidade. 
(2015) Dicionário da Língua Por-
tuguesa com Acordo Ortográfico. 
Porto: Porto Editora. Disponível 
em http://www.infopedia.pt/dicio-
narios/lingua-portuguesa/necessi-
dade (acedido a 03-08-2015).

55 PORTAS, Nuno (1969) 
Funções e Exigências de Áreas da 
Habitação. Lisboa: Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, p. 8. 
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fig.15 - modelos de espaços que 
respondem às funções mínimas 

exigidas numa habitação segundo 
o LNEC 
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tratamento de roupas, higiene pessoal, circulação, tarefas domésticas 
e espaço exterior, que se desdobram em diversas atividades. Esta lista 
atual é praticamente igual à estabelecida nas investigações de Nuno 
Portas há mais de 40 anos, demonstrando a inexistência de evolução. 

Na definição de escalões mínimos não se exige a satisfação de 
todas as atividades para cada função, podendo excluir-se, as brincadei-
ras infantis, por ocorrerem durante um curto período da vida familiar, 
passar a ferro e costurar, porque podem acontecer numa mesa ou espaço 
de circulação, limpeza porque não requer espaço, e contacto com o ex-
terior porque pode ter lugar em espaços comuns e públicos56. Contudo, 
nota-se o facto de as brincadeiras infantis, apesar de ocorrerem durante 
um pequeno período da vida, serem fundamentais para um desenvolvi-
mento saudável do indivíduo, e de atividades como passar, costurar e 
limpar, apesar de não exigirem uma divisão para a sua realização, ne-
cessitam de um espaço de arrumação dos respetivos utensílios (fig.15).

Os estudos e investigações do LNEC traduzem-se em publicações 
de standards habitacionais que são a base para a criação do Regula-
mento Geral das Edificações Urbanas, no qual são definidos os padrões 
mínimos obrigatórios que todos os edifícios, a construir em território 
nacional, devem obedecer. O RGEU foi publicado em 1951 com o ob-
jetivo de se atualizar o Regulamento de Salubridade das Edificações 
Urbanas, em vigor desde 1903. Passados mais de 60 anos da sua publi-
cação, foi alterado por 11 decretos lei. Este pequeno número de simples 
alterações não parece traduzir a grande quantidade de estudos e inves-
tigações que têm sido feitos pelo LNEC desde a sua criação em 1946. 

Na legislação portuguesa nota-se um gradual aumento dos regula-
mentos destinados a garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade 
reduzida, desde a publicação do decreto lei 123/9757 e suas ulteriores 
atualizações. Apesar desta política cada vez mais rigorosa, cerca de 
37% dos edifícios em Portugal são considerados inacessíveis e 85% 
não apresenta elevador, o que se traduz num terço dos indivíduos com 
deficiências motoras em habitações que não cumprem o regulamento58. 

Atualmente, existe uma legislação geral segundo a qual todas 
as casas devem ser adaptadas a deficientes motores, resultando num 
aumento de custos causado por maiores áreas e pelo recurso a dispo-
sitivos especiais. Nota-se, com alguma perplexidade, que as questões 
regulamentares da acessibilidade do espaço se reduzem a tentativas de 

56 Informação retirada de 
PEDRO, João Branco (2014) 
How small a dwelling can be? A 
Revision of Portuguese building 
regulations. Lisboa: Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil.

57 O decreto lei 123/97 de 22 
de Maio aprova normas técnicas 
que visam permitir a acessibili-
dade das pessoas com mobilidade 
condicionada através da supressão 
das barreiras urbanísticas e arqui-
tetónicas nos edifícios públicos, 
equipamentos coletivos e via 
pública. PORTUGAL (1999) Aces-
sibilidade: exemplos em Portugal. 
Lisboa: Secretariado Nacional para 
a Reabilitação e Integração das 
Pessoas com Deficiência, p.4.

58 Segundo informação recolhi-
da pelo INE nos censos de 2011.
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fig.16 - comparação entre 
as áreas mínimas estabelecidas 

pelo RGEU e recomendadas pelo 
LNEC (em m2)

fig.17 - comparação entre as 
áreas mínimas estabelecidas pelo 
RGEU e as áreas das habitações 

em estudo (em m2)
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ultrapassar problemas de mobilidade. Contudo, parece-nos óbvio que 
as deficiências ou dificuldades que podem afetar um indivíduo não são 
apenas a nível motor. Segundos os censos de 2001, do total de inca-
pacitados portugueses, apenas 25% apresentam deficiências motoras, 
existindo 14% de deficientes a nível mental e 39% a nível sensorial 
(13% auditiva e 26% visual). De cerca de um milhão de idosos que 
existem em Portugal, mais de 700 000 afirmaram sentir dificuldades 
em questões relativas à mobilidade (como andar e subir escadas), en-
quanto metade diz ter dificuldades visuais mesmo usando auxiliares e 
aproximadamente 37% apresentam problemas a nível da audição ou em 
atividades como tomar banho e vestir-se59. 

Questiona-se o grande investimento na acessibilidade para pes-
soas com mobilidade reduzida enquanto é praticamente inexistente a 
preocupação com as restantes deficiências, e também sobre a viabili-
dade desta situação, em particular no contexto da habitação mínima, 
levantando-se a hipótese da não generalização e da promoção do desen-
volvimento de uma política habitacional que facilite a troca de habita-
ção quando o indivíduo se encontre perante alguma incapacidade. 

Na análise das exigências funcionais mínimas da habitação torna-
-se pertinente comparar as recomendações dos estudos do LNEC com as 
exigências do RGEU e com a produção real, representada pela pequena 
amostra dos casos de estudo. A diferença de critérios mínimos estabele-
cidos pelo LNEC e pelo RGEU, que têm em conta funções mínimas por 
número de habitantes e áreas mínimas por tipologia, respetivamente, 
dificulta a sua comparação.  Para tal ser possível, considerou-se que as 
funções de cozinhar, comer, estar, tratamento de roupas, circulação e 
tarefas domésticas ocorrem na sala, cozinha e área suplementar, que o 
descanso e brincar/estudar/trabalhar se dão nos quartos e que a higiene 
pessoal é feita nas instalações sanitárias. Às tipologias T0, T1, T2, T3, 
T4 e T5 associou-se o número de habitantes consoante a quantidade de 
camas disponíveis, um, dois, quatro, seis, sete e nove, respetivamente. 

Verifica-se que as áreas mínimas definidas crescem consoante o 
aumento do número de habitantes, à exceção do conjunto sala, cozinha 
e suplemento determinada pelo RGEU, incompreensivelmente, maior 
no T0 que no T1. Os valores mínimos recomendados pelo LNEC são 
sempre superiores aos obrigatórios pelo RGEU (à exceção da zona de 
sala, cozinha e suplemento de área no T0), em média 25% (fig.16). 

59 Segundo informação recolhi-
da pelo INE nos censos de 2011.
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Quanto à comparação entre os patamares mínimos estabelecidos 
pelo RGEU e as áreas das divisões dos casos de estudo verifica-se que 
as últimas são sempre superiores, à exceção dos quartos no T2 do edi-
fício em Santiago (1), à área suplementar no T0 do edifício em Santa 
Luzia (5) e à cozinha no T1 do edifício na Rua dos Caldeireiros (7). 
Destaca-se o T2 na Rua Capitão Renato Batista (6) com mais do triplo 
da área obrigatória pela legislação portuguesa. No total, todas as habi-
tações ultrapassam as áreas mínimas estabelecidas pelo LNEC e pelo 
RGEU, em média 28% e 57%, respetivamente (fig.17). 

Uma comparação entre os modelos de espaços que respondem às 
funções mínimas da habitação segundo o LNEC (fig.15) com o espaço 
interior das habitações em estudo permitiu uma análise mais completa, 
que engloba não só áreas, mas também equipamento, mobiliário e sua 
organização (fig.18).

O T2 no edifício em Santiago (1) é o caso de estudo que apresenta 
mais compartimentos que não respondem ao exigido pelo LNEC. A co-
zinha inclui a área e o equipamento adequados à preparação e arma-
zenamento de alimentos. No entanto, a existência de uma despensa, 
obriga a um espaço de refeições na sala, que admite também a organi-
zação de uma zona de estar para quatro pessoas. Porém, o espaço livre 
não é o suficiente, por exemplo, para abrir a porta sem interferir com 
outras atividades, para levantar e arrastar cadeiras ou para circular entre 
os sofás e a fachada. Ambos os quartos são ajustados para um utili-
zador, contudo, parecem reduzidos e inadequados às funções de casal 
ou partilha entre irmãos ou colegas, pois não permitem a combinação 
entre descanso e trabalho/estudo. A casa de banho apresenta falta de 
área e não permite a rotação de uma cadeira de rodas, não cumprindo o 
regulamento de mobilidade.

O fogo T2 do conjunto habitacional da Fontinha (2) é o único caso 
de estudo em que a sala foi considerada um espaço insuficiente porque 
permite apenas uma zona de refeições e de estar para duas pessoas, em-
bora se trate de uma habitação para quatro. A parede que separa a zona 
de entrada dificulta uma organização eficaz do mobiliário. A cozinha 
serve bem as funções de armazenamento, preparação de alimentos e 
refeições rápidas, contudo, não apresenta capacidade para o tratamento 
de roupas, e não tem lavandaria. Ambos os quartos dão resposta ao 
descanso e trabalho/estudo, porém nota-se que um deles não permite 
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a colocação de uma cama de casal, embora permita o descanso duplo. 
Neste caso, a higiene pessoal divide-se em duas instalações sanitárias: a 
casa de banho de serviço, que não é considerada necessária pelo LNEC, 
e a casa de banho completa que não possibilita a utilização por pessoas 
de mobilidade reduzida.

No T3 do conjunto habitacional da Senhora da Hora (3), todo o 
mobiliário e equipamentos foram planeados no projeto de arquitetura 
para todos os espaços da habitação, e satisfazem os mínimos recomen-
dados pelo LNEC, a nível de área, mobiliário e configuração, com duas 
exceções. A primeira corresponde à impossibilidade de rotação de uma 
cadeira de rodas na entrada, e a segunda corresponde ao facto de não 
terem sido planeados espaços de estudo/trabalho nos quartos ou outra 
parte da casa. Foram desenhados dois quartos duplos e um de casal, 
permitindo seis habitantes. Porém, as zonas de cozinhar e estar estão 
equipadas de modo a satisfazer as exigências funcionais de uma habita-
ção com oito moradores, segundo o LNEC.

O apartamento T3 do conjunto habitacional da Alta de Lisboa (4) 
apresenta uma sala que permite uma zona de estar e de refeições para 
seis habitantes, tanto em equipamento como em área. A função de co-
zinhar é garantida na cozinha e a de tratamento de roupa na lavanda-
ria, ambas projetadas com o mobiliário adequado, embora a primeira 
não permita a existência de uma mesa de apoio. Em todos os quartos 
é possível a colocação da cama dupla ou de casal e área de trabalho/
estudo, dada a configuração bastante regular que permite uma organi-
zação eficaz do mobiliário. As casas de banho são semelhantes, as duas 
completas a nível de equipamentos, mas sem a área mínima recomen-
dada e sem cumprir o regulamento de mobilidade, daí ter-se considera-
do uma delas inadequada.

No T0 do edifício em Santa Luzia (5), um único compartimento 
inclui todas as funções exigidas, à exceção da higiene pessoal. Na zona 
da sala é possível a organização de um espaço para estar, descanso e 
trabalho/estudo de um habitante, mas o mesmo não é possível para um 
casal. O projeto da habitação planeia uma zona de cozinha com a área 
e os equipamentos exigidos às funções de preparação e armazenamento 
de comida, tratamento de roupa e refeições. Para a zona de refeições 
verifica-se o planeamento de uma mesa com duas cadeiras, embora seja 
facilmente acrescentada uma terceira. Contudo, o LNEC recomenda a 
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fig.18. comparação entre as 
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existência de uma mesa para quatro pessoas, mesmo no caso de residên-
cias para uma única. A higiene pessoal realiza-se numa divisão separa-
da, a casa de banho, que apresenta a área e os equipamentos exigidos, 
mas não permite a rotação da cadeira de rodas.

No T2 da rua Capitão Renato Batista (6), todas as divisões apre-
sentam ou possibilitam a colocação do equipamento e mobiliário ne-
cessários para a satisfação das funções mínimas recomendadas pelo 
LNEC. As áreas são muito superiores às necessárias e é possível equipar 
a habitação de modo a que se satisfaçam as funções de cozinhar, estar 
e refeições para oito habitantes. Neste caso, não está em causa a satis-
fação de padrões mínimos mas o facto de que espaços com excesso de 
área puderem ser problemáticos. Nos anos de 1950, P. e M. J. Chom-
bard de Lauwe60, realizam um dos estudos pioneiros sobre o excesso 
populacional nas habitações, onde concluem que o número de patolo-
gias também aumentava quando o espaço se torna superior a 124 m2 por 
pessoa, mas não de forma tão acentuada como quando é inferior a 8 ou 
10m2, verificando-se uma relação clara entre a criminalidade, a doença 
e o desequilíbrio populacional. 

Como se verifica pela leitura do desenho, no T1 no edifício da rua 
dos Caldeireiros (7), todo o mobiliário e equipamentos são já planeados 
na fase do projeto, à exceção das mesas de cabeceira. Na sala, o espaço 
para refeições e estar responde às recomendações do LNEC para dois 
habitantes, tanto a nível de área como a nível de equipamentos e mo-
biliário. O quarto permite o descanso e o estudo/trabalho, embora as 
suas dimensões apenas permitam a colocação de uma cama de casal de 
1,40m de largura enquanto a proposta pelo LNEC tem 1,50m. Por outro 
lado, a cozinha não apresenta os equipamentos nem a área exigida para 
a preparação de alimentos, e também não existe nenhum espaço des-
tinado à função do tratamento de roupas. A casa de banho também foi 
considerada insuficiente, por falta de área, de equipamentos (banheira 
e bidé) e impossibilidade de uso por pessoas com mobilidade reduzida.

Conclui-se que de caso para caso as divisões que não respondem 
às exigências funcionais propostas pelo LNEC variam, à exceção da 
casa de banho, em grande parte dos fogos inacessível a deficientes mo-
tores. Contudo, é de notar que dois desses casos (1 e 2) foram projetados 
e construídos antes da publicação do decreto lei que obriga à existência 
de uma instalação sanitária acessível a deficientes em cada habitação.

60 Paul Chombard de Lauwe 
(1913-1998) casado com Ma-
rie Jose Chombard de Lauwe 
(1923-), foi um sociólogo francês 
que propôs varias mudanças no 
planeamento de Paris após realizar 
um estudo sobre a sua habitação 
social.
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Especulações teóricas: vozes da sociologia
Os regulamentos existentes em Portugal traduzem-se em obriga-

ções impostas aos projetos de habitação que apenas procuram garan-
tir a satisfação mínima das necessidades de carácter físico e biológico. 
Contudo, cada indivíduo apresenta necessidades espirituais e psicoló-
gicas características que compreendendo-se que um projeto é também 
uma questão social e engloba outras disciplinas além da arquitetura e 
da construção. O próprio LNEC reconhece que se deve ultrapassar a 
redutora visão funcionalista pois a construção de uma casa envolve o 
trabalho de muitas disciplinas.

A Economia centrou-se no seu estudo como bem, por isso o mer-
cado alcançou o seu estatuto mais elevado como objeto específico de 
investigação. Desde a Antropologia estudaram-se, entre outros temas, 
o fenómeno da multiplicidade cultural com as suas expressões simbó-
licas e rituais de relação com o alojamento dos grupos humanos. O 
Direito, ao reconhecer a vivenda como um dos direitos fundamentais 
dos seres humanos, começou a incluí-la no seio das suas costruções 
legislativas, considerando-a como objeto de estudo e matéria do le-
gislador. A Arquitetura, entendida como a arte de projetar e construir 
edifícios, sempre permaneceu fiel aos seus princípios dedicando esfor-
ços contínuos às problemáticas (artísticas, técnicas, humanas) deriva-
das da construção da habitação. O Urbanismo integrou a habitação 
como uma parte essencial da construção da cidade, utilizando-a como 
instrumento da intervenção urbanística. A Geografia fixou-se nas suas 
conotações espaciais, detendo-se na elaboração de tipologias que nos 
permitissem compreender as estreitas relações entre as formas e carac-
terísticas das habitações, e os condicionantes naturais. O conceito de 
bem-estar será desenvolvido pelas Ciências Políticas a partir de as-
petos concretos das políticas da habitação. E por último, a Sociologia 
centrou-se na análise dos processos sociais que se desenvolviam em 
torno da habitação, estudando-a como indicador de bem-estar social, 
espaço da estrutura familiar, geradora de divisores sociais que estrutu-
ram as classes sociais, objeto de motivação e conflito social, e espaço 
de consumo no qual se reproduz a força do trabalho61. 

Embora as investigações sociais sobre a problemática da habi-
tação tenham começado na Europa no séc. XIX, motivadas pela cres-
cente sensibilidade das classes burguesas, é só no século seguinte com 

61 ALCALÁ, Luís Cortés (1995) 
La cuestión residencial: bases 

para una sociología del habitar. 
Madrid: Editorial Fundamentos, 

p. 123.
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a formalização das ciências sociais como disciplinas científicas, que a 
relação entre habitação e sociedade se torna verdadeiramente objecto de 
estudo e os arquitectos tomam consciência da necessidade de se apoiar 
noutras disciplinas, mesmo no contexto da habitação mínima62. 

A partir dos anos de 1960, verifica-se então a consolidação de 
um movimento, que critica à superficialidade das relações entre forma 
e função proposta pelos funcionalistas, propondo um maior rigor nas 
características sócio-culturais dos utentes. Por todo o mundo se fazem 
ecoar as vozes defensoras da importância da sociologia da habitação 
(Alcalá, Rapopport, E. Hall, Chombard de Lauwe) através das suas pu-
blicações teóricas, que não demonstraram ter grandes consequências no 
comportamento dos arquitetos.

Em Portugal, o apoio da sociologia como complemento do tra-
balho do arquiteto é referido, pela primeira vez, nas investigações de 
Keil do Amaral e Nuno Portas, na década de 1950. Na sua investiga-
ção para obtenção do grau de arquiteto, Portas realça a importância da 
sociologia, defendendo a necessidade de conhecer os moradores para 
alcançar a solução de habitação mínima. O processo para tal baseia-se 
na observação metódica das relações entre a casa e os comportamen-
tos, analisando habitações existentes e investigando sobre o que estas 
deviam ser. 

Portas defende a necessidade da casa se adaptar à família, deven-
do as reduções de custo incidir em fatores desnecessários e nunca em 
fatores essenciais ao bem-estar dos moradores, sejam eles físicos ou psi-
cológicos, considerando que a grande massa das habitações feitas para 
acudir apressadamente às necessidades se transformou rapidamente 
em novas fontes de infelicidade, desintegrando ou não compreendendo 
a família, localizando a delinquência ou a desadaptação psicológica63.

A ideia de que o projeto de uma habitação pressupõe a satisfa-
ção obrigatória das necessidades físicas, psicológicas e espirituais dos 
moradores, mesmo no âmbito da habitação mínima ou de custos con-
trolados, é uma posição suportada pelo crescente reconhecimento da 
diversidade cultural e portanto habitacional, que surge em oposição à 
universalidade proposta pelo Movimento Moderno. 

A cultura da habitação é o conjunto fechado de formas de pensar, 
de sentir e de agir formalizadas em volta da habitação e do habitar, 
que são aprendidas e compartilhadas por uma pluralidade de pessoas, 

62 Informação retirada de 
ALCALÁ, Luís Cortés (1995). La 
cuestión residencial: bases para 
una sociología del habitar. Ma-
drid: Editorial Fundamentos.

63 PORTAS, Nuno (2004) A 
Habitação Social – propostas para 
a metodología da sua arquitetura. 
Porto: FAUP Publicações, p.22.
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servindo de modo objetivo e simbólico para que essas pessoas se trans-
formem numa coletividade64 e a sua principal missão é estabelecer um 
conjunto de modelos ideais que definem os comportamentos e os dese-
jos da sociedade. 

Dentro da homogeniedade de uma cultura comum, cada família e 
cada habitante exprime a sua individualidade através da personalização 
do seu espaço privado. A distribuição dos espaços no interior da habi-
tação e as atividades que neles se realizam são indicadores da perten-
ça a uma determinada cultura. Por exemplo, na cultura portuguesa, as 
principais divisões de uma habitação são a cozinha, onde se realizam 
todas as atividades relacionadas com o armazenamento e confeção de 
alimentos; a sala, local privilegiado de lazer, descanso coletivo e convi-
vência familiar; a casa de banho, espaço da higiene pessoal; e o quarto, 
dedicado ao descanso.

A obra de Edward Hall65 foi uma das mais reconhecidas análises 
do papel das diferentes culturas na construção do espaço. O antropó-
logo considera que a habitação, a cidade, a tecnologia e a linguagem 
são extensões interdependentes do homem, constituindo um único sis-
tema. A cultura é, na sua maior parte, uma realidade oculta, que es-
capa ao nosso controlo e constitui a trama da existência humana. E 
mesmo quando certas áreas da cultura afloram à consciência, é difí-
cil modificá-las, não só porque se encontram intimamente integradas 
na experiência individual, mas sobretudo porque nos é impossível ter 
qualquer comportamento significante sem passarmos pela mediação da 
cultura66. Chama a atenção para a ignorância da dimensão cultural que 
leva a uma crise do homem e se manifesta em diversas facetas como a 
crise étnica, urbana, habitacional e do sistema educativo. 

Um outro autor de destaque é Amos Rapoport67 que reconhece a 
importância da dimensão cultural no desenho arquitetónico em várias 
das suas publicações. Considera a cultura a responsável por muitas das 
características essenciais do ser humano, e o motivo pelo qual ambien-
tes semelhantes podem produzir efeitos muito diversos nas pessoas. Por 
exemplo, apartamentos situados em edifícios altos têm efeitos muito 
negativos sobre membros de alguns grupos, mas funcionam muito bem 
para outros. Termos como densidade e excesso de população signifi-
cam algo muito diferente para componentes de grupos distintos, assim 
que não podemos usar os mesmos padrões: o mesmo número de habi-

64 ALCALÁ, Luís Cortés 
(1995). La cuestión residencial: 

bases para una sociología del 
habitar. Madrid: Editorial Funda-

mentos, p. 321.
65 Edward Hall (1914-2009) foi 
um antropólogo americano que 

estudou a relação do homem com 
as suas extensões (habitação, lin-

guagem, tecnologia e cidade) tendo 
em conta a sua dimensão cultural.

66 HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta, Lisboa: Relógio 

d’Água Editores, p.212.
67 Amos Rapoport (1929-) é um 

arquiteto polaco cujo trabalho se 
debruça sobre a relações entre a 

habitação e a cultura, ambiente e 
comportamento humano.
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tações por unidade de superfície ou o mesmo número de moradores por 
habitação avaliar-se-iam de maneira muito distinta e teriam diferentes 
consequências68. 

Rapoport propõe que a variedade de ambientes existentes resulta 
de uma variedade de atividades e do facto de que cada atividade, apa-
rentemente simples, ser uma expressão de um estilo de vida, com dife-
rentes formas de realização e significados, o que se traduz numa enorme 
variabilidade do desenho. 

Comer, por exemplo, é uma atividade universal altamente variá-
vel que exprime diversas formas de identidade de um grupo como cul-
tura, religião e ideologias. A comida pode ingerir-se individualmente e 
a qualquer hora, por vários indivíduos um a um, ou pode chegar a ser 
uma ocasião social, familiar e mesmo ritual. Quem come com quem, 
onde, quando e incluindo/excluindo quem? Todas estas circunstâncias 
variam em diferentes culturas e jogam um papel importante da acultu-
ração (socialização) das crianças, ou seja, na transmissão da cultura 
(tal como na organização e no uso das habitações e outros lugares). 
Também influencia consideravelmente no desenho das casas69.

Esta questão aplica-se a outras atividades, por mais simples que 
sejam, verificando-se uma relação entre o comportamento humano e a 
forma: primeiro, no sentido de que a compreensão dos padrões com-
portamentais, incluindo desejos, motivações, e sentimentos, é essencial 
para a compreensão da forma construída, a partir do momento em que 
a forma é a concretização física destes padrões; e segundo, no sentido 
de que as formas, uma vez construídas, afetam o comportamento e o 
modo de vida70.

O projeto participativo
Num projeto de habitação é necessário ter em conta todas as di-

mensões humanas, ultrapassando as limitações funcionalistas dos re-
gulamentos e standards habitacionais. As ciências sociais chamaram a 
atenção para a dimensão cultural, relembrando que uma casa pressupõe 
a satisfação de todas as necessidades dos seus moradores, sejam elas 
físicas, psicológicas ou espirituais, mesmo no contexto da habitação 
mínima.

Contudo, enquanto que na generalidade da Europa os estudos da 
sociologia da habitação parecem não ter passado do papel, o contexto 

68 RAPOPORT, Amoos (2003) 
Cultura, Arquitectura y Diseño. 
Barcelona: Edicions UPC, p. 65.

69 Idem, p. 65.
70 Tradução da autora de It is 

implicitly accepted that there is a 
link between behavior and form 
in two senses: first, in the sense 
that an understanding of behavior 
patterns, including desires, moti-
vations, and feelings, is essential 
to the understanding of built form, 
since built form is the physical 
embodiment of these patterns; and 
second, in the sense that forms, 
once built, affect behavior and the 
way of life. RAPOPORT, Amoos 
(1972) Vivienda y cultura. Barcelo-
na: Gustavo Gili, p.17.
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fig.19  - o projeto participativo 
do SAAL
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político português permitiu que no nosso país surgissem exemplos po-
sitivos como o fenómeno SAAL (há que notar que este programa não 
foi exatamente liderado pela sociologia mas sim pelos arquitetos e pelas 
associações de moradores).

O Serviço de Apoio Ambulatório Local foi um programa habi-
tacional que ocorreu em Portugal entre 1974 e 1976, no qual partici-
param arquitetos de referência, como Álvaro Siza, Souto de Moura e 
Nuno Portas, o que não se verifica nos atuais programas do IHRU. Ca-
racterizou-se pela participação ativa dos moradores na resolução dos 
problemas habitacionais e pela articulação entre os diversos agentes, 
como arquitetos, assistentes sociais e funcionários de órgãos públicos, 
na elaboração de projetos. O trabalho com a colaboração da população 
é essencial porque se o contacto, mesmo que conflituoso, não existir, 
ele falta para a arquitectura. Onde quer que nos encontremos, trata-se 
de nos aproximarmos o mais perto e o mais directamente possível dos 
problemas para melhor os conhecer71 (fig.19).

No entanto, o SAAL foi um momento singular na história da 
habitação portuguesa, na qual não se conhece nenhum outro caso ca-
racterizado por uma participação intensa da população. Atualmente, a 
dominante tipológica da habitação coletiva traduz-se na inexistência 
de contacto entre arquiteto e futuros moradores e, consequentemente, 
no desenho de soluções-tipo, projetadas para o homem comum. Apesar 
deste afastamento inicial, a satisfação dos habitantes é um fator tido em 
conta na distinção das melhores obras a custos controlados e é investi-
gado pelos membros do júri, através de inquéritos feitos diretamente à 
população e visitas ao interior dos fogos. 

Apesar da aparente importância dada a esta questão pelo IHRU, 
apenas numa das sete obras em estudo, o júri faz referência à satisfação 
dos habitantes como fator positivo para a avaliação e atribuição do pré-
mio. No edifício em Santa Luzia (5) destaca a preocupação com a faixa 
etária à qual as habitações se destinam, num desenho adequado às suas 
dificuldades de mobilidade e com a presença de funções urbanas e de 
espaços de convívio, para o combate ao isolamento. Por outro lado, o 
conjunto habitacional na Senhora da Hora (3) é o caso de um edifício 
elogiado pelo júri em vários níveis, desde a escala urbana ao interior da 
habitação, que foi apenas reconhecido com uma menção honrosa por 
não se ter podido verificar a satisfação dos moradores. 

71 SIZA, Álvaro (2009) Uma 
questão de medida. Casal de Cam-
bra: Caleidoscópio, p. 186.
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Arquiteto, mercado, família
Atualmente parece não ser tão comum a relação próxima entre 

arquiteto e família para a qual a habitação se destina, chegando mesmo 
a não haver contacto entre eles. Isto porque a dominante tipológica é a 
da habitação coletiva ou plurifamiliar que pressupõe a existência de um 
promotor imobiliário, que tanto pode ser público como privado. A en-
comenda direta de uma casa ao arquiteto envolve a independência dos 
circuitos de promoção e mercado nas fases de projeto e de construção 
o que, salvo eventuais exceções, não se inclui no tema da habitação 
mínima.

Quando se fala de mercado habitacional, é necessário que a ha-
bitação surja como um bem ou produto. Numa sociedade de consumo, 
com economia de mercado, a posse de bens, na qual se inclui a casa, 
esta é um conjunto de símbolos que caracterizam o estatuto social da 
família e do indivíduo. 

O valor de troca de uma habitação forma-se através do seu pro-
cesso de promoção, construção e venda, no qual vão participando uma 
grande variedade de agentes especializados em cada uma das tarefas 
necessárias para lançá-las no mercado. Estas atividades económicas 
vão aumentando o preço, pois têm que sacar um benefício que se incor-
pora aos custos totais72. Compreende-se, então, que o preço real de uma 
habitação não corresponde ao que o mercado impõe, pois é bastante 
inferior.

A alteração da clientela do arquiteto, que passa a ter mais comis-
sões públicas, realça as suas responsabilidades sociais enquanto profis-
sional. Esta situação resulta num maior desenvolvimento de soluções-
-tipo, projetadas para o homem comum, que pode ou não pertencer à 
mesma classe social e ambiente cultural que o arquiteto, daí ser de total 
importância incluir o mercado imobiliário nas investigações da arqui-
tetura. 

Deste modo, realizou-se uma pesquisa para apurar as investiga-
ções já existentes neste âmbito, a partir da qual se descobriu que o mer-
cado imobiliário é um tema bastante analisado pelas ciências económi-
cas, em especial no ramo da imobiliária (através de INCI e APEMIP), 
e pela construção civil (através de JC, AECOPS, AICCOPN e FEPI-
COP), não havendo, contudo, nenhum estudo no contexto da arquitetu-
ra (fig. 20)73.

72 ALCALÁ, Luís Cortés (1995) 
La cuestión residencial: bases 
para una sociología del habitar. 
Madrid: Editorial Fundamentos, 
p.30.

73 InCI: Instituto da Comuni-
cação e do Imobiliário; APEMIP: 
Associação dos Profissionais e 
Empresas de Mediação Imobi-
liária de Portugal; JC: Jornal da 
Construção; AECOPS: Associação 
dos Profissionais e Empresas da 
Construção e Obras Públicas e 
Serviços; AICCOPN: Associação 
dos Industriais da Construção 
Civil e Obras Públicas; FEPICOP: 
Federação Portuguesa da Indústria 
da Construção e Obras Públicas.
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fig.20 - algumas das notícias 
referentes ao setor do mercado 

habitacional apresentadas no Jornal 
da Construção entre 2013 e 2015



4. Mercado

63

A procura de casa
Um estudo do mercado habitacional tem de ter em conta o cons-

tante jogo da oferta e da procura, a partir do qual é determinado o preço, 
que não corresponde ao valor da produção. Por exemplo, o custo de 
construção de uma habitação num centro urbano ou na periferia pode 
ser muito semelhante, contudo, a primeira apresentará preços de merca-
do muito mais elevados devido a uma maior procura, normalmente as-
sociada a uma economia nas deslocações para o trabalho, acessibilidade 
a equipamentos ou prestígio social.

Sem o objetivo de se fazer uma análise extensiva sobre os fato-
res que influenciam a procura da habitação, importa referir que esta é 
movida por dinâmicas sociodemográficas e económicas. As primeiras 
correspondem às  transformações sociais e culturais das famílias e dos 
modos de habitar (a desenvolver nos capítulos seguintes), resultando 
em diversas necessidades que variam de indivíduo para indivíduo e ao 
longo do ciclo de vida. Esta diversidade na procura de casa traduz-se 
num mercado habitacional decomposto em vários submercados, cada 
um com promotores, utentes e preços de equilíbrios próprios. 

Assim, são produzidos, nos diversos pontos do território, produ-
tos-casa diferentes, com preços de venda também diferentes. Conse-
quentemente, será o poder aquisitivo das famílias a encarregar-se de 
afectar esses produtos aos indivíduos, contribuindo, deste modo, para a 
adequação da estratificação do mercado à estratificação social. Tendo, 
desta forma, este escalonamento uma base económica e social, e uma 
medida, o preço, os diferentes produtos não se misturam. Isso conduz à 
segregação da habitação74.

Quanto às dinâmicas económicas, a situação atual demonstra um 
consumo superior ao rendimento devido à facilitação do acesso ao cré-
dito para compra de casa própria, como alternativa à poupança e ao 
arrendamento, o que se traduz numa diminuição da taxa de poupan-
ça e num aumento do endividamento das famílias, que subiu de 40% 
em 1995 para 120% em 2005, um dos valores mais elevados da União 
Europeia75. Por outro lado, o aumento do rendimento das famílias, a 
descida das taxas de juro, a melhoria das condições para o acesso ao 
crédito à habitação e a inércia do mercado de arrendamento, resultaram 
numa procura de casa que atualmente diz respeito em grande maioria à 
aquisição de residência própria.

74 SALGUEIRO, Teresa B. 
(1984) Mercado de Habitação e 
Estrutura Urbana na Área Subur-
bana de Lisboa. Lisboa, p.67.

75 Informação retirada de IHRU 
(2014) Contributos para o Plano 
Estratégico de Habitação 2008-
2013: Diagnóstico de Dinâmicas e 
Carências Habitacionais. Lisboa: 
Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana.
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fig.21 - a procura de casa em 
anúncios de panfletos imobiliários

fig.22 - a procura de casa em 
jornais

fig.23 - a procura de casa na 
Internet fig.23
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Devido à atual situação financeira e ao desenvolvimento de con-
ceitos como a sustentabilidade e o conforto, a habitação mínima é um 
tema presente durante a procura de casa, não no sentido do interesse 
por uma área reduzida, mas com o significado de conseguir o máximo 
de qualidade com o mínimo de custos. Existem várias formas a partir 
das quais o indivíduo pode começar a procurar a sua casa, como os 
anúncios imobiliários disponíveis em panfletos e jornais, a Internet, as 
agências imobiliárias e a publicidade colocada na rua ou nos próprios 
imóveis, das quais se recolheu uma pequena amostra para análise.

Observando os quatro panfletos imobiliários recolhidos no Porto 
em Novembro de 2014: ERA (1), Remax (2), Centuy 21 (3) e 100 Do-
mus (4), verifica-se que a sua forma varia desde uma folha (1) ou desdo-
brável (2) ao formato de revista (3 e 4). O número de anúncios também 
varia, neste caso entre 10 e 80. De uma forma geral, cada imóvel é 
apresentado através de uma fotografia e descrição breve, e são referidos 
a localização, o preço e a certificação energética (quando existente). 
Em três dos panfletos, os imóveis apresentam a respetiva referência que 
permite ao interessado descobrir mais informações sobre o mesmo, seja 
online ou na respetiva agência (fig.21). 

Quanto aos anúncios publicados em periódicos, escolheram-se 
para estudo dois jornais diários, Diário de Notícias (5) e Jornal de No-
tícias (6), e dois semanais, Expresso (7) e Dica da Semana (8). Nota-se 
que, nos jornais diários, o número de anúncios é menor e a informação 
apresentada também: a habitação corresponde a menos de metade da 
zona de anúncios, e cada imóvel é apresentado através de um descrição 
muito breve, sobre o qual por vezes apenas é indicada a localização e o 
contacto telefónico do anunciante. Por outro lado, nos jornais semanais, 
os imóveis são apresentados de forma mais completa, assemelhando-se 
anúncios dos panfletos distribuídos pelas imobiliárias (fig.22).

Na Internet, visitaram-se quatro sites do grande universo dispo-
nível: www.era.pt, correspondente à imobiliária ERA (9); casa.sapo.pt, 
portal nacional de imobiliário (10); www.imovirtual.com, considerado a 
melhor escolha para comércio imobiliário online de 2015 (11); e olx.pt, 
destinado a todo o tipo de produtos (12). Todos eles disponibilizam o 
acesso a um grande número de anúncios, entre 8 546 e 301 072, sendo 
cada imóvel apresentado de forma completa. No geral, as habitações 
são apresentadas através de várias fotografias, uma descrição longa e 
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fig.24 - a procura de casa em 
agências imobiliárias

fig.25 - a procura de casa em 
anúncios distribuídos no espaço 

público fig.25
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diversas informações, como localização, preço, certificação energética, 
área, tipologia, ano de construção, entre outros. Nota-se que tanto o 
site da ERA (10) como o portal nacional de imobiliário (11) permitem 
efetuar um pedido direto sobre mais informações ou a marcação de uma 
visita ao imóvel. O OLX permite que, na procura da habitação se con-
tactem diretamente e apenas os proprietários atuais, sem o apoio de um 
agente imobiliário (fig.23).

A procura de casa pode ser auxiliada pela atividade desenvolvida 
pelas agências imobiliárias, das quais se escolheram quatro para aná-
lise: ERA Porto Baixa (13), Century 21 Habinédita (14), Remax Pro 
Real Estate (15), e 100Domus Porto Baixa (16). Verificou-se que três 
destas agências (13, 14 e 15) se encontram abertas para o público du-
rante todo o dia de segunda a sábado, o que perfaz, em média, um total 
de 60h semanais. Uma menor disponibilidade de horário se verifica na 
100Domus (16), que encerra durante a hora de almoço e ao sábado à 
tarde, reduzindo a sua disponibilidade para 43h semanais. As quatro 
imobiliárias apresentam diversos anúncios na sua montra, cujo número 
varia ente 16 e 30, e a forma de apresentação é muito semelhante à dos 
respetivos panfletos, tanto a nível de elementos como a nível do dese-
nho. Contudo, de uma forma geral, são apresentadas mais fotografias 
que nos panfletos, destacando-se este elemento gráfico relativamente à 
restante informação escrita (fig.24). 

Por fim, deve referir-se também que a procura da casa pode ser 
realizada a partir da propaganda existente no espaço público, normal-
mente colocada na habitação disponível para negócio ou num local pró-
ximo. Para análise recolheram-se anúncios de dois edifícios (17 e 18), 
de um poste de eletricidade (19) e de um placar publicitário (20). Em 
ambos os edifícios, a publicidade está colocada nos respetivos vãos, 
chamando a atenção de quem passa através do recurso à cor, e a única 
informação apresentada é o contacto telefónico do anunciante. O anún-
cio encontrado no poste (19) assemelha-se ao formato dos jornais diá-
rios, com uma breve descrição, localização, preço e o contacto telefóni-
co do anunciante. No placar da FAUP (20) contaram-se 45 anúncios, 35 
dos quais referentes à venda ou aluguer de casa ou quarto. Neste caso, 
a apresentação é feita de forma muito variada, podendo recorrer ou não 
ao uso de fotografias, com uma descrição nunca longa, indicando-se a 
localização, o preço  e o contacto (fig.25). 
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fig.26 - análise e comparação 
dos anúncios imobiliários recolhi-
dos em panfletos, jornais, Internet, 

agências imobiliárias e espaço 
público

Número
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Comparando a informação obtida a partir desta análise, com no-
ção de que o conjunto estudado corresponde a uma ínfima parte do exis-
tente, conclui-se que existe uma oferta publicitária diversificada e de 
fácil acesso, permitindo que a procura de casa possa ser feita de varia-
das formas. Os anúncios refletem isso, surgindo em múltiplos formatos, 
seja em papel, como panfletos, jornais, revistas, cartazes, ou online, em 
sites de imobiliária, habitação, comércio. 

Neste universo vasto, nota-se que é no espaço público e nos jor-
nais que a publicidade é feita de forma mais resumida, indicando pouco 
mais que o contacto do anunciante. Seguem-se as montras das agências 
imobiliárias e os panfletos por elas distribuídos, nos quais é frequente 
o recurso à fotografia e às informações a que se dá mais importância: 
uma breve descrição, a localização, o preço e a certificação energética. 
Por fim, é na Internet, onde os imóveis são descritos de forma mais por-
menorizada, que surgem outras informações, como a tipologia, a área, o 
ano de construção, a zona envolvente, entre outros. Chama-se a atenção 
para o facto de que em nenhuma destas plataformas de publicidade se 
ter verificado o recurso a desenhos de arquitetura (fig.26). 

A oferta do mercado habitacional
Tal como a procura da habitação, a oferta do mercado imobiliário 

português é influenciada por diversas dinâmicas, que neste caso corres-
pondem à atividade das empresas de construção e de imobiliária e aos 
fatores sócio-económicos que afetam os diferentes tipos de mercado 
(venda, aluguer e permuta) e de habitações (construídas ou reabilita-
das). 

As empresas de construção e imobiliária registaram um cresci-
mento médio anual de 11% e 16% entre 1996 e 2002, período a partir 
do qual se tem vindo a observar uma contração do setor da construção e 
uma estabilização do setor imobiliário, o que se traduz numa redução da 
oferta habitacional (ou correção da oferta excedentária criada no final 
da década de 1990)76. 

O mercado habitacional encontra-se dividido em três modalida-
des: a de compra/venda, em que o indivíduo paga um preço estipulado 
para ter a posse da habitação; a de aluguer, onde é pago o seu uso mas 
sem o direito à sua propriedade; e a de permuta, no qual o indivíduo 
aceita a troca da habitação que tem pela que necessita, reduzindo-se os 

76 Informação retirada de IHRU 
(2014) Contributos para o Plano 
Estratégico de Habitação 2008-
2013: Diagnóstico de Dinâmicas e 
Carências Habitacionais. Lisboa: 
Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana.
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fig.27

fig.28

fig.27 - panfleto imobiliário 
disponibilizado pela Remax Pro 

Real Estate
fig.28 - panfleto imobiliário 

disponibilizado pela Century 21 
Invicta
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gastos em dinheiro. A situação habitacional em Portugal caracteriza-se 
atualmente por um grande desequilíbrio, com um mercado de permuta 
praticamente inexistente e um mercado de arrendamento pouco atrati-
vo, devido à falta de procura causada pelo fácil acesso ao crédito e à 
aquisição de habitação própria e devido a um sistema legislativo que 
não promove o arrendamento no sentido de ser uma fonte de rendimen-
to para o senhorio. Além disso, nota-se uma grande força da construção 
de habitações novas a par da incipiência da reabilitação77.

Para compreender o enquadramento da habitação mínima no 
mercado português realizou-se um estudo a partir de panfletos imobiliá-
rios recolhidos em duas agências do Porto, Century 21 e Remax, e duas 
de Lisboa, ERA e Remax (fig.27 e fig.28). A partir dos 181 anúncios 
analisados, verificou-se que 95% do mercado imobiliário diz respeito 
ao ramo da habitação e que podem ser apartamentos, moradias, quintas 
e terrenos. 

O número de apartamentos corresponde a 73% do total, o que 
reflete a dominante tipológica da habitação coletiva, pressupondo a co-
locação da obra finalizada no mercado, sem contacto entre arquiteto e 
família. Dado ser esta a situação mais comum, principalmente no con-
texto da habitação a custos e recursos controlados, apenas foram ana-
lisados as 125 ofertas de apartamentos, 88 das quais no Porto e 37 em 
Lisboa.

Os anúncios do Porto vieram confirmar o grande desequilíbrio 
que caracteriza as diferentes modalidades do mercado, com 94% de 
apartamentos para venda e os restantes 6% para aluguer. As habitações 
disponíveis para arrendamento são todas de tipologia T2 e apresentam 
uma renda de 500 €, em média. O mesmo desequilíbrio se verifica em 
Lisboa, com apenas um apartamento T2 a ser alugado, neste caso com 
uma renda de 1390 €, um valor bastante superior ao do Porto.

Nas habitações disponíveis para venda nos anúncios imobiliários 
do Porto, há uma dominante tipológica de T2 e T3, uma presença de T1 
na mesma quantidade que T4 ou superior, e a quase inexistência de T0, 
com apenas um disponível (fig.29). Relativamente à localização dos 
apartamentos, todos eles pertencem ao distrito do Porto, verificando-se 
uma maior incidência na capital do distrito, onde se localizam mais de 
50%, seguindo-se alguma oferta nas cidades mais próximas e nenhuma 
na zona interior (fig.31). Nota-se a importância dada à certificação ener-

77 Segundo a Euroconstruct, as 
construções novas corresponderem 
a 90% da produção residencial 
portuguesa em 2003.
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fig.29 - oferta imobiliária por 
tipologia de apartamento no Porto

fig.30 - oferta imobiliária por ti-
pologia de apartamento em Lisboa

fig.31 - oferta imobiliária por 
concelho de localização dos apar-

tamentos no distrito do Porto
fig. 32 - oferta imobiliária por 

concelho de localização dos apar-
tamentos no distrito de Lisboa
fig.33 - oferta imobiliária por 

certificação energética dos aparta-
mentos no Porto

fig. 34 - oferta imobiliária por 
certificação energética dos aparta-

mentos em Lisboa
fig.35 - preço por tipologia da 

habitação corrente no Porto e em 
Lisboa e da habitação de luxo
fig. 36 - área por tipologia na 

habitação a custos controlados, 
corrente no Porto e em Lisboa e 

de luxo
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gética78, informação presente em 85% dos apartamentos, mas a maioria 
das classificações localiza-se entre o B e o D, existindo apenas uma 
amostra de 7% com a melhor eficiência energética (fig.33).

Por outro lado, na oferta habitacional de Lisboa, dominam igual-
mente as tipologias T2, T3 e T4 ou superior, e verifica-se da mesma 
forma, apenas um T0 disponível para venda (fig.30). A oferta habitacio-
nal é muito mais localizada que no Porto, a maioria dos apartamentos 
pertencem ao concelho de Lisboa, havendo também ofertas para Loures 
e Oeiras (fig.32). Nota-se, da mesma forma, uma preocupação com a 
classificação energética das habitações, cujo certificado é apresentado 
em 75% dos casos e encontra-se em fase de processo nos restantes. Os 
imóveis apresentam uma melhor classificação energética que no norte, 
com a maioria nas categorias A e B e nenhuma nas categorias E e F (fig. 
34).

Observando os diversos anúncios, percebe-se que, para cada tipo-
logia, existem ofertas muito variadas a nível de área e de preço. Nota-se 
principalmente que a oferta mais barata não corresponde à oferta com 
menor área, da mesma forma que o apartamento mais caro também 
não é o maior. Assim se compreende que preço e área não são fatores 
fortemente relacionados no mercado, ao contrário do que acontece na 
construção. Por outro lado, observa-se uma relação entre preço e ano de 
construção, cujo valor é maior para construções mais recentes, e entre 
preço e localização, cujo valor é menor para habitações localizadas na 
periferia. 

Para realizar um estudo comparativo, consideramos três tipos de 
habitação: a custos controlados, corrente e de luxo; a primeira corres-
pondente aos casos de estudo e as restantes aos anúncios imobiliários 
recolhidos. A partir da informação disponível, calculou-se e comparou-
-se a média do preço e da área para cada tipologia. Observando os re-
sultados é possível concluir que os apartamentos do distrito do Porto 
apresentam preço e área inferior aos da zona de Lisboa; o mercado de 
luxo pratica preços bastante mais elevados que o mercado da habitação 
corrente, embora essa grande diferença não se reflita visivelmente no 
valor da área oferecida; e, por fim, que as áreas dos apartamentos ofere-
cidas pelo mercado de habitação corrente, principalmente o de Lisboa, 
se aproximam mais das residências de luxo do que a custos controlados 
(fig.35 e fig.36). 

78 A partir de Dezembro de 
2013 tornou-se obrigatório por 
lei a apresentação do certificado 
energético no momento da compra/
venda ou arrendamento de todos os 
imóveis.
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fig.37 - análise e comparação 
da área das habitações a custos 

controlados premiada pelo IHRU 
com a das habitações correntes 

disponíveis no mercado imobiliário
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A partir das habitações a custos controlados estudadas ao longo 
da tese e das habitações correntes apresentadas nos panfletos imobiliá-
rios, compararam-se as divisões existentes e calculou-se a média da sua 
área, para cada tipologia (fig.3779). Verifica-se, sem qualquer exceção, 
que as áreas dos diversos espaços das residências correntes são sem-
pre superiores, o que se traduz numa menor área total nas habitações 
a custos controlados, em média 60% inferior à área dos apartamentos 
disponíveis no mercado imobiliário. 

Nos apartamentos classificados como habitação corrente, a sala 
é um espaço cuja área aumenta com a tipologia, embora não de forma 
linear, com aumentos ligeiros de T0 para T1 e de T2 para T3. Curio-
samente, acontece o contrário nos apartamentos a custos controlados, 
a diminuição do espaço de estar entre as tipologias T0 e T2, como se 
o acrescentar de um quarto viesse obrigar à redução da sala. Por outro 
lado, os valores correspondentes à área da cozinha não apresentam ne-
nhuma variação regular em nenhuma das categorias habitacionais, o que 
pode ser explicado pelas variadas formas de desenhar este espaço, des-
de uma kitchenette integrada na sala, a uma divisão própria que permite 
várias atividades como refeições, confeção de alimentos e tratamento 
de roupas. Relativamente às casas de banho, nota-se um aumento para 
quase o dobro da área total, do T1 para o T2 nas residências correntes, 
e do T2 para o T3 nas habitações a custos controlados, demonstrando a 
partir de que tipologias se acrescenta a segunda casa de banho.

Nas habitações premiadas pelo IHRU, a área das divisões prin-
cipais (sala, cozinha, quartos e casas de banho) corresponde, em mé-
dia, a 84% da área total da habitação, enquanto que nos apartamentos 
disponíveis no mercado imobiliário este valor é de 71%. Desta forma 
este estudo indica que, apesar da habitação corrente apresentar uma 
área média total 1,8 vezes superior à habitação a custos controlados, a 
área correspondente a outros espaços que não os principais é três vezes 
maior, o que demonstra um sobreaproveitamento do espaço na habita-
ção a custos controlados.

Divergências entre produção e oferta
O estudo do mercado imobiliário realizado pretende compreen-

dê-lo e inseri-lo no âmbito da arquitetura contudo, a investigação não 
pode limitar-se à análise da procura e da oferta separadamente, é ne-

79 Os exemplos utilizados nas 
habitações a custos controlados 
correspondem ao T0 em Santa Lu-
zia, ao T1 na Rua dos Caldeireiros, 
aos T2 na Fontinha e em Aveiro 
e aos T3 na Senhora da Hora e na 
Alta de Lisboa. Quanto à habitação 
corrente, apenas nove dos aparta-
mentos (apresentados nos jornais 
da ERA recolhidos em Lisboa) 
possuiam informação suficiente 
para a realização de um estudo: um 
T0, um T1, dois T2 e cinco T3.
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fig.38 - oferta imobiliária por 
tipo de produto

fig.39 - procura imobiliária por 
tipo de produto

fig.40 - oferta imobiliária 
distrito

fig. 41 - procura imobiliária por 
distrito 

fig.42 - oferta imobiliária por 
tipologia do apartamento

fig. 43 - procura imobiliária por 
tipologia do apartamento

fig.44 - oferta imobiliária por 
finalidade 

fig. 45 - procura imobiliária por 
finalidade fig.45
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cessário realizar um estudo comparativo entre estes dois fatores, dada 
a sua influência mútua. No contexto da habitação mínima, é essencial 
que oferta e procura se harmonizem no máximo possível, e que as mu-
danças que ocorram numa depressa sejam correspondidas pela outra, 
permitindo que as pessoas tenham acesso a uma residência adequada e 
evitando desperdícios.

Comparando estes dois fatores a nível da categorial habitacional, 
nota-se uma procura superior à oferta de apartamentos e de quartos, ao 
contrário do que acontece com terrenos em que a oferta é maior, e o 
único equilíbrio diz respeito às moradias (fig.38 e 39). Relativamente 
à localização, destacam-se os distritos do Porto e de Lisboa com cerca 
de metade da oferta e da procura habitacional, porém, a oferta distribui-
-se de forma equilibrada, enquanto 1/3 da procura acontece no Porto e 
os outros 2/3 em Lisboa (fig.40 e 41). Quanto à tipologia dos aparta-
mentos, a oferta incide essencialmente sobre T2 e T3, que representam 
cerca de 75% do total, enquanto na procura se destacam as tipologias 
maiores, com os 75% a corresponderem a T3 ou superior (fig.42 e 43).

Quanto à modalidade do mercado, verifica-se que mais de 90% 
das habitações se destinam à venda, cerca de 5% ao arrendamento, me-
nos de 1% a férias e nenhuma à troca, demonstrando a incipiência do 
mercado de permuta (fig.44 e 45). Contudo, alguns sites de imobiliário 
já desenvolveram a possibilidade de troca de habitação, mas correspon-
de a uma ínfima parte do seu total de anúncios: 0,06% em casa.trovit.
pt e 0,01% no OLX, encontrando-se o valor mais alto no site da Remax, 
onde 1,5% das habitações estão disponíveis para troca. 

A permuta de casa consiste na troca de uma habitação por outra 
e, se houver uma diferença de valores entre imóveis, implica o acerto 
de preços. As duas partes envolvidas precisam de concordar com todas 
as características das habitações o que, apesar de ser uma tarefa difícil, 
se encontra cada vez mais facilitada pela divulgação online, através de 
sites e aplicações que dão o alerta quando se encontra uma combina-
ção, como o eu-permuto.com e o Imomatch. Além disso, uma permuta 
permite que as famílias poupem no imposto a pagar quando se adquire 
um imóvel. Deste modo, apesar da quase inexistente oferta e procura no 
mercado de permuta, este facilita o acesso a uma habitação adequada 
sem exigir grandes recursos, fator essencial no contexto da habitação 
mínima.
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Evolução sociológica e cultural da família
Desenvolver o conceito de família é essencial no contexto da 

habitação mínima porque a família (como unidade social mínima do 
habitar) e a casa (como suporte espacial da família), constituem uma 
unidade inseparável desde qualquer perspetiva80. Apesar da associação 
casa/família como espaço/utilizador, chama-se a atenção para o fac-
to do conceito de família não incluir todos os tipos de moradores que 
podem ocupar uma residência pois pressupõe a existência de mais de 
uma pessoa e de relações de parentesco, ao contrário do conceito de 
agregado que apenas implica a residência conjunta.

As diversas constituições dos agregados e características dos seus 
indivíduos estão associadas a hábitos muito diferentes, cujo conheci-
mento nos permite perceber o que é necessário que a habitação ofereça, 
seja adaptando o que já existe ou construindo de novo. Deste modo, 
compreender as transformações do conceito de família e a forma como 
estas se traduzem na casa é fundamental no âmbito da habitação mí-
nima, pois permite um ajustamento dos programas de habitação aos 
agregados familiares.

Não se pretende realizar um estudo extensivo sobre a evolução 
sociológica e cultural da família, mas é importante ter em conta claras 
transformações atuais. Em primeiro lugar, a dimensão média dos agre-
gados diminuiu, passando de 3.8 em 1960 para 2.6 em 2001, verifican-
do-se uma redução expressiva da percentagem de núcleos com mais 
de cinco pessoas, que passou de 17% para 2% nos últimos 50 anos. Da 
mesma forma tem diminuído o número de agregados complexos (jun-
ção de uma família tradicional com outras pessoas aparentadas) refle-
tindo o aumento da sua autonomia, tanto económica como residencial. 
Por outro lado, têm-se registado um aumento de famílias monoparentais 
e indivíduos a morar sozinhos, cujo número duplicou na última década. 
Nota-se ainda um aumento de casais sem filhos, particularmente entre 
jovens, o que indicia o adiamento da parentalidade81.

Conclui-se então que o conceito tradicional de família prescreveu 
e as tendências demográficas registadas nas últimas décadas (aumento 
da esperança de vida, diminuição da fecundidade, adiamento da pa-
rentalidade, aumento das uniões de facto e do divórcio, legalização da 
adoção por casais homossexuais) implicam um processo de mudança 
progressivo e persistente em direção a novas formas de coabitar.

80 ALCALÁ, Luís Cortés (1995) 
La cuestión residencial: bases 
para una sociología del habitar. 
Madrid: Editorial Fundamentos, 
p. 142.

81 Segundo informação obtida 
pelo INE.
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fig.46 - família nobre inglesa do 
século XX apresentada em Down-

town Abbey 
fig.47 - modelo da família ame-

ricana atual apresentado em Uma 
Família Muito Moderna

fig. 46

fig. 47
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Observando as séries Downton Abbey e Modern Family, que retra-
tam uma família nobre inglesa do século XX e uma típica família ame-
ricana atual, respetivamente, comprova-se a existência de mudanças so-
ciais e culturais na estrutura familiar ao longo do tempo. Em Downton 
Abbey a família, constituída por um casal e as três filhas, habita numa 
mansão vitoriana com mais de uma dezena de criados. Em Modern Fa-
mily os membros distribuem-se por três habitações, verificando-se uma 
grande diversidade de laços familiares, desde o tradicional casal com 
filhos, a um casal homossexual com um bebé adotado (fig.46 e 47).

Indivíduo, família e sociedade
A análise do conceito de família no contexto da habitação míni-

ma está relacionada com a dimensão simbólica que a casa adquire ao 
ser habitada, tornando-se património personalizado, cuja transmissão 
de geração em geração é vista como forma de manter a sua história. O 
estar na sua casa não é apenas um apartamento ou uma moradia, mas 
um território onde são vividas algumas das experiências mais signifi-
cativas da existência82.

A forma como cada um de nós manipula, arruma e dispõe os ob-
jetos na casa exprime uma característica única que depende de modelos 
culturais e que é diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, todos 
nós já passamos pela difícil experiência de utilizar uma cozinha que não 
a nossa, mesmo que tenha configuração semelhante ou até igual. 

Assim se compreende que a expressão da individualidade na ha-
bitação traduz-se na pose de objetos-chave que simbolizam o bem-estar 
dessa família. As casas estão repletas de objetos com valor simbólico, 
tanto para o conjunto da família como para cada membro individual. 
Na habitação reconhecem-se as memórias da história familiar, através 
dos álbuns de fotos, da louça dos pais, etc. Estes objetos convertem-se 
no símbolo da história passada, que se faz presente através do uso dos 
membros da família. Cada habitante da casa tem os seus próprios sím-
bolos, que não têm de ser compartilhados com o resto. A apropriação 
do espaço faz-se através do seu reconhecimento, dotando-o de vida 
própria graças aos seus objetos e símbolos83. 

A habitação deve fornecer à família um espaço onde pode expri-
mir a sua subjetividade em relação à sociedade, do mesmo modo que 
deve permitir a cada elemento a expressão da sua individualidade no 

82 HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio 
d’Água Editores, p.194.

83 ALCALÁ, Luís Cortés (1995) 
La cuestión residencial: bases 
para una sociología del habitar. 
Madrid: Editorial Fundamentos, 
p.334-335.
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fig.48 - a diversidade de modos 
de apropriação de células domésti-
cas iguais presentes nas janelas do 
conjunto habitacional na Fontinha  
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interior do seio familiar. É sobretudo na habitação que o homem deve 
encontrar o seu espaço, o ambiente criado à escala das suas necessi-
dades e das possibilidades, quer como indivíduo quer como elemento 
de um grupo social84.

O modo como fazemos referência à nossa casa, ao nosso bairro, 
à nossa rua e à nossa cidade demonstra a vida intensa e marcante que 
se estende desde o espaço doméstico até à rua, encontrando no espaço 
público o complemento do habitar, e é nestes espaços que ampliamos 
a nossa personalidade individual e famíliar, através da capacidade de 
apropriação. Apropriar um espaço passa por atribuir-lhe significado, 
tornando-o único e à medida das nossas necessidades e gostos, fator 
determinante na satisfação do habitar. 

Como já vimos, a habitação coletiva corresponde à dominante 
tipológica atual na qual o arquiteto não tem conhecimento dos futuros 
moradores, projetando para a sociedade em geral. Assim sendo, é ainda 
maior o desafio de, na escala da vizinhança, organizar as famílias nos 
edifícios e, a nível do fogo, encontrar o equilíbrio entre objetos fixos e 
móveis e entre espaços coletivos e privados, para que cada pessoa, en-
quanto ser individual e enquanto parte de uma família, consiga exprimir 
a sua subjetividade. A arquitectura é produzida por pessoas comuns 
para pessoas comuns; portanto deve ser facilmente compreensível a 
todas as pessoas. Baseia-se num certo número de instintos humanos, 
de descobertas e experiências comuns a todos nós num estágio muito 
precoce das nossas vidas85.

Encaixotar seres humanos
A habitação multifamiliar surge da capacidade e necessidade hu-

mana de manter o maior número de habitantes no menor espaço pos-
sível, fator de interesse para a habitação mínima. Mesmo no caso da 
habitação coletiva, resultante da sobreposição de várias células espa-
cialmente iguais, cada família apropria-se do espaço de maneira pró-
pria, transformando-o na sua casa, única e diferente de todas as outras. 
Por exemplo, observar as janelas do conjunto habitacional na Fontinha, 
constituído por um grupo de fogos iguais, é suficiente para compreen-
der que as diversas famílias se expressam de forma diferente (fig. 48). 

A densidade demográfica ideal de um conjunto habitacional de-
pende da cultura e local onde se insere e, se não for adequada, pode 

84 TÁVORA, Fernando (2008) 
Da organização do espaço. 8ª ed. 
Porto: FAUP Publicações, p.56.

85 RASMUSSEN, Steen (1977) 
Experiencing Architecture. Cam-
bridge: The MIT Press, p.13.
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fig.49 - o ambiente de vizinhan-
ça presente nos casos de estudo: 

conjunto habitacional na Fontinha, 
conjunto habitacional na Alta de 
Lisboa, conjunto habitacional na 

Senhora da Hora
fig.50 - A decoração popular e 

o espírito convidativo presentes na 
Rua dos Caldeireiros, Porto 

fig. 49

fig. 50
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levar à perda da identidade étnica dos indivíduos. O homem apenas 
consegue suportar a concentração demográfica se depois existirem ve-
dações que permitem isolar-se no seu próprio espaço, caso contrário 
pode haver uma perturbação das relações sociais. Nas cidades, esta pro-
teção é oferecida pelos seus prédios e apartamentos, mas perde toda a 
eficácia se o espaço habitacional não corresponder às necessidades do 
agregado: as paredes deixam de proteger e isolar e passam a oprimir.

A questão que se põe é, portanto, a de saber até que nível de frus-
tração sensorial estamos autorizados a descer com vista a encaixotar 
seres humanos. Temos hoje uma necessidade desesperada de princí-
pios que dirijam a concepção de espaços susceptíveis de manterem uma 
densidade demográfica satisfatória e de assegurarem aos habitantes 
uma quantidade de contactos e um nível de participação convenientes, 
bem como o sentimento permanente da sua identidade étnica86. 

Apesar das unidades de habitação terem como objetivo garantir 
a cada agregado a sua própria célula, requerem a partilha de diversos 
espaços comuns, como acessos, garagens, logradouros e até mesmo 
equimentos. Assim, os moradores acabam por travar conhecimento, ex-
perimentando a sensação de pertença a uma comunidade. 

As relações de vizinhança são um fator de importância na satis-
fação com a habitação, porque os vizinhos podem auxiliar nas tarefas 
domésticas e trocar bens e serviços, o que se traduz num agradável cli-
ma de compreensão, amizade e apoio. Em Portugal, as pessoas demons-
tram gostar dos seus vizinhos, cerca de ¾ afirma ter desenvolvido uma 
boa relação com eles. Porém, ocorre um enfraquecimento das relações 
de vizinhança, cada vez menos pessoas afirmam não conhecer os seus 
vizinhos, apesar da dominante tipológica ser a habitação coletiva, que 
deveria pressupôr o contacto entre os diversos moradores87.

Todos os casos de estudo permitem o desenvolvimento de uma 
vida comunitária, de forma mais ou menos intensa, apesar do modo 
como as obras são publicadas e divulgadas, através de fotografias que 
não incluem os traços de humanidade existente, demonstrarem uma 
aparente falta de vida pública. Na realidade, o ambiente de vizinhança 
está sempre presente, seja pelos vizinhos que conversam à janela, pelos 
idosos que passeiam e pelas crianças que brincam no jardim (fig.49). 
A humanidade exprime-se, por exemplo, na decoração das festas 
populares e nas frases pintadas que convidam a entrar (fig.50).

86 HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio 
d’Água Editores, p.190.

87 Segundo informação disponi-
bilizada pelo INE.
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fig.51 - a distribuição das famí-
lias nos edifícios: planta do piso 
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É possível analisar a distribuição das famílias nos casos de 
estudo analisados ao longo da tese dado todos se tratarem de habitações 
coletivas (fig.51). No conjunto encontram-se quatro edifícios e três 
conjuntos habitacionais. As tipologias variam entre habitação em banda 
com acesso direto a partir da rua, multifamiliar que pressupõe acessos 
comuns como a galeria ou o vertical múltiplo e a mistura de ambos. 

O número total de fogos varia entre 2 e 13 nos edifícios e entre 28 
e 56 nos conjuntos habitacionais, as tipologias mais frequentes são o T2 
e o T3. O conjunto habitacional na Senhora da Hora (3) apresenta uma 
grande variedade tipológica (T1 a T4), na Alta de Lisboa (4) se limita 
a tipologias grandes e em Santa Luzia (5) a tipologias pequenas. O nú-
mero de pisos também é variável, entre dois e sete, verificando-se que 
um maior número está associado a edifícios multifamiliares com acesso 
vertical múltiplo e um menor número a conjuntos habitacionais onde o 
acesso à casa é feito diretamente a partir da rua. 

Analisou-se a existência de estruturas coletivas que servem o edi-
fício e são utilizados pelas diversas famílias, como o elevador, a ga-
ragem e o logradouro. O acesso por elevador existe nos edifícios em 
Aveiro (1) e na rua Capitão Renato Batista (6), que apresentam o maior 
número de andares: cinco e sete, respetivamente. Das quatro obras com 
quatro pisos apenas uma possui elevador (5). Nenhum dos exemplos 
tem garagem, embora o conjunto habitacional na Alta de Lisboa (4) 
garanta o espaço para um carro no pátio de entrada da habitação. Ob-
servando a envolvente de cada caso de estudo, vê-se um desenho de 
espaço público que permite acesso por automóvel e estacionamento, 
o que resolve o facto da inexistência de garagem, exceto nos edifícios 
localizados no centro histórico das grandes cidades (6 e 7). 

A existência de um logradouro comum a todos os moradores ape-
nas se verifica no edifício em Santa Luzia (5), o qual surge associado 
a uma sala comum, oferecendo assim dois espaços, um interior e outro 
exterior, que possibilitam o convívio entre os diversos agregados fami-
liares, incentivando ao desenvolvimento de relações de vizinhança.

À exceção do edifício na Rua dos Caldeireiros (7) cujo rés do 
chão se destina exclusivamente ao comérico, o piso térreo de todos os 
exemplos de estudo é ocupado por habitação, ao qual são acrescentados 
espaços para o condomínio nos edifícios de Aveiro (1) e em Santa Luzia 
(5) e comércio e equipamentos, nos casos de Aveiro (1) e da Fontinha 
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fig.52 - a distribuição das 
famílias nos edifícios: comparação 

entre casos de estudo 
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(3), respetivamente. Curiosamente, ambos encontram-se encerrados. 
A área bruta total varia entre 275m2 e 1732m2 nos edifícios e entre 

2532m2 e 6760m2 nos conjuntos habitacionais. No estudo de cada caso 
consideraram-se três tipos de espaços interiores diferentes mas com-
plementares: o privado, que corresponde ao interior do fogo ao qual 
apenas a própria família tem acesso; o comum, que pode ser utilizado 
pelos diversos agregados e que são acessos às habitações, arrumos e 
salas de condomínio; e, por fim, o público, como comércio ou equipa-
mentos destinados a todas as pessoas. Os espaços privados destacam-se 
em relação aos restantes, ocupando sempre uma área superior a 73%, 
porém verifica-se que um maior número de fogos nem sempre está as-
sociado a um edifício com mais área bruta. Os espaços comuns e pú-
blicos, quando existentes, não ultrapassam os 28% e 19% da área total, 
respetivamente. 

Quando a entrada nas habitações é feita diretamente da rua, 
poupa-se na necessidade de perder área do edifício em acessos, o que 
se traduz numa baixa densidade e leva ao encarecimento urbanístico 
da solução. Além disso, um maior aproveitamento da área total para 
habitação não significa uma solução melhor, dada a inexistência de 
pequenos equipamentos ou comércio que sirvam a comunidade local e 
de espaços comuns que incentivem o desenvolvimento de relações de 
vizinhança. Contudo, no conjunto habitacional na Alta de Lisboa (4), 
a ausência de espaços comuns ou públicos no interior do edifício não 
significa que as famílias estejam limitadas às suas casas, pois os cheios 
definidos pelas habitações são intercalados por vazios onde se desen-
volvem espaços verdes, de estadia ou lazer.

A apropriação do espaço doméstico
Possuir uma habitação onde nos possamos enraizar é, não só uma 

necessidade de segurança física, como de expressão psicológica daqui-
lo que somos. Na célula doméstica, a possibilidade de apropriação do 
espaço é uma importante qualidade para que o habitar seja possível, 
desde a capacidade de mobilar à personalização dos mais pequenos ob-
jetos. Para uma humanização das nossas vizinhanças e dos edifícios 
onde vivemos, é fundamental que o espaço ofereça o máximo de versa-
tilidade e adaptabilidade, capaz de servir o maior número de identida-
des, desejos e emoções dos habitantes.
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fig.53 - a apropriação do espaço 
através da expressão da subjetivi-

dade própria
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Sobre a questão da apropriação do espaço doméstico no âmbito 
da habitação mínima, refere-se o estudo publicado por Chombard de 
Lauwe em 1950, relativamente aos primeiros dados estatísticos referen-
tes ao mínimo de espaço que uma casa deve garantir a cada habitante, 
de modo a que este possa exprimir a sua personalidade. Concluiu que, 
a partir do momento em que o espaço por pessoa se tornava inferior a 
8 ou 10 m2, o número de patologias físicas e sociais duplicava, consi-
derando que um espaço ótimo deveria ter entre 10 e 14 m2. Contudo 
reconhece que estes dados não possuem nenhum valor universal, pois 
correspondem apenas a uma fração da população francesa num deter-
minado período de tempo88. Nas habitações a custos controlados em 
estudo, a área disponível por pessoa é sempre superior ao valor consi-
derado ideal por Chombard de Lauwe atingindo os maiores valores para 
o T0 e os menores para o T2, numa diferença que corresponde ao triplo.

O ato de apropriação do espaço é da inteira responsabilidade do 
agregado, mas a maior ou menor liberdade que terão para fazê-lo é um 
fator que depende das escolhas do arquiteto no momento do projeto, 
onde pode desenhar a habitação como um espaço mais apropriável ou 
mais impessoal (fig.53). Na célula doméstica, a forma como a família 
e o indíviduo se exprimem é influenciada pela existência de espaços 
de organização fixa e informais e de espaços coletivos e privados, cuja 
classificação depende da cultura no qual ele se insere. Por exemplo, o 
americano não atribui importância ao modo como as pessoas deslo-
cam as suas cadeiras quando se sentam nelas. Mas, na Alemanha, é 
absolutamente contrário aos usos deslocar uma cadeira89. 

Os espaços de organização fixa correspondem à incorporação de 
mobiliário fixo na habitação, criando-se um molde que influencia gran-
de parte do comportamento humano. Pressupõem uma maior relação 
entre espaço e mobiliário, ambos planeados pelo arquiteto, oferecendo 
menos liberdade à família. A exploração desta ideia destaca-se na era 
moderna, em arquitetos como Wright e Le Corbusier, que se opõem à 
colocação de móveis soltos e a uma menor economia do espaço. Por 
outro lado, num espaço considerado informal, a família desempenha 
um papel fulcral no planeamento, tem mais possibilidades de manusear 
o mobiliário consoante os seus próprios gostos.

Quanto à classificação em coletivo e privado, consideram-se espa-
ços coletivos aqueles que pressupõem um uso simultâneo dos diversos 

88 Informação retirada de 
HALL, Edward (1966) A Di-
mensão Oculta. Lisboa: Relógio 
d’Água Editores. 

89 HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio 
d’Água Editores, p.156.
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fig.54. espaços de organização 
fixa e informal: plantas dos fogos 
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habitantes, promovendo o convívio e a expressão enquanto membros 
da mesma família. Já os espaços privados destinam-se a uma utilização 
individual, onde cada pessoa pode expressar a sua identidade própria.

Assim se distinguem as diferentes formas de apropriação dos es-
paços, consoante o seu carácter fixo ou informal, com maior ou menor 
liberdade de expressão, e conforme o seu carácter coletivo ou privado, 
ou seja, apropriado pela família, que exprime a sua subjetividade rela-
tivamente à sociedade a que pertence, ou pelo indivíduo, que mostra a 
sua identidade própria perante os restantes membros. 

Analisaram-se as habitações em estudo relativamente à organi-
zação fixa ou informal das suas divisões (fig. 54). Os espaços conside-
rados fixos associam-se às zonas de serviço (cozinha, casa de banho, 
lavandaria) cuja organização dos equipamentos é planeada pelo arqui-
teto e dificilmente será alterada pela família, que ainda assim tem a 
possibilidade de se expressar nestas divisões, através dos seus hábitos e 
objetos que utiliza. Os espaços mais informais associam-se às zonas de 
estar (sala, quartos) e o planeamento do mobiliário pode ficar à inteira 
responsibilidade da família (1, 2, 4, 5 e 6) ou ser feito pelo arquiteto (3 
e7), mas é facilmente ajustado ou alterado pelos habitantes conforme o 
seu gosto e necessidades ao longo do tempo.

Verifica-se uma maior área de organização informal na habitação, 
em média os espaços fixos ocupam apenas ¼ da área total do fogo, 
demonstrando uma grande liberdade para os utilizadores tranformarem 
a sua casa num espaço com identidade. A habitação com mais espaços 
de organização facilmente modificada relativamente ao total (81%) é o 
T1 na rua dos Caldeireiros (7), onde as áreas de serviço são reduzidas 
ao mínimo, uma pequena kitchnette e uma casa de banho que não é 
completa. Por outro lado, o T2 na Fontinha (2) apresenta a menor per-
centagem de área correspondente ao espaço de organização informal 
(63%), dado as reduzidas dimensões da sala e o impacto das escadas, 
elemento imóvel.

No geral, nota-se uma clara relação entre os espaços considerados 
fixos e as zonas de serviço da habitação, ao mesmo tempo que os espa-
ços de organização informal se associam às zonas de estar. Verifica-se 
também que os espaços de serviço e organização fixa se localizam na 
zona traseira ou no centro dos fogos, valorizando-se os espaços infor-
mais numa relação com a fachada principal (5).



Habitação mínima: projeto, produção e mercado

96

fig.55. espaços de carácter 
coletivo e privado: plantas dos       

fogos tipo, escala 1:200
espaços coletivos
espaços privados
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Analisaram-se as diversas divisões das habitações em estudo rela-
tivamente ao seu carácter coletivo ou privado (fig.55). Verificou-se que 
os espaços de uso comum se associam à sala, cozinha e zonas de dis-
tribuição, enquanto os espaços de uso individual correspondem à casa 
de banho ou ao quarto, não esquecendo que é frequente a sua partilha 
entre casais, irmãos ou até mesmo amigos. Nota-se que, à medida que 
o número de habitantes aumenta, a percentagem de área coletiva dimi-
nui, desde 89% no T0 (5) a uma média de 54% nos T3 (3 e 4), dada a 
necessidade de oferta de espaços individuais para um maior número de 
indivíduos. Nos fogos com dois e três quartos, existe um espaço que os 
antecede e resguarda, que pode ser um hall (1 e 6), um corredor (3 e 4) 
ou o patamar das escadas (2), permitindo que a transição entre coletivo 
e privado seja feita de forma gradual. 

Observa-se a semelhança entre o carácter de coletivo e privado 
das divisões e o seu uso diurno ou noturno, respetivamente. Nota-se 
uma diferença nas casas de banho que correspondem sempre a espaços 
privados mas, nas habitações com duas, uma é associada ao conjunto de 
espaços utilizados durante o dia e a outra aos utilizados durante a noite. 
Em todos os casos, é clara a existência de dois grupos distintos, um de 
espaços coletivos/diurnos e outro de privados/noturnos, que se separam 
por pisos (2 e 4) ou pela sua relação com fachadas opostas (5, 6, 7). 

Cruzando a informação aqui obtida, nota-se que a cozinha é uma 
divisão de organização fixa cuja apropriação é feita coletivamente por 
toda a família; a sala é igualmente um espaço comum e permite uma 
maior expressão dado o seu carácter informal; o quarto caracteriza-se 
por uma grande possibilidade de apropriação mas não coletiva; e a casa 
de banho como um espaço privado e de organização fixa.

 Embora não sejam catalogadas como uma das divisões princi-
pais, as zonas de circulação podem apresentar um carácter mais rígido, 
no caso das escadas ou corredores com armários embutidos, ou uma 
maior possibilidade de apropriação, no caso de corredores ou halls. 
Normalmente são espaços de carácter coletivo mas fazem a transição 
com espaços privados. A existência de espaços de distribuição ajusta-
dos é relevante pois permitem intensas oportunidades de apropriação 
do espaço, onde ocorrem atividades reveladoras da individualidade de 
cada um, como brincadeiras infantis, hobbies, ou exposição de objetos 
pessoais (fig.53).
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Evolução sociológica e cultural do habitar
Analisar e esclarecer o próprio conceito de habitar90 consiste 

numa importante questão a refletir no contexto da habitação mínima. 
Heidegger91 afirma que habitar significa permanecer em paz num lugar 
dentro de um âmbito livre que salvaguarda cada coisa na sua natureza. 
O carácter fundamental do habitar é este dar e preservar92. É a relação 
do homem com o espaço, por isso, um lugar pode garantir abrigo, estar 
bem planeado, ser fácil de adquirir e manter, receber luz e sol, mas só é 
uma casa quando serve ao habitar de um ou vários indivíduos.

Alcalá reconhece que o habitar é um conceito construído histo-
ricamente, entrelaçado com a estrutura social que determina os seus 
conteúdos93, por isso deve ser tido em conta numa perspetiva global. 
É um conceito em constante transformação, verificando-se mudanças 
nas atividades que se realizam no seu interior (a maior parte das vezes 
sem alterações físicas desse mesmo espaço mas com pouco mais que a 
redistribuição do mobiliário), o que pressupõe uma revisão constante da 
organização espacial. 

Contudo, é necessário chamar a atenção para a existência de fa-
tores que nunca mudam, independentemente do tempo, o habitar (ou 
a casa) ainda depende ou assenta em coisas mais ou menos prosaicas 
como a orientação da luz natural, a protecção e o aconchego necessá-
rios para descansar ou dormir, o despertar perante uma paisagem, o 
conforto indispensável para se estar bem sentado, o sentido de reunião 
e a magia ancestral que proporciona o fogo num fogão de sala e todas 
as outras coisas que, não sendo visíveis, acabam por ser essenciais 
ao carácter que se quer atribuir a um espaço94. Neste ponto de vista 
pode-se concluir que, apesar de todas as mudanças sociais e culturais, a 
essência da casa, como morada para o homem habitar, mantém-se.

Talvez se possa considerar que a história do habitar se inicie no 
momento em que o homem, enquanto animal com uma racionalidade 
ainda pouco desenvolvida, se refugia nas cavernas para se proteger do 
frio, da chuva e dos ataques dos outros animais. Depois, como ser ra-
cional, o homem constrói a cabana, podendo decidir onde se fixar e a 
forma da sua habitação, surgindo a mais primitiva arquitetura. Mais tar-
de, o homem culto e criador, concebe a casa, transformando o refugiar 
e defender no habitar, desenvolvendo a arquitetura como uma manifes-
tação da sua cultura95. 

90 Habitar (verbo transitivo): 
residir ou viver em, morar em; 
ocupar, povoar; estar em; frequen-
tar. Habitar (verbo intransitivo): 
estar domiciliado, residir, morar. 
(2015) Dicionário da Língua Por-
tuguesa com Acordo Ortográfico. 
Porto: Porto Editora. Disponível 
em http://www.infopedia.pt/dicio-
narios/lingua-portuguesa/habitar 
(acedido a 17-09-2015).

91 Martin Heidegger (1889-
1976) foi um filósofo alemão cujo 
ponto de partida do pensamento é 
o problema do sentido do ser.

92 Tradução da autora de 
To dwell means to remain at 
peace within the free sphere 
that safeguards each thing in its 
nature. The fundamental char-
acter of dwelling is this sparing 
and preserving. HEIDEGGER, 
Martin (1971) Dwelling, Building, 
Thinking. Nova Iorque: Harper 
Colophon Books.

93 ALCALÁ, Luís Cortés (1995) 
La cuestión residencial: bases 
para una sociología del habitar. 
Madrid: Editorial Fundamentos, 
p.133.

94 ROCHA, João A. (2005) 
Uma casa é uma casa e cada casa 
é uma casa. Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, pp. 41-42.

95 Informação retirada de 
BAEZA, Alberto C. (2005) A tua 
casa, o teu museu, o teu mauso-
léu. A minha casa, nem museu, 
nem mausoléu. Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, pp. 44-46.91 Martin 
Heidegger (1889-1976) foi um 
filósofo alemão cujo ponto de par-
tida do pensamento é o problema 
do sentido do ser.
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fig.56. desenhos da cozinha de 
Frankfurt: planta, escala 1:200, e 

axonometria 
fig.57. fotografias da cozinha 
de Frankfurt, arquiteta Shütte 

Lihotzky, 1926 

fig.56
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Devido à revolução agrícola surgem as primeiras cidades e, com 
o desenvolvimento da humanidade, vai aumentando a diversidade e a 
complexidade do habitar, a nível das suas formas, materiais e funções. 
Com a revolução industrial surge a necessidade de proporcionar alo-
jamento a milhares de pessoas e passa a reconhecer-se o direito a uma 
habitação digna96.

Até esta altura, as divisões das casas europeias não correspon-
diam a funções particulares, não existia a noção de funções nem de 
uso, não existiam espaços privados ou especializados, as camas ou as 
mesas arrumavam-se ou montavam-se segundo a vontade dos habitan-
tes. A partir do séc. XX, com a mudança na disposição das divisões e 
a atribuição de funções particulares97, os percursos no interior da casa 
deixam de ser um atravessar de todas as divisões de enfiada, surgindo 
espaços com mais intimidade e privacidade98. 

Nesta altura identificam-se as principais divisões de uma habi-
tação: cozinha, sala, quarto e casa de banho, que até hoje se mantêm. 
Contudo, atualmente têm-se verificado várias mudanças nos modos de 
habitar, como alterações no conceito de cozinhar e comer, diversidade 
de atividades possíveis de realizar no espaço de estar, o quarto como 
célula onde o indivíduo tem a sua privacidade em relação à família, a 
simplificação das tarefas domésticas e a relação da casa com o mundo 
digital tendo em conta as novas formas de sociabilidade.

Das comidas rápidas à arte gastronómica
A partir do início do Movimento Moderno, começa a estudar-se 

a cozinha com base no conforto, na eficiência e na economia, fazendo 
vários esforços para melhorar a eficácia das inúmeras atividades que 
se desenvolvem no seu interior. Em 1926, Shütte Lihotzky99 realizou 
um estudo detalhado dos movimentos necessários para realizar as ta-
refas domésticas dentro da cozinha, projetando a cozinha de Frankfurt. 
Com apenas 3.50x1.90m, foi pensada para aumentar a produtividade e 
poupar tempo e movimento, verificando-se um desenho cuidadoso e ra-
cional, por exemplo, no escorredor de pratos estrategicamente colocado 
sobre uma superfície inclinada que leva a água para a pia, na lâmpada 
pendurada sobre um trilho que possibilita o deslocamento para qual-
quer parte da cozinha e na possibilidade de abrir uma tábua para passar 
a roupa em frente à pia (fig.56 e 57).

96 Informação retirada de 
ALCALÁ, Luís Cortés (1995) 
La cuestión residencial: bases 
para una sociología del habitar. 
Madrid: Editorial Fundamentos, 
pp. 18-21.

97 Atualmente, em Portugal, a 
atribuição de funções aos diferen-
tes compartimentos é obrigatória 
por lei: Nos projectos de novas 
construções e de reconstrução, 
ampliação e alteração de cons-
truções existentes serão sempre 
indicados o destino da edificação 
e a utilização prevista para os dife-
rentes compartimentos. PORTU-
GAL (2001) Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas. Porto: 
Porto Editora, p.14.

98 HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio 
d’Água Editores, p.122.

99 Margarete Schütte-Lihot-
zky (1897-2000) foi a primeira 
arquiteta austríaca e uma ativista 
na resistência nazi.
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fig.58. alguns dos programas 
de culinária exibidos no canal 

24Kitchen



6. Modos de habitar

105

Atualmente, ainda se mantém esta necessidade de uma configura-
ção inteligente do espaço, dado que a grande quantidade de atividades 
a realizar no dia-a-dia, muitas delas fora de casa, faz com que sobre 
menos tempo para a confeção de refeições. A isso soma-se o desen-
volvimento de equipamentos para o seu auxílio, como microondas e 
máquina de lavar louça e o aumento do recurso a comidas rápidas, a 
congelados e a pré-preparados, sendo necessário que a cozinha corres-
ponda a estas modificações.

Por outro lado, surge, simultaneamente e de forma contrária, a 
confeção de refeições como um hobbie, e um aumento do interesse em 
explorar diferentes pratos e sabores, mesmo pertencentes a outras cultu-
ras, como o sushi e a cozinha italiana. Estas atividades, embora não se-
jam tarefas diárias, pressupõem algum tempo passado na cozinha, o que 
exige que o espaço não seja reduzido ao mínimo das refeições rápidas.

A gastronomia é uma arte que se encontra na moda como se pode 
constatar pela crescente presença dos programas televisivos sobre co-
zinha. Nos últimos dois anos e nos quatro canais terrestres, foram exi-
bidos dois programas de culinária no horário nobre do fim de semana. 
As estreias de Masterchef na TVI e Chef’s Academy na RTP1, alcança-
ram o primeiro lugar diário de audiências, com 1,39 milhões e 827 mil 
espectadores, respetivamente100. Além disso, na televisão portuguesa 
existe 24Kitchen, um canal televisivo dedicado inteiramente à cozinha 
que conta com cerca de 100 programas (fig.58)

Observando o desenho do espaço para a confeção de alimentos 
nos vários casos de estudo percebe-se que este nem sempre é reconhe-
cido como uma divisão própria, estando incluída na sala. Apesar da sua 
abertura, são áreas para cozinhar e por isso são igualmente considera-
das para este estudo  (fig. 59).

As áreas das diversas cozinhas variam entre os 8.0 e os 10.1m2 
(valores superiores aos 5.5m2 calculados na cozinha de Frankfurt) à 
exceção do apartamento na rua dos Caldeireiros (7) com apenas 3.2m2 
e do apartamento na rua Capitão Renato Batista (6) com 13.7m2. Em 
média, a área destinada à cozinha corresponde a 12% da área total da 
habitação. 

Quanto à sua configuração, todas as cozinhas apresentam um de-
senho regular, algumas com planta claramente retangular (2, 4 e 5) e 
outras com planta aproximadamente quadrangular (1, 3, 6 e 7). Note-se 

100 Segundo informação obtida 
em http://www.atelevisao.com 
(acedido a 11-10-2015).
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que existem dois casos, o apartamento T2 em Aveiro e T3 na Alta de 
Lisboa (1 e 4), que possuem uma despensa no interior que altera a sua 
forma.

Num estudo sobre a confeção de alimentos no habitar é impor-
tante analisar o espaço do balcão. Nos casos de estudo percebe-se que 
nem sempre uma cozinha de maior área corresponde a maior espaço de 
balcão. Por exemplo, a cozinha no T3 da Senhora da Hora, com 8.0m2 
tem 5.3m de balcão (3), enquanto a cozinha no T3 da Alta de Lisboa, 
com 10.1 m2 tem 4.4m de balcão (4). Também se verifica que a cozi-
nha de Frankfurt, com menor área do que estes casos apresenta maior 
espaço de balcão (à exceção de 6). A relação menor área de cozinha/
mais espaço de balcão pode associar-se a um desenho mais cuidadoso e 
racional, que se traduz num melhor aproveitamento do espaço e numa 
maior eficácia das tarefas.

Uma outra questão é a configuração do balcão, na qual se distin-
guem três tipos: dois balcões paralelos (3, 4 e 7), ou um único balcão, 
em forma de L (1, 2 e 5) ou em forma de U (6). Em todos os casos é 
desenhado incluindo a colocação do lava-louça e do fogão e, algumas 
vezes, ainda o frigorífico. Chama-se a atenção para o pequeno espaço 
destinado à confeção de alimentos no fogo T1 da rua dos Caldeireiros 
(7) que não garante espaço suficiente para a organização de todos os 
equipamentos essenciais ao cozinhar, dificultando a realização desta 
atividade.

Verifica-se sempre uma relação do espaço de cozinhar com a sala, 
quer seja pelo facto de serem uma única divisão (5, 6 e 7), por o acesso 
ser feito por esta (4) ou por comunicarem entre si através do hall de 
entrada (1, 2 e 3). Também é comum que este espaço se relacione com 
a lavandaria que, quando existente (1 e 4), acaba por ser desenhada à 
sua frente, retirando-lhe luz natural. Além disso, a cozinha relaciona-se 
com um pátio na habitação da Fontinha (2) e com uma sala de jantar no 
apartamento na Senhora da Hora (3).

Algumas das cozinhas permitem uma mesa de apoio no seu in-
terior (1, 2 e 5), no último caso é mesmo planeada na fase de projeto. 
Porém, nenhuma delas prevê um espaço de refeições nem a reunião da 
família neste espaço. 

Comer é uma das atividades humanas mais carregada de signifi-
cados, é uma forma de expressão cultural e de identidade. Os móveis, a 
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fig.60. cozinha do T2 da rua 
Capitão Renato Batista (6) 

fig.61. cozinha do T1 da rua
 dos Caldeireiros (7)

fig.60

fig.61
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mesa, as cadeiras, os utensílios, a comida em si, cada detalhe da refei-
ção é uma convergência de rituais, gestos, sentimentos e atitudes. Uma 
refeição não é apenas a satisfação de uma necessidade física, mas um 
momento de relacionamento familiar, reconhecendo-se que as famílias 
que comem juntas estão propensas a comunicarem mais e a criarem 
laços mais próximos, o que se traduz numa melhoria da vida humana a 
todos os níveis. A existência de uma divisão própria para as refeições 
no interior da habitação surge no séc. XVIII, com as salas de jantar nas 
residências de classe alta, desenvolvendo-se a gastronomia requinta-
da e a decoração. Atualmente as refeições voltaram a ser mais curtas 
e discretas, desaparecendo a sala de jantar da maioria das habitações 
construídas, além de que é comum a sala e a cozinha não serem espaços 
separados (fig.60 e 61).

A necessidade de passar todo o dia no trabalho ou na escola leva a 
que nem todas as refeições possam ser um momento de reunião familiar. 
Deste modo, destaca-se a importância do jantar (ao contrário das outras 
refeições feitas a correr e com a família dispersa) como um momento de 
convívio e onde se dá a educação dos filhos. Apesar disso, o jantar em 
família está frequentemente comprometido por diversos motivos como 
a diferença de horários, a existência de outras atividades, o trabalho ou 
o estudo longe de casa, além de que, grande parte dos jovens tem mais 
interesse nas suas atividades individuais do que no tempo passado em 
família, vendo-a como uma obrigação desagrádavel de convivência em 
vez de uma fonte de prazer e ajuda. 

Distinguem-se dois tipos de refeições, que exigem espaço, mo-
biliário e utensílios diferentes: as rápidas, condicionadas por necessi-
dades práticas de serviço ou brevidade e que geralmente não envolvem 
todos os elementos do agregado, e as formais, nas quais existem cuida-
dos quanto ao local e a aparência das pessoas envolvidas, incluindo o 
agregado completo e eventualmente visitas101.

Na análise de casos, a primeira questão observada é o planea-
mento e desenho do espaço de refeições no projeto, existente no T3 na 
Senhora da Hora, no T0 e no T1 (fig.62). A habitação na Senhora da 
Hora (3) é o único dos casos de estudo em que o espaço para refeições 
surge como uma divisão única, com 8.0m2, que apresenta uma mesa 
com 1.7x1.0m com lugar para seis pessoas. O apartamento T0 em San-
ta Luzia (5) prevê a colocação de uma mesa para duas pessoas com 

101 Distinção efetuada pelo 
LNEC em PEDRO, João Branco, 
et al (2014) Dimensões do mobiliá-
rio e do equipamento da habita-
ção. Lisboa: Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, p.39.
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0.8x0.7m, numa única zona de refeições com 1.2m2. O projeto do T1 na 
rua dos Caldeireiros (7) inclui um espaço para refeições de 1.8m2 onde 
existe uma mesa para quatro pessoas com 1.0x1.0m localizada na sala 
e que se relaciona com a zona da cozinha através de uma janela. Nota-
-se que os diferentes fogos apresentam um espaço para refeições maior 
consoante um maior número de habitantes: duas, quatro e seis pessoas 
para o T0, T1 e T3, respetivamente, além de que, há a possibilidade de 
se acrescentar mais um lugar no topo da mesa em todos os casos.

Nos casos de estudo cujo projeto não inclui o desenho dos espa-
ços de refeições (1, 2, 4 e 6), realizou-se uma breve reflexão sobre a 
possibilidade da sua inclusão na sala e/ou cozinha. Nos apartamentos 
T2 em Aveiro (1) e na Fontinha (2) apenas é possível a colocação de 
uma mesa de apoio na cozinha, permitindo uma zona destinada a refei-
ções rápidas neste espaço. Deste modo, as refeições têm de ser feitas 
obrigatoriamente na sala, onde se verifica que a área e a configuração 
dificultam o desenho de uma zona de comer e de estar para os habitan-
tes, o que pode tornar o convívio entre todos os membros da família e 
possíveis visitantes menos agradável. 

O apartamento T3 na Alta de Lisboa (4) não possibilita uma zona 
de refeições na cozinha mas apresenta uma sala que permite ambas as 
atividades, estar e refeições. O apartamento na rua Capitão Renato Ba-
tista (6) possui um espaço único de sala e cozinha, com configuração 
regular e área suficiente para a existência de uma zona de refeições para 
todo o agregado familiar, sem que isso afete as restantes atividades a 
realizar neste espaço como o estar e a confeção de alimentos. Percebe-
-se então que nenhuma das cozinhas em estudo permite a colocação de 
uma mesa capaz de reunir a família a toda à volta, um agradável mo-
mento de convívio e refeição só é permitido na sala.

Observando os percursos de relação entre sala/cozinha/refeição 
nos variados casos de estudo distinguem-se três tipos diferentes. No 
primeiro, visível no T0 em Santa Luzia (5) e no T2 na rua Capitão 
Renato Batista (6), existe um espaço único que inclui as três ativida-
des, cozinhar, comer e estar. Outro consiste num circuito fechado que 
atravessa a sala e a cozinha, passando pela zona de refeições, como 
acontece na habitação na Senhora da Hora (3) e na habitação na rua dos 
Caldeireiros (7), respetivamente. Por fim, a relação mais simples entre 
sala e cozinha, como dois pontos que se ligam, que podem estar separa-
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fig.63. Downton Abbey: mansão 
vitoriana servida por mais de 

uma dezena de criados
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dos por uma porta (4), por um hall (1) ou por meio-piso (2).
Em todas os casos , o espaço de refeição surge como um intermé-

dio entre o estar e o cozinhar, embora numa relação mais próxima com 
o estar, o que demonstra a consideração do ato de comer como uma ati-
vidade cultural de convívio e fortalecimento de laços familiares, mais 
do que como a satisfação de uma atividade biológica. 

A simplificação das tarefas domésticas
Ao longo dos tempos, com o desenvolvimento da habitação e 

do habitar, o trabalho da casa, atividade necessária desde que há me-
mória, ritualizou-se. O rústico mobiliário lavado periodicamente com 
um líquido alcalino foi substituído por um de estilo barroco com aca-
bamentos brilhantes, este devia ser revisto todos os dias e polido fre-
quentemente. Da mesma forma os elementos de bronze, prata e outros 
metais deviam manter-se brilhantes, e devia dar-se atenção constante 
a adornos inúteis tais como vasos ou objetos raros. Na verdade, as ati-
vidades domésticas consumiam tanto tempo que o trabalho da mulher 
não se acaba nunca. Torna-se necessário contratar empregados que 
ajudam na limpeza da casa, na cozinha e nos cuidados com as crian-
ças. Assim, da mesma forma em que a cabeça da família supervisiona-
va os trabalhadores na oficina, a mulher fazia-o nos empregados da 
casa. Nas habitações das famílias abastadas o número de empregados 
podia passar os doze102. 

Nas típicas habitações vitorianas, a zona de serviço, destinada às 
tarefas domésticas ocupava a cave e organizava-se num grande conjun-
to de divisões, como cozinha, despensa, lavandaria, armazéns, adega e 
quartos dos empregados. Esta organização espacial demonstra a com-
plexidade das funções de serviço associadas à família (fig.63).

Após a revolução industrial, com a entrada da mulher no mercado 
de trabalho, esta torna-se incapaz de gerir a casa durante todo o dia. 
Mesmo assim, começa a ser cada vez menos frequente o grande número 
ou até a existência de empregados domésticos pois as tarefas da habi-
tação começam a ser responsabilidade dos membros da família, tarefas 
conjuntas e repartidas que devem ser organizadas de forma igualitá-
ria pelo conjunto dos seus membros. Claro que estas mudanças estão 
cheias de contradições e conflitos, pois requerem por parte da totali-
dade dos membros da família uma disposição ao trabalho doméstico 

102 SCHOENAUER, Norbert 
(1984) 6000 años de hábitat – 
de los poblados primitivos a la 
vivienda urbana en las culturas 
de oriente y occidente. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, p. 333.
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completamente distinta, que supõe a perda do privilégio de considerar 
a habitação como um simples espaço de descanso, para se converter 
num lugar em que há que realizar as tarefas domésticas se se pretende 
que funcione103.

Na nossa cultura atual, esta forma de vida mantém-se, com a fa-
mília a dispender menos tempo nas tarefas domésticas ao mesmo tempo 
que cada vez se recorre a uma menor ajuda de terceiros, justificando-se 
a necessidade de mais equipamentos que os auxiliem. Isto vem tradu-
zir-se na organização interior das habitações, nas quais a área de serviço 
é cada vez menor e desenhada de forma a que as tarefas sejam feitas de 
forma eficaz. Por outro lado, sucede em simultâneo, e principalmente 
nos países mais desenvolvidos, a recusa do eletrodoméstico e do consu-
mo elétrico, associada à consciência ecológica e a preocupações susten-
táveis, que se traduz na inexistência de eletrodomésticos na habitação, 
como por exemplo máquinas de lavar louça e roupa.

Observando os fogos em estudo verifica-se que as divisões des-
tinadas à realização de tarefas domésticas correspondem à cozinha, à 
lavandaria e à despensa, quando existentes, por isso, procedeu-se ao seu 
estudo neste contexto (fig.64). 

No total, a área de serviço varia entre os 3.2m2 no T1 na rua dos 
Caldeireiros (7) e 14.3m2 no T3 na Alta de Lisboa (4). Em comparação 
com a área total da habitação, a zona de serviço ocupa entre 22,7% na 
habitação em Aveiro (1) e apenas 7,4% no apartamento na rua dos Cal-
deireiros (7). Considera-se como zona de serviço o espaço destinado 
à arrumação, confeção de alimentos e tratamento de roupas, podendo 
este estar limitado a um espaço de cozinha aberto para a sala (5, 6 e 7), 
a uma cozinha fechada (2), ou a uma cozinha auxiliada por uma lavan-
daria (3) e também por uma despensa (1 e 4). O desenho interior de 
todos os espaços foi planeado durante a fase de projeto, o que mostra a 
preocupação em garantir uma organização racional e eficaz. 

A área de serviço relaciona-se com a fachada traseira, demos-
trando a valorização das zona de estar e descanso em vez das zonas de 
tarefas domésticas. Nos fogos na Alta de Lisboa (4) e na rua Capitão 
Renato Batista (6), os espaços de serviço prolongam-se para um pátio 
e para uma varanda. 

O acesso à zona de serviço faz-se, normalmente a partir do espaço 
de entrada de forma a que não entre em conflito com as restantes divi-

103 ALCALÁ, Luís Cortés 
(1995) La cuestión residencial: 
bases para una sociología del 
habitar. Madrid: Editorial Funda-
mentos, p.333.



Habitação mínima: projeto, produção e mercado

116

fig.65. Convento de La Touret-
te, arq. Le Corbusier, 1956: interior 

de uma cela e varanda 
fig.66. comparação dos quartos 

do Convento de La Tourette 
(1956), do hotel e de um fogo 

tipo da Unidade de Habitação de 
Marselha (1947)

fig. 65
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sões (1, 3, 5 e 6). Porém, a habitação na Fontinha (2) e na Alta de Lisboa 
(4) implicam um atravessamento da sala e a descida a um nível inferior 
para aceder à área de serviço.

Nos casos em que a zona de serviço é constituída por cozinha, 
lavandaria e despensa (1 e 4), nota-se que estes três espaços se encon-
tram relacionados. A entrada faz-se pela cozinha, que garante o acesso 
às despensas com 1.4m2 e 1.6m2, e às lavandarias, com 4.0m2 e 2.6m2, 
respetivamente. Ambas se localizam em frente da cozinha, impedindo 
que este espaço possua ventilação e luz natural. 

No T3 na Senhora da Hora (3), a zona de serviço separa-se em co-
zinha e lavandaria que não se encontram próximas: um percurso apro-
ximadamente linear inicia-se na entrada, atravessa a cozinha e sala de 
jantar, terminando num corredor que faz o acesso aos quartos, casas de 
banho e lavandaria.  

O quarto como célula individual
A privacidade que hoje temos nos quartos não era algo comum 

há alguns séculos atrás. A existência de um espaço de total privacidade 
dedicado ao descanso era um luxo que só a nobreza desfrutava, pois nas 
casas comuns, o descanso era feito sem nenhuma separação física dos 
outros espaços. Uma série de transformações sociais levou ao apareci-
mento dos primeiros quartos medievais, as alcovas, espaços pequenos 
não ventilados e por isso propícios à humidade e ao mofo. Na idade 
moderna, esta divisão representa o desejo de ter um espaço só para si 
e isso é muito mais que um local para dormir. A partir daí, o quarto vai 
evoluindo para um espaço isolado e com luz natural.

Deste modo se nota que, ao longo dos tempos o quarto tem-se 
modificado com o conceito de privacidade, com a necessidade do in-
díviduo ter um espaço único, onde pode explorar a sua subjetividade 
dentro da unidade familiar a que pertence. Na cultura ocidental atual, 
o quarto não é apenas um local dedicado ao descanso, pois surge como 
uma célula individual: o quarto da criança é também como espaço de 
brincadeiras, o do adolescente é também um espaço para estudar e rece-
ber os amigos, e o do adulto é também um espaço dedicado ao trabalho 
e à sexualidade.  

A ideia do quarto como uma célula mínima e individual é explo-
rada por Le Corbusier no Convento de La Tourette104 e na Unidade de 

104 O Convento de Sainte-Marie 
de La Tourette é um convento do-
minicano projetado por Le Corbu-
sier em Éveux, França, construído 
entre 1957 e 1960.
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fig.67. Bairro de São Vitor, arq. 
Álvaro Siza, 1975: planta do piso 1

fig.68. Bairro da Bouça, arq. 
Álvaro Siza , 1975: planta do 

piso 0
fig.69. Bairro da Malagueira, 

arq. Álvaro Siza, 1977: planta do 
piso 1 dos fogos tipo, de T2 a T5

quarto em estudo
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Habitação de Marselha. Em La Tourette, apesar da sua forma estreita e 
comprida (1.83x5.92m), as celas dos monges são extremamente funcio-
nais. Um móvel que funciona como armário e como estante conforme 
os lados, define uma zona de vestir e outra de dormir, em conjunto com 
o lavatório e a cama, repetivamente. Junto à fachada, uma mesa e uma 
cadeira criam uma zona de trabalho, a partir da qual se pode aceder à 
varanda (fig.65).

O acesso aos quartos é feito através de um corredor cuja abertura 
horizontal marca a sua longitudinalidade e permite a ventilação cruzada 
das celas. Todos os elementos foram pensados e planeados, as dimen-
sões limitadas da cela, a rudeza das suas paredes e a pobreza dos seus 
móveis – lavatório, armário, cama, mesa, cadeira e lâmpada – incor-
poram uma expressão fundamental da vida monástica, formando um 
compêndio da austeridade radical dos monges e uma afirmação inequí-
voca do sacrifício como o seu princípio identificador105.

O modo de organização das celas dos monges parece ser uma re-
produção dos quartos do hotel e dos apartamentos da Unidade de Habi-
tação de Marselha, que também apresentam uma zona de vestir, dormir 
e trabalho, desde a entrada feita a partir de um corredor, até à varanda. 
Contudo, a materialidade, a cor e a textura das paredes e do mobiliário 
conferem-lhes um ambiente completamente diferente da austeridade e 
individualidade dos quartos de La Tourette: em Marselha, os quartos 
das crianças estão separados por uma divisória móvel que permite jun-
tar os espaços criando um espaço de brincadeira único (fig.66).

Contrariamente às células estreitas e compridas de Le Corbusier, 
estão os quartos projetados por Álvaro Siza, no contexto das habitações 
de custos controlados do programa SAAL106, com planta aproximada-
mente quadrangular. Apesar de apresentarem uma maior dimensão de 
parede de fachada, possuem uma relação com o exterior menos forte, 
feita por um vão com cerca de um metro de largura107. Por outro lado, o 
acesso aos quartos é feito de forma semelhante: pelas escadas se acede 
a um corredor que faz a distribuição para os diversos quartos da habi-
tação (fig.67 a 69). 

Constatou-se que em nenhum dos livros existentes na Faculda-
de de Arquitetura, em que os respetivos projetos são referenciados, se 
encontram imagens do interior dos quartos e desenhos que expliquem 
como foi planeada a sua organização. À exceção da presença de um 

105 Tradução da autora de The 
cells’ limited dimensions, the harsh 
rusticity of their walls and meagre-
ness of their accessories – wash-
basin, cupboard, bed, table, chair 
and lamp – embody a fundamental 
expression of monastic life, form-
ing a compendium of the monks’ 
radical austerity and an unequivo-
cal affirmation of sacrifice as their 
identifying principle. BALTANÁS, 
José (2005) Walking Through Le 
Corbusier – A Tour of His Mas-
terworks. Londres: Thames and 
Hudson, p.138.

106 Das diversas obras construí-
das, escolheu-se para estudo um 
quarto do conjunto de habitações 
em São Vitor, outro do conjunto 
habitacional da Bouça e o último 
do conjunto habitacional do Bairro 
da Malagueira.

107 Note-se a diferença dos 
quartos na Bouça e em São Vítor, 
localizados no norte do país, para 
os do Bairro da Malagueira, numa 
cidade do Sul, cujo vão é uma 
porta que dá acesso a um pátio e é 
suficiente para uma boa iluminação 
do espaço.
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armário embutido nos projetos em São Vítor e na Bouça, o quarto é 
apresentado como um espaço livre e vazio, cuja organização fica à es-
colha dos habitantes.

Relativamente aos casos em estudo, os apartamentos apresentam 
um, dois ou três quartos, espaços fisicamente separados dos restantes 
(não considerando o T0 em Santa Luzia) (fig.70).

As áreas variam entre 8.5m2 e 13.7m2, à exceção dos quartos na 
rua Capitão Renato Batista, com 22.7m2. Em média, a área de um quar-
to corresponde a 15,6% da área da habitação e pouco mais de metade da 
área da sala. Todos os quartos são ventilados e recebem luz natural atra-
vés de um único vão (dois no caso 6). Este pode localizar-se na fachada 
principal, como acontece nos apartamentos na Senhora da Hora (3) e na 
rua Capitão Renato Batista (6), na fachada traseira, como se nota no T1 
na rua dos Caldeireiros (7), ou em ambas, como é caso nas habitações 
em Aveiro (1), na Fontinha (2) e na Alta de Lisboa (4).

Apenas para os quartos do edifício na rua dos Caldeireiros (7) e 
do edifício na Senhora da Hora (3) foram planeados o desenho interior 
e o mobiliário no  momento do projeto. Nos restantes, surge como um 
espaço vazio, cuja organização fica a cargo da família. O quarto no 
edíficio da rua dos Caldeireiros conta com um armário embutido na 
entrada, uma cama de casal sem mesas de apoio, uma pequena zona de 
trabalho que aproveita o espaço por baixo das escadas e o acesso para 
a casa de banho da habitação. Desta forma percebe-se que o mobiliário 
e a organização foram pensados em particular e são exclusivos deste 
quarto, que possibilita não só o descanso como a arrumação, o vestir e 
uma zona de trabalho/estudo/lazer (fig.72).

A habitação na Senhora da Hora (3) apresenta três quartos com 
configurações muito semelhantes mas formas de organização diferen-
tes: um deles é um quarto de casal, equipado com uma cama de casal, 
mesas de apoio e um armário e os restantes são quartos duplos, mobi-
lados com duas camas, uma mesa de apoio e um armário. Note-se que, 
em nenhum deles foi planeada uma zona de lazer ou trabalho, foram 
desenhados tendo em conta a sua principal função: o descanso.

Tirando partido do estudo previamente realizado sobre as exigên-
cias mínimas de mobiliário (fig.18), analisa-se uma possível hipótese 
de desenho dos quartos das restantes habitações (1, 2, 4, 5 e 6), que 
tenta um bom aproveitamento do espaço, tendo como base o definido 
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fig.71. comparação dos quartos 
em estudo

fig.72. quarto do T1 da rua
 dos Caldeireiros (7) fig. 72
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pela legislação portuguesa. Em todos eles é possível a existência de 
um quarto de casal e de um quarto duplo, mobilados e organizados de 
forma a permitir o descanso e a garantir uma pequena zona de trabalho, 
com a exceção de um dos quartos na habitação em Aveiro (1), que ape-
nas permite acolher um indivíduo.

Analisando o interior dos apartamentos com mais de um quarto 
repara-se que, da mesma forma que uma zona de entrada organiza o 
acesso para as várias divisões da casa, existe um espaço que distribui 
para os vários quartos. Assim se define a hierarquia dos espaços, pas-
sando da privacidade da família em relação à sociedade para a privaci-
dade do indivíduo em relação à família. 

Este espaço traduz-se em configurações muito diferentes: no 
apartamento em Aveiro (1) corresponde a um hall ao qual se acede a 
partir da zona de entrada e que permite o acesso aos dois quartos, e à 
casa de banho; na habitação na Fontinha (2) as divisões encontram-se 
organizadas em meios pisos e por isso o espaço que antecede cada quar-
to é o patamar da escada; no T3 na Senhora da Hora (3) é necessário 
atravessar a sala ou a cozinha para aceder a um corredor, com um armá-
rio embutido, que distribui para os vários quartos e também garante o 
acesso às casas de banho e à lavandaria; no fogo na Alta de Lisboa (4) 
o espaço que distribui para os quartos coincide com a entrada da habi-
tação e com o acesso ao piso inferior; e, por fim, no apartamento na rua 
Capitão Renato Batista (6), o acesso aos quartos faz-se através de uma 
divisão com 13.9m2, área superior à dos quartos dos restantes casos de 
estudo, o que é sem dúvida um valor excessivo. 

A casa digital
A revolução tecnológica e a introdução das novas tecnologias na 

habitação traduziram-se em transformações nas atividades realizadas 
no seu interior e no aparecimento de novas necessidades, fazendo com 
que esta tenha de ser adaptada para ser utilizada de forma eficaz. A 
introdução de eletrodomésticos que permitem o congelar de alimentos 
cozinhados e a sua preparação em pouco tempo, fazem que a cozinha 
seja um espaço que se abre ao resto dos membros da família, ganhando 
funcionalidade. O mesmo ocorre com os espaços de lazer na habitação, 
onde se vão introduzindo novos aparelhos eletrónicos que permitem a 
gravação dos programas desejados, ou aparelhos de música, e ultima-
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fig.73. a introdução das novas 
tecnologias na habitação e a sua 
influência nos modos de habitar
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mente as novas ofertas de televisão por cabo, por satélite, etc. A oferta 
é tão grande que requer por parte dos usuários um esforço de raciona-
lização e organização para a sua utilização, o que não impede que para 
muitas famílias os programas televisivos se convertam na única forma 
de lazer que organiza todo o seu tempo livre108. 

A um aumento da oferta de atividades, junta-se uma maior liber-
dade do uso do espaço: a Internet e a facilidade com que se partilham 
músicas, filmes, séries e programas televisivos, faz com que o compu-
tador comece a ganhar importância em detrimento da televisão à volta 
da qual a família se reunia; além de que o computador portátil permite 
o trabalho, estudo e lazer em qualquer local da casa (fig.73). 

Porém, a introdução da tecnologia na habitação não se traduz ape-
nas em aspetos positivos, principalmente quando se faz um uso exces-
sivo ou inadequado dela. Hoje em dia, a tecnologia moderna não sabe 
ainda adaptar-se à necessidade que os indivíduos sentem de se refugiar 
na solidão, para ficarem a sós consigo próprios ou na companhia da 
família. O problema vem do facto do toque não permitir determinar a 
identidade do autor da chamada nem o grau de urgência da mensa-
gem109. 

No caso das crianças, a invasão das tecnologias nas brincadeiras 
infantis e o modo como se sentam no seu canto, agarrados aos jogos 
digitais, seja em frente à televisão, computador ou tablet (de certa for-
ma influenciado  pela  militarização de que  são  alvo  nos  infantários),  
traduz-se num não usufruir de todo o espaço que a habitação oferece 
para a brincadeira, alargando-se num espaço virtual e não físico. 

Desta forma, as novas tecnologias devem ser entendidas como 
um auxílio para a atividade humana e não como um substituto das suas 
ações. É necessário distinguir a ajuda que o mundo digital oferece na 
satisfação das necessidades básicas para o homem (físicas, psicológicas 
e espirituais) das necessidades artificiais criadas por um uso excessivo 
das novas tecnologias que não são essenciais. Uma utilização inteligen-
te traduz-se em mudanças positivas não só nas formas de habitar como 
também ao nível da construção do fogo e do edifício, pois podem con-
tribuir para reduzir o impacto ambiental do edifício, na medida em que 
geram rotinas de optimização que permitem um uso mais racional dos 
recursos naturais, evitando desperdícios. Esses procedimentos incluem 
a gestão de energia, dos sistemas de climatização e ventilação, o contro-

108 ALCALÁ, Luís Cortés 
(1995) La cuestión residencial: 
bases para una sociología del 
habitar. Madrid: Editorial Funda-
mentos, p.333. 

109 HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio 
d’Água Editores, p.160.



Habitação mínima: projeto, produção e mercado

126

fig.74. a segregação do lazer: 
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lo de iluminação e da abertura e encerramento das janelas.
Quando se trata de edifícios existentes com algumas décadas, 

nota-se que não são adequados aos modos de vida atuais e que nem 
sempre é fácil a integração das novas tecnologias no seu projeto de rea-
bilitação. No caso do edifício na rua Capitão Renato Batista, recorre-se 
à tecnologia para melhorar o seu conforto mas sem modificar a sua 
imagem, aumentando o seu desempenho, ao nível das instalações, da 
segurança e do uso, preservando o seu caráter, no que respeita a reves-
timentos, acabamentos, soluções estruturais, construtivas e espaciali-
dade, obtendo uma nova unidade, através de um olhar erudito sobre 
um edifício vernacular, olhar esse que, partindo das soluções originais, 
lhes confere uma nova coerência110.

A introdução das novas tecnologias na casa refletiu-se num gran-
de aumento da oferta das atividades de lazer realizadas no seu interior, 
o que influenciou o desenho dos espaços de estar. A evolução da habi-
tação ao longo dos tempos traduziu-se num aumento da sua complexi-
dade e na segregação das divisões destinadas ao lazer. No séc. XX, o 
número de compartimentos atinge o seu auge, e as típicas casas da cul-
tura ocidental apresentam várias salas comuns destinadas a atividades 
diferentes, como o estar, o comer, a biblioteca, a receção de visitas, a 
música, os jogos, etc, e esta prática vai ser transmitida para os primeiros 
apartamentos (fig.74).

Desde então se tem verificado a diminuição da separação dos es-
paços coletivos em vários compartimentos, chegando-se às atuais habi-
tações que, em grande maioria, apresentam apenas um único espaço, a 
sala comum, onde se concentram todas estas atividades. A introdução 
da televisão, a ampliação das suas ofertas e dos tempos de emissão faz 
com que a casa seja cada vez mais um lugar de lazer, no qual se passa 
uma maior percentagem de horas livres. O lazer torna-se pessoal, cir-
cunscrevendo-se às paredes da habitação112. 

 A observação dos casos de estudo vem comprovar a tendência 
atual da menor compartimentação das habitações. Todos eles apresen-
tam um único espaço destinado a toda a família: a sala comum (à exce-
ção de 3 onde espaços de estar e jantar estão separados) (fig.75).

As áreas das diversas salas variam entre 14.9m2 e 33,4m2, uma 
diferença superior ao dobro entre dois fogos T2 e por isso destinadas 
ao mesmo número de habitantes. Em média, a área ocupada pela sala 

110 Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana (2012) Catálogo 
do Prémio IHRU 2012. Lisboa: 
Instituto da Habitação e Reabilita-
ção Urbana, p. 16.

111 Charles James Richardson 
(1801-1871) foi um arquiteto 
inglês.

112 ALCALÁ, Luís Cortés 
(1995) La cuestión residencial: 
bases para una sociología del 
habitar. Madrid: Editorial Funda-
mentos, p.333.
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corresponde a aproximadamente 1/3 da área da habitação. Verifica-se 
em todos os casos que este é o espaço mais amplo, de maior área e 
com uma configuração menos regular, em Santa Luzia (5) e na rua dos 
Caldeireiros (7) não apresenta todas as suas paredes paralelas ou per-
pendiculares entre si. Em qualquer dos casos, a sua forma apresenta-se 
sempre aproximada a um retângulo, que pode ser definido pelo lado 
maior corresponder ao da fachada (1, 3, 5 e 6) ou não (2, 4 e 7). 

Na relação com a habitação, a sala é um compartimento fechado 
que pode isolar-se dos restantes quando se recolhem as portas (1,3 e 6) 
ou ser um espaço aberto, exposto e participativo nos percursos interio-
res (2, 4, 5 e 7). 

No projeto das habitações na rua Senhora da Hora (3) e na rua 
dos Caldeireiros (7), inclui-se o desenho do interior da sala e o pla-
neamento do seu mobiliario, mostrando que o modo como a casa seria 
utilizada pela família fez parte do pensamento do arquiteto, o que não 
impossibilita que, sempre que se queira, este espaço possa ser modifi-
cado consoante as diferentes necessidades. Nos restantes casos, a sala é 
apresentada em projeto como um espaço vazio, como se ali tivesse ter-
minado o trabalho do arquiteto, continuado mais tarde pela família. No 
fogo na Senhora da Hora subdivide-se em duas divisões separadas, uma 
destinada às refeições formais, equipada com uma mesa e seis cadeiras, 
e outra destinada ao estar, equipada com vários sofás em redor de uma 
mesa de centro e várias estantes nas paredes. No T1 na rua dos Caldei-
reiros é uma divisão única, que inclui um espaço de refeições, equipado 
com uma mesa e quatro cadeiras, e um espaço de estar, equipado com 
dois sofás, uma mesa de centro e um móvel (fig.76).

Recorrendo ao estudo atrás realizado sobre as exigências mínimas 
de mobiliário (fig.18), expõe-se uma possível hipótese de organização 
do interior das salas não mobiladas, que tenta tirar partido do espaço (de 
notar que se optou por uma das infinitas hipóteses possíveis pelo facto 
de não ter havido qualquer tipo de planeamento previamente feito pelo 
arquiteto). De uma forma geral consegue equipar-se este espaço para o 
número de moradores a que a habitação se destina, exceto na sala do T2 
na Fontinha devido à sua configuração (não se considera um problema 
de área pois apresenta uma área semelhante ao caso C, em que se nota 
um possível melhor aproveitamento do espaço).

Analisando a diversidade das salas em estudo verifica-se que, em-
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fig.76. sala do T1 da rua
 dos Caldeireiros (7) 
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bora sendo sempre o espaço mais aberto para o exterior, esta relação 
se pode efetuar de várias maneiras. A mais comum corresponde ao de-
senho de duas ou três janelas na fachada principal, como acontece nas 
habitações em Aveiro (1), na Senhora da Hora (3), em Santa Luzia (5) 
e na rua dos Caldeireiros (7), que assim se relacionam com o exterior, 
seja ele o bairro habitacional, uma zona ainda sem identidade, rural ou 
o centro histórico da cidade, respetivamente. No caso da habitação da 
Fontinha (2), a sala relaciona-se com o exterior ao permitir o próprio 
acesso direto à rua, estando ligeiramente elevada em relação ao nível 
desta, o que nem sempre garante privacidade suficiente. Por outro lado, 
nos fogos na Alta de Lisboa (4) e na rua Capitão Renato Batista (6), 
a sala relaciona-se com o interior do quarteirão, prolongando-se para 
um espaço exterior protegido do movimento da rua, respetivamente um 
pátio e uma varanda. 

Quanto ao percurso da entrada até à sala tendo em conta a relação 
com as outras divisões, podem considerar-se três formas diferentes nos 
sete casos. O primeiro consiste numa sala que não se pode encerrar para 
o espaço de entrada, tendo que ser atravessada para aceder às restantes 
divisões, como acontece no T2 da Fontinha (2), ou tendo que se passar 
pelos acessos às outras divisões até chegar à sala, como acontece nas 
habitações na Alta de Lisboa (4) e em Santa Luzia (5). Uma outra for-
ma corresponde à necessidade de se atravessar a sala ou a cozinha para 
aceder ao resto da casa, podendo o espaço de estar ser aberto, como se 
nota no T1 na rua dos Caldeireiros (7), ou fechado, como se nota no T3 
na Senhora da Hora (3). Por fim, distinguem-se os fogos organizados 
segundo um hall de entrada, a partir do qual se faz o acesso à sala da 
mesma forma que às restantes divisões, não destacando a importân-
cia deste espaço na vida quotidina familiar, como acontece nos T2 em 
Aveiro (1) e na rua Capitão Renato Batista (6).

Como já foi referido, a maioria das habitações apresenta um úni-
co espaço de estar onde acontecem várias atividades, algumas já antigas 
como o convívio, as refeições, a receção de visitas, a leitura, e outras 
que surgiram mais recentemente, como a televisão, a música, os tele-
fonemas, os jogos eletrónicos. Contudo, o mobiliário parece reduzir-se 
sempre ao conjunto de sofás em redor do móvel da televisão, não tra-
duzindo a grande variedade de atividades que se podem desenvolver no 
interior deste espaço.
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A presente dissertação aborda o conceito da habitação mínima no 

sentido de garantir o acesso à justa habitação, encarado como um de-

safio à criatividade do arquiteto e não como uma limitação projetual, a 

partir da qual foi lançada a principal questão orientadora deste trabalho: 

o que é este mínimo físico, funcional e psicológico no qual é possível 

habitar com dignidade? Reconhece-se, desde início, a inexistência de 

uma definição concreta, dado que mínimo e necessidade são conceitos 

em aberto e em constante variação e evolução, temporal e culturalmen-

te.

A investigação levada a cabo permitiu concluir que um dos cri-

térios fundamentais à noção contemporânea de habitação mínima cor-

responde à redução da área e à procura de patamares mínimos relativos 

às dimensões do espaço, capazes de satisfazer as necessidades físicas 

dos indivíduos. Assim se nota uma semelhança com os ideais funcio-

nalistas da arquitetura moderna, apesar de oito décadas passadas após o 

existenzminimum. A definição destes padrões mínimos é experienciada 

laboratorialmente no LNEC e traduz-se na publicação de regulamentos 

e modelos habitacionais, que apenas são compatíveis com uma socie-

dade ideal e estática. 

A redução física do espaço é visível através da observação de ha-

bitações a custos controlados construídas, que apresentam menos 60% 

de área que as residências correntes e onde se priorizam os espaços 

identificados como principais (sala, cozinha, casa de banho e quarto), 

cuja organização e mobiliário pouco variam. As habitações promovi-

das pelo IHRU não são soluções inovadoras capazes de acompanhar as 

constantes alterações nos modos de habitar e nas formas de família. Por 

outro lado, os espaços de circulação, com área três vezes inferior à dos 

exemplos correntes, são desvalorizados, ignorando a sua importância 

para o desenvolvimento de atividades expressivas da personalidade de 

cada indivíduo e subjetividade de cada agregado, como brincadeiras 

infantis, diversos passatempos e exposição de memórias e património 

da família (fig.77). 



Habitação mínima: projeto, produção e mercado

136

Um outro critério fundamental à habitação mínima relaciona-se 

com a redução dos custos de construção ao máximo, ignorando o facto 

de que, na maioria dos casos, reparar ou repor um produto torna-o bas-

tante mais caro do que se tivesse havido um maior investimento inicial 

e uma preocupação devida na sua seleção. Mesmo em programas fi-

nanciados por uma organização oficial como é o caso do Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana, não é reconhecida a importância de 

investimentos iniciais necessários, como acontece com a arquitetura, 

incompreensivelmente vista como uma arte apenas ao serviço de quem 

a paga. 

As habitações a custos controlados premiadas por este instituto 

são construídas com a premissa de que a redução da dimensão dos espa-

ços domésticos resulta na economia de custos de construção. Contudo, 

os anúncios disponíveis no mercado imobiliário comprovam a desatua-

lização desta noção, pois mostram que uma área menor não significa 

um preço mais baixo. A frequente tendência de olhar apenas para o 

custo imediato de construção compromete não só a qualidade do fogo 

como limita a expressão da subjetividade e da personalidade do indiví-

duo, demonstrando a inconsequência que as inúmeras vozes da sociolo-

gia apresentaram na divulgação da importância dos ideais de satisfação 

psicológica e espiritual dos moradores, através das suas publicações 

teóricas.

Deste modo, conclui-se a urgência da revisão da noção de habita-

ção mínima, criando uma postura contemporânea que se deve apoiar e 

incluir conceitos como a construção sustentável e racional. Considerar 

os custos de vida útil em vez dos custos iniciais, significa valorizar uma 

menor necessidade de manutenção e investir na durabilidade da habita-

ção. Esta noção atualizada deve associar-se ao conceito de flexibilidade 

espacial e ao desenvolvimento do mercado de permuta habitacional,  de 

modo a facilitar o acesso de todos a uma habitação adequada, relem-

brando que boas soluções surgem da inovação, criatividade e qualidade 

arquitetónicas. 
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Desta forma, propõe-se que as políticas habitacionais e os concur-

sos promovidos pelo IHRU, convidem à participação de arquitetos de 

referência, tanto nacionais como internacionais, e também de arquitetos 

jovens, de forma a possibiliar a existência de uma oferta habitacional, 

cujos espaços sejam versáteis na adaptação às diferentes necessidades 

e exigências dos diversos agregados familiares e respetivos hábitos e 

modos de habitar, compreendendo que estes se encontram em cons-

tantes transformações, seja quanto ao número de elementos, à variação 

das atividades e dos hábitos, à instabilidade do lugar de emprego, às 

dificuldades económicas, e às temporárias incapacidades motoras ou 

sensoriais.

Acreditamos que a presente investigação tenha constituído um 

importante contributo no atual contexto da habitação mínima, por iden-

tificar que optar pela redução de área e custos de construção não é viá-

vel, resultando na oferta de células domésticas inadequadas às novas 

formas de habitar e de família e refletindo a rigidez dos regulamentos e 

modelos habitacionais. Um outro contributo passa pelo facto de recor-

rer ao estudo de casos concretos, ultrapassando a tendência de desen-

volver especulações teóricas e laboratoriais que não se traduzem em 

melhorias arquitetónicas. Além disso, o presente trabalho demonstra 

a importância do cruzamento de todos os fatores (promoção, projeto, 

mercado, família e modos de habitar), notando que alguns deles nunca 

foram abordados num trabalho de arquitetura, constituindo o inédito 

desta tese. 

Assim estão lançados os primeiros passos de uma importante e 

pertinente investigação, que será mais aprofundada e exaustiva, aliando 

a análise de casos concretos com o desenvolvimento e investigação de 

conceitos como sustentabilidade, flexibilidade espacial, permuta habi-

tacional e inovação arquitetónica, no contexto da revisão e atualização 

da noção de habitação mínima, resultando, desta forma, num essencial 

instrumento de trabalho e de base projetual para a classe dos arquitetos 

em Portugal.
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fig.77. comparação das diversas 
análises feitas sobre os casos de 
estudo
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Implantação: planta, escala 1:2500 e fotografia aérea

6. EDIFÍCIO NA RUA CAPITÃO RENATO BATISTA
Lisboa, 2011

Appleton Domingos Arquitetos
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Fogo: planta e cortes, escala 1:200

Edifício: planta, escala 1:1000 e fotografias da rua dos Caldeireiros

Implantação: planta, escala 1:2500 e fotografia aérea

7. EDIFÍCIO NA RUA DOS CALDEIREIROS
Porto, 2013
Arq. Paulo Moreira
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Largo dos Lóios

Rua dos Caldeireiros


