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1.º CIHEL – Congresso Internacional Habitação no Espaço Lusófono 
Desenho e realização de bairros para populações com baixos rendimentos 

22, 23 e 24 Setembro 2010, Lisboa, Centro de Congressos do ISCTE – IUL, de 20 a 22 de Setembro Workshop sobre o tema  
INSCRIÇÕES ABERTAS CONSULTE http://cihel01.wordpress.com/ 

 
notas: contactos no final do documento 

         

 

Presidente do Congresso: Arq.ª Helena Roseta, Vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa 

Comissão de Honra: Dr. António Costa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Dr.  Domingos Simões 
Pereira, secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); Arq. João Rodeia, Presidente da 
Ordem dos Arquitectos; Eng.º Carlos Matias Ramos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros; Prof. Luís Reto, Presidente 
do ISCTE-IUL; Presidente do Conselho Directivo do IHRU, Dr. António José Mendes Baptista; Presidente do Conselho 
Directivo do LNEC, Eng.º Carlos Pina. 

Direcção: António Baptista Coelho - Grupo Habitar, NAU/LNEC; Paulo Tormenta Pinto-ISCTE-IUL, CIAAM 

Comissão Científica: Prof. Arq.º António Reis Cabrita (coord.) - GH e LNEC ap.; Prof.ª Arq.ª Ana Vaz 
Milheiro - ISCTE-IUL e CIAAM; Eng.º Defensor de Castro - GH e CidadeGaia – SRU; Prof. Arq.º José António 
Bandeirinha - UC e CES; Investigador Coordenador, Eng.º José Vasconcelos Paiva - GH e LNEC ap.; Prof. Arq.º 
Manuel Correia Fernandes - GH e FAUP; Prof. Arq.º Manuel Correia Guedes - DECA/IST; Prof.ª Arq.ª Sheila 
Walbe Ornstein - FAU/USP 

Em termos dos apoios existentes destacam-se os do ISCTE – IUL Instituto Universitário de 
Lisboa; da Câmara Municipal de Lisboa; da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU); da TAP; do Centro de Investigação em 
Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD) da FAUTL; da SECIL; e da revista arqa 
Arquitectura e Arte. Este 1.º CIHEL é realizado pelo GH em parceria com o CIAAM e com o 
DAU do ISCTE – IUL,  e contou com a cooperação do NAU do LNEC e apoios da 
FENACHE, da FCSH-UNL, do IITU e de professores e investigadores do IST e da FAUUSP. 

Com este Congresso pretende-se alargar o debate sobre a Habitação, em sentido amplo, a outras 
realidades sociais fisicamente distantes mas afectivamente próximas, em que se destaca o mundo 
dos países lusófonos em geral e os de África em particular, incluindo-se uma reflexão sobre 
soluções habitacionais muito económicas para situações especiais. 

Este 1.º CIHEL é um Congresso que se debruça sobre a qualidade do habitat residencial 
promovido para populações com baixos rendimentos e mobilizando portanto recursos 
modestos.  
O campo de aplicação de tal objectivo tanto pode ser o das pequenas comunidades urbanas 
periféricas da Europa, nomeadamente mediterrânica, que lutam com problemas de isolamento 
e escassez de recursos, como pode ser o de todas as comunidades urbanas dos países em 
desenvolvimento (não incluindo, por ora, as comunidades rurais destes países que poderão ter 
especificidades complexas). As presentes e futuras exigências de sustentabilidade ambiental, social 
e económica aproximam cada vez mais estes dois grupos de populações. 
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A abordagem, através de um evento amplo, de tais desafios recomenda realismo, humildade e 
sentido prático, mas também ambição. Estes desafios têm diversas vertentes disciplinares, 
científicas, sociais, políticas, económicas, mas entre elas avulta a da concretização do habitat, 
nomeadamente do habitat residencial, a do desenho e realização dos bairros. É sobre este tema 
central, que é, ou deve ser, concretizado através da arquitectura e do projecto urbano, 
envolvendo o desenho do espaço público, das habitações e dos equipamentos colectivos de 
proximidade, que se desenvolve este 1º CIHEL. 

Trata-se portanto de um desafio estimulante porque não abdica de satisfazer as necessidades 
essenciais ao pleno desenvolvimento social das populações, nomeadamente em termos de 
habitabilidade e de serviços urbanos e sociais, mas visa fazê-lo com dignidade e ampla e 
verdadeira sustentabilidade.  

Não há dúvida que este tema cheio de desafios e de uma certa aventura onde o trabalho 
comunitário de jovens ou de experientes arquitectos se combina com a imaginação, a 
racionalidade e a inovação técnica, pode ser um excelente tema para interessar e mobilizar 
projectistas, investigadores, estudantes e jovens arquitectos.  

O tema central do desenho e realização de bairros e agrupamentos residenciais para populações 
com baixos rendimentos é abordado, no 1.º CIHEL, em 5 conferências e 20 palestras práticas 
e pouco extensas, por um grupo de oradores provenientes de diversos países da lusofonia, 
organizadas nas seguintes temáticas: 

� Tema A: Políticas e programas – considerando situações de escala relativamente 
reduzida e a importância da reabilitação. Temáticas apresentadas no tema A: política 
urbana e habitacional e gestão da cidade; exigências de espaço na habitação de interesse social 
- comparações; a estratégia das Habitaçãoes Económicas das Caixas de Previdência; o 
problema social da habitação. 

� Tema B: Infraestruturas e equipamentos – considerando perfis de habitabilidade, 
papel do espaço público e serviços urbanos e sociais. Temáticas apresentadas no tema B: 
urbanização em áreas urbanas críticas; a habitação low-cost [in]formal; inserção urbana e 
terciarização da gestão; morfologia urbana como instrumento de análise; desenho urbano na 
visão de moradores de habitação de interesse social. 

� Tema C: Soluções habitacionais e modos de vida – considerando velhas e novas 
formas de habitar, desejos e necessidades. Temáticas apresentadas no tema C: a 
participação académica na requalificação urbana e da edificação; velhos edifícios e adequação 
aos modos de vida contemporânea; “noção” de espaço intermédio em contexto de 
realojamento; avaliação pós-ocupação estruturadora de projecto de habitação de interesse 
social; configurações espaciais e familiares na tipologia unifamiliar. 

� Tema D: Materiais e tecnologias – considerando aspectos de escassez de recursos e 
ligados às diversas facetas da sustentabilidade. Temáticas apresentadas no tema D – 
Materiais e tecnologias: técnicas construtivas tradicionais, recursos disponíveis e tecnologia 
social; tecnologia adequada para habitação popular; conservação de edifícios de Habitação a 
Custos Controlados; habitação de interesse social & sustentabilidade; produção de tijolos de 
solo-cimento. Nota: neste tema D, poderá ainda haver alterações nas apresentações. 

Simultaneamente decorre uma Exposição, organizada, com painéis ilustrativos de casos 
práticos e de estudo e uma pequena mostra de materiais e serviços, limitada às 
instituições e empresas que se disponham a apoiar este 1.º CIHEL. 
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Um evento desta natureza destina-se aos seguintes tipos principais de intervenientes: 
Arquitectos lusófonos que tiveram uma vida cheia de acções de pioneirismo e de criatividade, 
que nos podem dar o seu testemunho, directamente ou por interposta pessoa; jovens 
arquitectos portugueses que estão no interior do país ou fora da Europa a fazer trabalho básico 
para o habitat residencial e que seja interessante; Jovens arquitectos lusófonos, nomeadamente 
do Brasil e dos PALOP’s, que em actividades de projecto de edifícios e de bairros e suas infra-
estruturas e equipamentos, mas também na actividade de planeamento e de gestão, estão a 
resolver problemas e a concretizar obras com qualidade apesar de poucos recursos; Técnicos e 
investigadores lusófonos e europeus, nomeadamente os mais jovens, que estudam e 
promovem soluções inovadoras para a habitação, para o habitat residencial em termos de 
sustentabilidade. 

Mais de 60 comunicações passaram um primeiro crivo de análise, das quais 20 foram já 
seleccionadas para apresentação oral, sendo que as outras serão editadas nas actas e, 
eventualmente, apresentadas em posters. 

Os cinco conferencistas são os seguintes: 

� Conferência inicial, pelo Arquitecto João Filgueiras Lima (Lelé); sobre o  tema do 
congresso. 

João Filgueiras Lima ou Lélé, como é geralmente conhecido, nasceu no Rio de Janeiro em 1932, participou no 
desenvolvimento de Brasília, aprofundou as matérias das  tecnologias da construção, dirigiu acções de regeneração 
urbana em Salvador e teve larga prática na construção de equipamentos socais. A sua obra mais relevante é na rede 
hospitalar designadamente ao serviço do Centro Tecnologia da Rede Sarah, a partir de 1992. Tem uma vasta obra em 
Brasília e em Salvador, destacando-se: o edifício Disbrave, o Hospital Taguatinga, o edifício Petrobrás, o Hospital 
Sarah Kubitschek, Centro de Apoio ao Grande Incapacitado, o Centro Administrativo da Bahia e respectivo Centro 
de Exposições, a renovação urbana em Salvador, e o Hospital Sarah Kubitschek; no Rio de Janeiro desenvolveu a 
rede escolas e equipamentos urbanos (1984-1986); Em 2003 recebeu o título de professor Honoris Causa pela 
Universidade Federal da Bahia. 

� Professor Doutor Arquitecto António Gameiro, Bastonário da Ordem de Arquitectos de 
Angola – conferência: “O actual desenvolvimento urbano e habitacional em Angola”. 

Arquitecto, pela Faculdade de Engenharia da Universidade “Agostinho Neto”, Luanda (1985), doutorado em 
Tecnologia de Arquitectura, pela Universitá “La Sapienza” Facultá di Architettura - Departamento di Inovazione 
Tecnologica e Cultura dell’Ambiente – ITACA, Roma/Itália (1997). É Presidente da Ordem dos Arquitectos de 
Angola (OAA) e Coordenador da Comissão para a Instalação da OAA. É Secretario Geral da União Angolana de 
Arquitectos, Consultor do Ministério do Urbanismo e Construção, Consultor das Nações Unidas - PNUD, para a 
área de Infra-estruras Sociais e Técnicas, Membro do Grupo Técnico de Reflexão para a Província de Luanda 
(Assuntos da área de desenvolvimento Territorial e Urbano) e Consultor do Gabinete de Investimento Estrangeiro-
GIE, para a àrea Técnica. (1990-1992).               

� Professor Arquitecto Paulino Pires, professor da Faculdade de Arquitectura e Planeamento 
Físico da Universidade Eduardo Mondlane – conferência: “A problemática habitacional 
em Moçambique”. 

Arquitecto pela Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane, em 1996, 
Mestre em Requalificação Urbana em Países em Vias de Desenvolvimento pela Prima Facoltá di Architettura di 
Roma “Ludovico Quaroni”, Universitá di Roma “La Sapienza”, em 2004. Participou no estudo sobre regularização 
de assentamentos informais na cidade de Maputo. É Director Adjunto da Direcção Municipal de Infra-estruturas do 
Conselho Municipal de Maputo. É professor universitário, regente da cadeira de História da Arquitectura e da Cidade 
Moderna e Contemporânea da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane. 
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� Arquitecto Estanislau da Silva Ferreira, Assessor do Ministro das Infra-estruturas da 
Guiné-Bissau – conferência: ”A problemática da habitação sob o ponto de vista social 
na Guiné-Bissau”. 

Arquitecto pela Universidade de Santa Clara, em Cuba, é assessor do Ministro das Infra-estruturas e Director do 
Serviço de Viabilização de Terrenos e da Habitação Social da Guiné-Bissau. Foi assessor do Ministro das Obras 
Públicas e Urbanismo e assessor do programa de infra-estruturas PASI do Banco Mundial (1995-97). Foi 
coordenador do projecto de Habitação Social SERVITAS. Elaborou vários projectos e dirigiu obras de edifícios d 
habitação, saúde e ensino. Foi co-autor do projecto da nova sede do Ministério do Desenvolvimento Rural. 
Colaborou com o LNEC na elaboração do novo Regulamento da Construção e Habitação da Guiné-Bissau (1987-
92) 

� Arquitecto José Dias, que durante 20 anos desenvolveu actividades na área da habitação 
social no Instituto da Habitação de Macau – conferência:  ” Pensar a habitação a partir da 
experiência de habitação social em Macau”. 

Arquitecto  pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Após 1963 participa no Plano de Urbanização de 
Lourenço Marques. Até 1975 trabalha em profissão liberal, designadamente, com o Arq.º João José Tinoco. Foi 
consultor técnico das cidades de Nacala e Nampula e, após 1974, foi Director Provincial das Obras Públicas de 
Nampula. Até 1990 dirige a Empresa Estatal de Projectos de Arquitectura e é membro permanente do Conselho 
Técnico do Ministério da Construção e Águas de Moçambique. De 1990 a 2009 tem actividade contínua no Instituto 
da Habitação de Macau, designadamente, no projecto e apoio à obra de edifícios de habitação social. 

Este é um 1º Congresso a que se seguirão outros sobre outros enfoques complementares e/ou 
relativamente autonomizáveis (por exemplo: mais sociais, tecnológicos e construtivos, 
produtivos, metodológicos, políticos, económicos, etc.), ou com o mesmo tema mas tratado de 
forma mais abrangente ou até, eventualmente, mais específica e, por exemplo, muito direccionada 
para a prática e a divulgação de casos de referência. 

Pretende-se criar, na sequência deste 1º Congresso, uma rede, ou um Secretariado Permanente, 
para assegurar os próximos Congressos e outros eventos e instrumentos de discussão, formação, 
divulgação e partilha de informação nesta grande área dos habitares no espaço lusófono. 

António Baptista Coelho (GH e LNEC) 

 Paulo Tormenta Pinto ( GH e CIAAM) 

Vasco Moreira Rato (DAU ISCTE-IUL) 

 António Reis Cabrita (Comissão Científica) 

Para informações e inscrição no 1.º CIHEL basta aceder ao site: http://cihel01.wordpress.com/datas-para-lembrar/ 
 
Informações complementares serão prestadas no Secretariado do 1.º CIHEL : Departamento de Arquitectura e 
Urbanismo ISCTE – IUL, Ala Autónoma, Sala 335, Avenida das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa,  tel. (+351) 21 7903060,  
extensão interna – 713351, sendo de privilegiar o contacto para o mail geral: cihel01@gmail.com ou para o 
secretariado do DAU do ISCTE ao cuidado de Alice Espada: alice.espada@iscte.pt  

Informações sobre o Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL e imagens do local de realização do 1.º 
CIHEL estão disponíveis em  http://dau.iscte.pt/ ; a forma de chegar ao 1.º CIHEL está em http://iscte.pt/localizacao.jsp 

Outros contactos relativos ao 1.º CIHEL serão possíveis com os organizadores do Congresso e designadamente com: Prof. 
Doutor Arqº. Vasco Moreira Rato, Presidente do Departamento de Arquitectura e Urbanismo ISCTE/IUL, 
vasco.rato@iscte.pt ; Prof. Doutor Arqº. Paulo Tormenta Pinto, paulo.tormenta@iscte.pt ; Doutor Arqº. Investigador do 
LNEC António Baptista Coelho abc@lnec.pt – aconselhando-se o contacto múltiplo para os três mails referidos. 

Nota importante: a Ordem dos Arquitectos (OA) atribui 5 (cinco) créditos pela participação no Congresso e 8 (oito) 

créditos pela participação no workshop 


