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> 
Objectivo

Em primeira análise, este projecto 
procura contribuir para elevar 
significativamente a qualidade de 
vida de todos aqueles que habitam 
e poderão habitar Moçambique. 

Contudo, a amplitude desta 
iniciativa não se esgota na sua 
vertente funcional. Surgindo 
também como uma nova e 
dinâmica ferramenta sócio-
económica, capaz de envolver 
vários universos, tais como o 
estimulo à formação especializada 
no seio da comunidade do sector 
da construção; a integração da 
população jovem em projectos de 
futuro; bem como fortalecer a 
independência do país neste 
sector, nomeadamente na  área 
dos sistemas e materiais de 
construção. 01
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A habitação low-cost para 
Moçambique, surge de forma a 
responder às necessidades da 
população de forma rápida, 
funcional e eficaz. Constitui uma 
resposta face aos novos desafios de 
mercado global e, nesse sentido, 
integra conceitos estratégicos como 
a modularidade, pré-fabricação, 
transportabilidade, evolutividade, 
polivalência, habilidade e 
urbanidade.

Na ordem do dia, surge também a 
preocupação em que a habitação 
seja sustentável, resultado da 
aplicação do eco-design à 
arquitectura, engenharia e 
construção, com foco no aumento 
da eficiência de utilização de 
recursos, energia, água e materiais, 
pretendendo minimizar o impacto 
da edificação na saúde pública e 
ambiente durante todo o seu ciclo 
de vida.

> Memória Descritiva 
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É fundamental ter em consideração 
os seguintes aspectos na projecção 
da habitação low-cost para 
Moçambique:

_Escolha de materiais de baixo 
impacto ambiental: menos 
poluentes, não-tóxicos ou de 
produção sustentável ou reciclados, 
ou que requerem menos energia na 
fabricação e manutenção;

_Eficiência energética: utilizar 
processos de construção com menos 
energia, diminuir o consumo de 
energia durante a vida útil do 
projecto;

_Qualidade e durabilidade: 
produzir produtos que durem mais 
tempo e funcionem melhor, a fim de 
gerar menos lixo;

_Modularidade: criar projectos cujas 
partes constituintes possam ser 
modulares, tornando também a 
construção mais rápida e económica;

_Reutilização/Reaproveitamento: 
Propor um projecto que contemple a 
reutilização ou reaproveitamento de 
materiais.

  
> Requisitos 
construtivos
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> Proposta 01
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_Escolha de materiais de baixo impacto 
ambiental: A materialidade deverá ser 
local. A estrutura da habitação será em 
Madeira e o revestimento poderá ser em 
barro, tijolo de barro, palha ou também 
madeira.

_Eficiência energética: A habitação 
equipada com paines solares térmicos, 
reservatórios de águas pluviais e sistema 
de iluminação por garrafas de água 
completa a eficácia de soluções 
bioclimáticas como ensombramento pelo 
exterior, pavimento elevado e corredor 
como elementos facilitador da circulação ar

_Qualidade e durabilidade: O sistema de 
construção simples e os materiais 
adaptados ao território e condições 
climatéricas, faz com que o conjunto se 
torne durável.

_Modularidade: A habitação formada por 
divisões standardizadas, em que cada uma 
corresponde a um módulo. A habitação 
base, é composta por uma instalação 
sanitária, um quarto, uma sala e cozinha. A 
habitação está projectada de forma a que 
seja de auto-construção, para que cada 
família possa construir e ampliar a sua 
própria habitação consoante as 
necessidades ao longo do tempo.

_Reutilização/Reaproveitamento: Por ser 
construída através de módulos, é possível a 
desconstrução quando necessário e 
consequentemente a reutilização e 
aproveitamento dos seus componentes.

> Proposta 01
> Requisitos 
construtivos 
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> Proposta 01
 > Diagrama de evolução

Módulo Quarto/Sala

Módulo Cozinha/I.S.

Módulo Alpendre 06
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> Proposta 01
 > Plantas

Capacidade
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> Proposta 01
 > Plantas

Capacidade
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> Proposta 01
 > Plantas

Capacidade
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> Proposta 01
 > Corte
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> Proposta 01
 > Simulação 3D
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> Proposta 01
 > Simulação 3D
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> Proposta 02
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> Proposta 02
> Requisitos construtivos 

_Escolha de materiais de baixo impacto 
ambiental: A materialidade deverá ser local. A 
estrutura da habitação será em Madeira e o 
revestimento poderá ser em barro, tijolo de 
barro, palha ou também madeira.

_Eficiência energética: A habitação equipada 
com paines solares térmicos, reservatórios de 
águas pluviais e sistema de iluminação por 
garrafas de água completa a eficácia de 
soluções bioclimáticas como ensombreamento 
pelo exterior, pavimento elevado e corredor 
como elementos facilitador da circulação ar

_Qualidade e durabilidade: O sistema de 
construção simples e os materiais adaptados 
ao território e condições climatéricas, faz com 
que o conjunto se torne durável.

_Modularidade: Todas as divisões são 
standardizadas, correspondendo cada uma a 
1/6 do hexágono. A habitação base, é 
composta por uma instalação sanitária, um 
quarto, uma sala, cozinha e espaços exteriores. 
A habitação está projectada de forma a que 
seja de auto-construção, para que cada família 
possa construir a sua própria habitação ao 
longo do tempo, encerrando um a um os 
espaços exteriores. Cada habitação pode 
evoluir até três quartos, podendo ainda ser 
possível a articulação de um outro hexágono, 
formando uma habitação com bi-hexágononal.

_Reutilização/Reaproveitamento: Por ser 
construída através de módulos, é possível a 
desconstrução quando necessário e 
consequentemente a reutilização e 
aproveitamento dos seus componentes. 14
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> Proposta 02
> Diagrama de evolução
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> Proposta 02
 > Plantas

Capacidade
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Capacidade

> Proposta 02
 > Plantas
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Capacidade

> Proposta 02
 > Plantas
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> Proposta 02
 > Cortes
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> Proposta 02
 > Cortes
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> Proposta 02
 > Diagrama aéreo
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> Proposta 02
 > Simulação 3D
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> Proposta 02
 > Simulação 3D
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> Proposta 02
 > Simulação 3D
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> Proposta 02
 > Simulação 3D
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> Proposta 02
 > Simulação 3D

Um novo conceito transponível para 
turismo
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