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Diversos lugares onde se pode construir o abrigo

O porquê e como se aplica o conceito de flexibilidade
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Toda a proposta surgiu apartir da intenção de se adaptar às diversas condicionantes
que um campo de refugiados tem. Assim, surge a pertinência da aplicação do
conceito de flexibilidade como fio condutor uma vez que: o número de pessoas
philippines
por abrigo varia com frequência; há necessidade de exercer diferentes funções no
seu interior; e deve adaptandar-se às diferentes estações do ano. Com o intuíto
de elevar o conceito de flexibilidade a outros níveis, este foi explorado através da
Variação das formas e desenho dos clusters
forma, do espaço
interior ePRODUCT
da fachada.
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O campo de refugiados à noite, no Inverno
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Planta do abrigo com as possiveis extensões
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Um pouco mais sobre nós ...
Embora as suas dissertações de mestrado se tenham debruçado em diferentes temas, as três acreditam que a arquitectura deve ser acima de tudo um meio para

Alçados do abrigo com revestimento verde

O abrigo surge de uma malha de 1.5 x 1.5 m, que forma uma planta rectangular
de 3.0 x 7.5 m. Foi pensado para conseguir responder a várias funções, sendo a
mais elementar uma sala e zona de dormir. Tem a possibilidade de se extender,
adaptando-se às necessidades de conforto e espaço que as actividades do dia-adia destas comunidades exigem.
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promover a dignidade humana, e que a sua essência reside mais nas causas do que
propriamente nos interesses económicos que assombram a sua profissão.
Apesar de terem frequentado juntas o curso de arquitectura na Universidade Lusíada
do Porto, são pessoas com personalidades bastante distintas, o que tornou possível o
equilíbrio e fortaleceu a capacidade de criação deste projecto.
A Ângela tem 28 anos, é natural do Porto e terminou o seu percurso académico em

Circulação de ar

Circulação de ar

durante o dia

durante a noite

2013. O tema da sua dissertação foi “Arquitectura de terra - Uma resposta viável para
uma sociedade em risco”, onde se debruçou sobre questões como a arquitectura e
a problemática ambiental, a aplicabilidade da construção em terra em países desenvolvidos vs países carenciados e a contemporaneidade destas técnicas em Portugal.

Esquemas de circulação de ar (dia|noite vs Verão|Inverno)

Ao longo do curso, foi a responsável pela representação e entrega final do projecto.
A Joana tem 26 anos, é também natural do Porto e terminou o seu percurso académico em 2013. O tema da sua dissertação de mestrado foi “A função social do Arquitecto
- A intervenção do arquitecto em situações limíte”. Debruçou-se sobre temas como as
transformações económicas, sociais e climáticas, a falta de habitação, a pobreza, a
auto-exclusão social e as vítimas de catástrofes, os direitos humanos - o direito à habitação e procurou respostas para a crise social global. Durante o curso desempenhou
o papel de Concept Designer .
A Carla, tem 25 anos é natural do Funchal, actualmente reside em Londres e ter-

Várias possibilidades de revestimento do abrigo com materiais reutilizados

A aplicação do conceito de flexibilidade, ao nível da fachada, é conseguida
através da utilização de uma grelha de pavimento agregada que está estrutura,
permitindo a agregação de diversos materiais, reutilizados, encontrados no
local. Deste modo, cada família tem a possibilidade de dar identidade à sua
nova casa, fazendo com que nunca hajam dois abrigos iguais.

Custo
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Objectivos: promover a dignidade na habitação para cada ser humano; Devolver a felicidade e o espirito de pertença áqueles que estão a passar por
situações de emergência (guerras e desastres naturais); Provar que, para nós,
o âmago da nossa profissão reside na capacidade de mudar a vida dos mais
necessitados;
Estratégias de desenho: simples e rápido de construir; Utilizar materiais préfabricados e reutilizados que garantam a auto-suficiência do abrigo; Criar
uma casa segura e confortável para os refugiados; Devolver o sentimento de
pertença e identidade na habitação; Explorar o conceito de flexibilidade como
resposta às multiplas exigências de um campo de refugiados.
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Tudo
começou quando 3 amigas
recém licenciadas em arquitectura, movidas
1 Living/Dinning Room
1 Bedroom
 
pelas mesmas convicções,
se
juntaram
e abraçaram o desafio de participar
1 Expanding Module
40.5 sqm
num curso além fronteiras promovido pela Open Online Academy. A temática do
1 Expanding Room
mesmo, “Designing Emergency Shelters”, suscitou de imediato a atenção desta
jovem equipa que se interessa principalmente pelo carácter humanitário e social
washtubes + garbage+ storage
(18 sqm)
green house
que a arquitectura deve ter.
(18 sqm)
Emercency Shelters | Cross Hands Team
O objetivo que este curso on-line propunha era, projectarDesigning
abrigos
para as vítimas
Ângela Pinto | Joana Lacerda | Carla Pereira |
Az Aden Hossin | John April A. Santos | Adjoa Bonney
de guerras ou de desastres naturais, lançando como desafio aos participantes
de todo mundo, criar estratégias acessíveis e propostas fáceis de construir que
poderiam ser implementadas pelo OCHA, UNHCR, pelo Grupo Banco Mundial e
outras organizações internacionais de renome.
Este curso foi promovido pela Open Online Academy, fundada por Ivan Shumkov
- arquiteto, professor, investigador e curador residente em Nova Iorque.
Graduou-se com mestrados de ETSA Barcelona, Universidade de Florença, e
da Universidade de Harvard, como bolsista Fulbright. Completou doutoramento
em Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha e da Universidade
de Columbia GSAPP, como bolseiro da Fundação Le Corbusier. Dr. Shumkov
lecionou na Universidade de Harvard GSD, Pratt Institute Escola de Arquitetura,
Parsons New School for Design, Universidade Internacional da Catalunha, e
ETSA Barcelona. É membro do Conselho de Administração da Harvard Alumni
Association e presidente da Harvard Architectural and Urban Society Alumni.
Licenciado em Espanha e Itália, é diretor da ISA - Ivan Shumkov Architects, um
atelier que trabalha nas áreas de arquitectura, urbanismo, paisagem e design,
com escritórios em Nova Iorque e Barcelona. Além de Ivan, leccionaram neste
curso nomes como, Arnold Rivera, Illac Angelo Diaz e Ioanni Delsante.
Foi com grande satisfação, que no dia 24 de Setembro do presente ano, a Cross
Hands Team recebeu a notícia de que havia ganho o primeiro prémio deste
concurso internacional de arquitectura.
Graças a isso, o projecto destas 3 jovens portuguesas será exposto entre os
dias 1 e 12 de Dezembro na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, seguindo
depois para a Asia Society em São Francisco. Paralelamente, será lançada uma
publicação onde o projecto terá um lugar de destaque entre os demais.
Aquando a abertura da exposição será feita uma conferência, também nas
instalações das Nações Unidas, onde esta equipa poderá apresentar o projecto
criado para abrigar os refugiados da Síria.
Uma vez que a Open Online Academy não se sustenta em propinas, o prémio
passará pelo reconhecimento e pela rara oportunidade de se auto promoverem
junto dos mais importantes orgãos da área.
Numa tentativa de não perder tal oportunidade, estas 3 jovens irão procurar apoios
que possibilitem esta viagem, mostrando que mesmo estando desempregadas
e em tempos de crise, existe sempre um lugar para quem não se desvincula das
suas convicções perante a profissão.

Vista aerea do campo de refugiados

Para mais informação consulte: http://www.ooed.org/learn/designing-emergency-shelters-summer-2014 | www.facebook.com/crosshandsteam
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arquitectura de emergência. Bambu.Slum, entre o económico, o social e o ambiental”.
Debruçou-se sobre temas como as questões ambientais, económicas e sociais dos
países em desenvolvimento, focando-se na falta à habitação, na pobreza, na exclusão
social e nos direitos humanos das regiões subsaarianas em África. No decorrer do
curso desempenhou funções de Leader Designer.

