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ESPAÇO COMUNITÁRIO 
NOVO HORIZONTE 
 
 

O Espaço Comunitário Novo Horizonte é um projeto local em curso, que visa criar um  
equipamento a partir do qual a Associação de Moradores e os parceiros locais  irão  
desenvolver atividades para a comunidade, como o estudo acompanhado ou um  
espaço sénior. A identificação destas necessidades e de propostas resulta de um  
trabalho de diagnóstico participado continuado. 
 
Apostou-se num edifício inovador, construído em blocos de terra  comprimida (BTC),  
marcando a paisagem e tornando-o uma referência na região de Lisboa como edifício  
construído de raiz com esta tecnologia.  
 
O projeto, financiado pela edição de 2016 do Programa BIP/ZIP da Câmara Municipal  
de Lisboa, está em fase de construção. Esta atividade não é financiada pelo BIP/ZIP. 
 
 
O consórcio do projeto Espaço Comunitário é formado por: 
 
Promotor 
 Associação de Moradores do Bairro Horizonte 
 
Parceiros  
 Junta de Freguesia da Penha de França 
 Escola Artística António Arroio 
 Associação Centro da Terra 
 Arquitetos Sem Fronteiras Portugal 
 VFABLAB ISCTE IUL 
 Associação para a Participação Pública 
 Clube Intercultural Europeu 
 SKAPE Skateboarding Association 
 Médicos do Mundo 
 Obra do Ardina 
 A

3
 Ateliê Academia de Arquitectura 

 Fundação Aga Khan Portugal e  
 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
 
 
 
 



ESPAÇO COMUNITÁRIO 
NOVO HORIZONTE 

 
FORMADORES  
 
Ana Perdigão Antunes 
Licenciada em Arquitectura pela Escola Superior Artística do Porto. Assessora Sistema de 
Certificação Ambiental LiderA. Actual Presidente da Associação Centro da Terra. 
Fundadora do gabinete, A³ - Ateliê Academia de Arquitectura, onde concilia as vertentes da 
formação, arquitectura e maquetismo. Desenvolve projectos no âmbito da Eco-Arquitectura e 
Sustentabilidade – incorporando a construção em Terra (BTC, Taipa, Adobe), o aproveita-
mento de águas pluviais, reaproveitamento de águas negras e cinzentas, piscinas ecológicas, 
coberturas inteligentes e implementação de estratégias Solar Passivas e Bioclimáticas. De-
sempenha as competências de arquitecta autora e coordenadora de projecto, acompanha-
mento e direcção de obra e ainda consultoria e formação para a construção em terra e sus-
tentabilidade. Faz a formação de operários para a construção em terra. Desenvolve trabalho 
em Portugal e India. Autora do projecto de Arquitectura do edifício Espaço Comunitário Novo 
Horizonte. anaperdigao.arq@gmail.com 
 
Catarina Pereira 
Arquitecta pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa (1992-1998). Especializou-se em Arqui-
tecturas de Terra, possuindo o Diplôme de Spécialisation et d'Approfondissement-Architecture 
de Terre pelo CRAterre-École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (2003-2005). 
A sua tese tratou os saberes construtivos e o ensino da construção em taipa no Baixo Alente-
jo. Co-fundadora da Associação Centro da Terra (2003), presidiu à Associação (2011-2013) e 
foi por diversas vezes membro dos Órgãos Sociais. Participou recentemente no projecto euro-
peu P.I.R.A.T.E., (2012-2015), onde foi concebido um referencial de unidades ECVET para a 
formação e avaliação de profissionais na área da construção com terra.   
catarina.pereira@centrodaterra.org  
 
Associação Centro da Terra 
Com o objetivo de preservar o património existente e promover a arquitetura contemporânea 
em terra, a Associação Centro da Terra surge como um ponto de encontro e convergência 
para todos aqueles que estudam, praticam, implementam, pesquisam e se baseiam nas técni-
cas de construção e materiais utilizados na arquitetura em terra. 
A recolha e partilha de conhecimentos e experiências permitir-nos-ão melhorar e desenvolver 
a reabilitação de técnicas tradicionais de construção com terra e a adaptação às exigências 
actuais de conforto e segurança. 
A Associação CdT pretende reunir profissionais e entusiastas neste campo, de modo a pre-
servar, regular e alcançar a melhor e mais viável forma de devolver eficazmente uma tradição 
que resiste a desaparecer. Assim, desde 2003 que a CdT apoia, colabora ou divulga, todas as 
iniciativas, eventos, trabalhos, livros, etc, cujo tema seja a Construção em Terra ou toda a te-
mática associada. info@centrodaterra.org 
 
PATROCINIO 
 
Betão e Taipa 
A Betão e Taipa é uma empresa de construção especializada em técnicas de construção tra-
dicionais como a taipa, os blocos de terra comprimida (BTC’s), a alvenaria de tijolo e pedra, a 
construção de abóbadas e as coberturas em caniço. Com recurso a estas técnicas ancestrais 
a Betão e taipa constrói edifícios de raiz e executa obras de reabilitação de edifícios antigos.  
Cede maquinaria para viabilizar a Oficina. www.betaoetaipa.pt 



O PROGRAMA 
DA OFICINA 

 
OBJECTIVO 

Enquadrado num projecto BIP/ZIP, esta Oficina marca o início das actividades para a 
construção deste espaço comunitário. É uma forma de envolver a comunidade e todos os que 
pretendam participar na construção do edifício.  
 
A oficina tem como objectivo dar a conhecer a construção em terra, com foco na técnica de 
alvenaria de Blocos de Terra Comprimida, o estaleiro de produção dos BTCs e as etapas que 
constituem uma linha de produção. Pretende-se ainda que todos os interessados em 
participar na produção dos BTCs o possam fazer de forma esclarecida. Ao mesmo tempo 
permitirá à organização fazer a selecção dos potenciais elementos da equipa de produção. 
 
 
METODOLOGIA 

Com a ajuda de formadores especialistas na matéria, serão abordadas as diferentes fases 
que constituem a produção de BTC, de forma a que os formandos sejam capazes de 
compreender as características deste trabalho, toda a sua envolvência e responsabilidades 
inerentes. Desde caracterização da Terra, tratamento das matérias primas, preparação do 
material, prensagem, coordenação da produção e da equipa de trabalho.  
 
A Oficina será desenvolvida em ambiente de obra, no estaleiro onde será desenvolvida a 
produção dos blocos para a construção do Espaço Comunitário Bairro do Horizonte. 
 
 
LOCAL  
Bairro Horizonte, Lisboa, Penha de França, Lisboa. 
Coordenadas  38.733627, -9.125786 
 
 
FORMADORES  
Arq. Ana Antunes – Associação Centro da Terra / A³ - Ateliê Academia de Arquitectura 
Arq. Catarina Pereira - Associação Centro da Terra  
 
 
DESTINATÁRIOS 
Esta Oficina está destinada a todos os interessados nesta temática.  Assim como arquitectos 
e engenheiros civis, profissionais e estudantes, profissionais da construção. 
 
 
INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES 
Os participantes deverão utilizar roupa de trabalho e botas ou calçado para obra.  
Recomenda-se também o uso de luvas de trabalho, óculos de protecção e mascara. 
Está incluída na inscrição o Certificado de Participação e jantar de confraternização com a co-
munidade Bairro do Horizonte. 

 
 



O PROGRAMA 
DA OFICINA 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
 
09:30 → 10:00 – Receção dos participantes  
10:00 → 10:10 – Apresentação dos formadores, CdT e AMBH. Objectivos da formação 
10:10 → 10:20 – Projecto BIPZIP ZIP e a comunidade Bairro do Horizonte 
10:20 → 10:40 - Introdução à construção em Terra 
 
10:40 → 11:00 – Pausa  
 
11:00 → 12:00 – O material terra e sua caracterização 
12:00 → 13:00 – Estaleiro de Produção, organizado, etapas.  
 
13:00 → 14:30 – Pausa / Almoço em restaurante local 
 
14:30 → 16:30 – Desenvolvimento das várias actividades para a produção. 
16:30 → 17:00 – Encerramento e entrega de certificados  
 
17:00 → 18:00 – Pausa 
 
18:00 → 19:00 – Apresentação do projecto de Arquitectura do Espaço Comunitário Bº Horizonte 
19:00 → 23:00 – Jantar de convívio - Sardinhada 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
INSCRIÇÕES 
 
50€ - Participantes em geral  
40€ - Membros da instituições parceiras do projecto nº82 BIP/ZIP de 2016 
Gratuito - Moradores do Bairro Horizonte e alunos da Obra do Ardina  
 
Detalhes de Pagamento 
NIB – 0036 0126 99100052276 03  
Beneficiário - Associação de Moradores Bairro do Horizonte 

 
Procedimentos 
Enviar ficha de inscrição e comprovativo de pagamento para ambairrohorizonte@gmail.com 
 
 


