Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.
Antecedents
El concurs amb el nom “Concurso Morar Carioca – Conceituação e Prática em Urbanização de Favelas” va
esser convocat per “ la Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.” , a partir d’un conveni previ entre la
Secretaria Municipal de Habitação (SMH) i el Istituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ i te el seu origen
en la voluntat de promoure accions relacionades amb la implementació de polítiques de millora de les
condicions actuals dels assentaments urbans informals, coneguts com a “Favelas“ situats
en el
perímetre de la ciutat de Rio de Janeiro , ( Solament a Rio ni ha mes de 600).
El objectiu del concurs, era fer una sel·lecció de les propostes redactades pels
equips que hi
participessin, en la convocatòria es requeria ser equips multidisciplinaris coordinats per arquitectes i de
composició nacional o internacional.
Varem participar mes de 1.000 arquitectes agrupats en equips i de les propostes presentades el jurat
ni va sel·leccionar-ne 40, entre elles la presentada pel nostre equip amb el lema “Habitação, Favela
e Futuro”.
Als equips redactors d’aquestes propostes guanyadores se’ls encarregarà la redacció del corresponent
projecte d’intervenció y millora de algunes de les ” favelas”.
Descripció de la proposta presentada:
Objectius
El objectiu de la proposta es definir les accions que s’han de dur a terme per aconseguir la millora
urbana dels assentaments informals de la Ciutat de Rio,
compatibilitzant la consecució d’uns
determinats objectius urbanístics amb els desitjos i demandes dels seus habitants i
adequant les
intervencions als pressupostos econòmics del programa “Morar Carioca” .
Metodologia
Hi ha un primer treball d’anàlisi per identificar els problemes i conèixer les necessitats de la població
residents. A partir de l’anàlisi de l’àrea de intervenció s’elaborarà elaborar un diagnòstic sobre la
problemàtica de la situació actual.
La proposta presentada amb el titol “Habitação, Favela e Futuro”. Incorpora les
aportacions següents: Es varen triar varies àrees de intervenció

innovacions i

La proposta de intervenció en les àrees objecte del projecte es basa en una coneixement de la realitat
local que permeti una aplicació sobre la globalitat del problema de les “favelas”. Es proposa un pla de
intervenció, considerant les seves condicions socioeconòmiqes específiques , la realitat física del lloc , les
condicions de les infraestructures, dotacions,
l’estat dels habitatges,
problemes d’accessibilitat i
mobilitat interna i la relació amb la ciutat formalitzada.
A partir del diagnòstic,
es defineixen
les estratègies d’intervenció i de millora urbana de
infraestructures , dotacions , condicions d’habitabilitat , mobilitat interna i amb la resta d4 la ciutat
s’incorpora un procés dinàmic e interactiu basat en la participació de la població des de les primeres
propostes conceptuals fins el projecte final.
Les propostes de millora urbana pretenen enfortir el compromís amb els resultats del curt, mitjà i llarg
termini,
identificant les diverses escales de la intervenció, proposant obres de infraestructures i
projectes dotacionals de referència, i de millora de les condicions d’habitabilitat dels habitatges,
sostenibles econòmica i ambientalment que a mes a mes de constituir una millora de la realitat física
permetin conformar comunitats saludables, participatives i democràtiques per que el ciutadans que
viuen en els assentaments informals pugen exercir la ciutadania plena.
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Les propostes guanyadores del concurs estan publicades en el
disponible en la Biblioteca de la ETSAB) :

llibre adjunt ( hi ha un exemplar

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
La informació sobre el concurs :

http://concursomorarcarioca.com.br/website/wpcontent/uploads/_media/ata_final.pdf
http://www.concursomorarcarioca.com.br/
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurso Morar Carioca – Conceituação e Prática em Urbanização de
Favelas

Organisme que convoca el concurs

“ La Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”

Caràcter del concurs

Tipus de procediment

Composició del jurat

Naturalesa del jurat

Crida

Resultat del concurs

D’idees i
D’avantprojectes

Obert

Nacional

la Secretaria Municipal de Habitação (SMH)
el Istituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ

Extern a l’organisme convocant;

i

Internacional

Guanyador / 1er Premi
2n premi / 3er premi
Finalista
Seleccionada
Altres (menció, accèssit, etc.)

Data de resolució del concurs

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Autor/Autors UPC

Altres autors
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