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Convite à participação no projecto de 

investigação IISH 

 

IISH é o acrónimo do "Inquérito às Instalações Sanitárias Habitacionais adaptadas para PMR resultantes do design 

vernacular em Portugal". Trata-se de um projecto de investigação executado por dois professores do Centro de 
Investigação e de Estudos em Belas-Artes da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CIEBA-FBAUL). É um 
projecto alojado na Linha Temática Transversal do "Design para a inclusividade". O responsável pelos trabalhos é o 
professor auxiliar João Cruz. Este projecto conta com o apoio da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) para a sua 
divulgação. 

Para que serve ? 

O projecto IISH vai comparar aquilo que é prescrito pelas 
Normas Técnicas Portuguesas para a construção de 
Instalações Sanitárias adaptadas a pessoas com 
mobilidade reduzida (PMR) com aquilo que as PMR e as 
suas famílias efectivamente constroem quando têm de 
adaptar um WC residencial. O objectivo é detectar onde é 
que existe coincidência, convergência e/ou divergência 
entre a "oficialidade" e aquilo que as pessoas realmente 
materializam. A utilidade desta investigação é identificar 
onde é que as Normas Técnicas podem ser aprimoradas 
para melhor servir as pessoas reais. 

Trabalho de campo 

O projecto IISH inclui uma campanha de trabalho de 
campo que vai decorrer ao longo de 2019. Nesta fase 
serão visitadas famílias que tenham realizado obras de 
adaptação de WC residenciais para os tornar mais 
adequados a PMR. As visitas terão dois objectivos: 

1) Fazer um levantamento dimensional e da configuração 
do WC adaptado e; 

2) Fazer uma entrevista à(s) pessoa(s) que dirigiram as 
obras de adaptação. 

Queremos apurar quais foram as preocupações e os 
constrangimentos que pautaram a concepção, e queremos 
retratar o WC que dali resultou. Pretendemos estudar uma 
amostra de 20 WCs 

Tipos de WC admitidos neste estudo 

O nosso trabalho de campo abrangerá instalações 
sanitárias adaptadas para PMR com as seguintes 
características: 

• Que tenha sido concebido ou idealizado por pessoa(s) 
que não tenha(m) formação académica em design, 
arquitectura ou engenharia; 

• Que resulte da transformação do WC original da 
residência, ou que; 

• Sendo o WC original da residência, tenha sido 
idealizado com partes ou detalhes especificos para 
satisfazer as necessidades particulares de uma ou mais 
PMR concretas; 

• Que esteja a uso. 

Estamos interessados em WC adaptados sem a 
interferência de projectistas profissionais e 
independentemente dos sentimentos de orgulho, 

vergonha ou satisfação que a obra resultante tenha 
produzido nos seus proprietários. 

Confidencialidade e anonimato 

A privacidade e a intimidade individuais são primordiais no 
IISH e por isso criámos protocolos de inquirição ajustados. 
Todas as famílias, todos os WC visitados e todos os 
entrevistados serão anonimizados na documentação do 
projecto. Não será possível utilizar o IISH para localizar as 
obras nem identificar os donos das obras. 

O que procuramos 

Precisamos de agregados familiares que, tendo na sua 
residência um WC do tipo acima descrito, se voluntariem 
para integrar o estudo. Apenas terão de nos permitir uma 
visita ao WC em causa e uma entrevista pessoal com a(s) 
pessoa(s) que idealizou(aram) a transformação. No total 
estes trabalhos tardarão cerca de duas horas, podendo ser 
repartido por dois dias diferentes. 

Retribuição 

Não existe qualquer retribuição pela participação no IISH, 
além do auto-comprazimento por ter participado num 
projecto que, potencialmente, contribuirá para o 
aperfeiçoamento dos futuros WC adaptados. Às pessoas 
de contacto serão fornecidas cópias dos relatórios 
intercalares e finais do projecto. 

Como se voluntariar 

Quem quiser tornar-se um caso de estudo para este 
projecto deverá enviar um e-mail para 
<j.cruz@belasartes.ulisboa.pt> com o assunto “Voluntário 
para o IISH”. No e-mail deve incluir as seguintes 
indicações: a) nome da pessoa de contacto (tem de ser 
maior de idade); b) número de telefone para contacto; c) 
localização geográfica aproximada da residência que 
possui o WC a estudar (concelho e freguesia). Depois de 
se recepcionarem estes elementos, os investigadores 
telefonarão à pessoa de contacto para aferir a elegibilidade 
do caso e, se for caso disso, agendar a visita. 

Se não possui um WC com estas características, mas 

conhece quem tem, por favor divulgue o nosso 

convite junto dessa(s) pessoa(s). 


