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RESUMO  

 

 No contexto da problemática que relaciona densidade e forma urbana, esta 

investigação tem como principal objectivo discutir o valor e as valências da densidade 

enquanto factor potenciador de urbanidade. Mais concretamente o estudo pretende 

perceber o modo como uma maior densidade pode ser condição relevante ou 

catalisadora para desencadear uma vida urbana mais intensa. Neste âmbito, procura-

se desenvolver a temática da densidade conjugando-a com conceitos como sejam a 

mistura de usos, a questão das centralidades e da mobilidade.  

Em paralelo com a reflexão teórica pretende desenvolver-se uma investigação 

aplicada, ou seja, procurando traduzir num quadro territorial específico – a área de 

Almada nascente – a problemática anteriormente apresentada. Admite-se como caso 

de estudo o eixo central da cidade de Almada, no sentido em que podemos qualificá-lo 

como uma centralidade axial existente na cidade. Este revela valências e qualidades 

(nomeadamente enquanto espaço de concentração e mistura de usos e enquanto eixo 

de mobilidades) que servem de referência ao projecto e à hipótese de trabalho aqui 

levantada: a criação de um segundo eixo de centralidade e densidade ao longo da 

actual via Aliança Povo M.F.A, entre os núcleos históricos de Cacilhas e Cova da 

Piedade. 

 A investigação divide-se em três partes: enquadramento teórico, 

enquadramento e análise territorial, e desenvolvimento projectual. Conclui-se que, 

aliado a outros conceitos ou indicadores, como sejam mobilidade, mistura de usos e 

centralidade, o conceito de densidade participa na criação de centros urbanos intensos 

e na construção de formas de urbanidade. 
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Palavras-chave 

 Tomam-se como palavras-chave densidade, forma urbana, urbanidade, 

usos mistos, mobilidade e centralidade.  
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Density and Urban Form – The density as a determinant enhancer of urbanity 

 

ABSTRACT 

 

 In the context of the problem that relates density and urban form, this research 

has as main objective to discuss the value and the valences of density as a 

determinant of urbanity. More specifically the study aims to understand how a higher 

density may be a relevant condition or catalyst to trigger a more intense urban life. In 

this context, it seeks to develop the theme of density by combining it with concepts 

such as mixed uses, the issue of centrality and mobility.  

 In parallel with the theoretical reflection, it aims to develop an applied research, 

which means, trying to translate in a specific territorial framework – the east area of 

Almada – the issues previously presented. It’s accepted as a case study the central 

axis of Almada, in the sense that we can qualify it as an axial centrality existing in the 

city. This reveals qualities and valences (such as an area of concentration and mix of 

uses and mobility while axis) that serve as reference for the project and the working 

hypothesis raised here: creating a second axis of centrality and density along the 

current avenue Aliança Povo MFA, between the historical cores of Cacilhas and Cova 

da Piedade.  

 The research is divided into three parts: theoretical guidelines, territorial 

framework and analysis, and project development. We conclude that, together with 

other concepts such as mobility, mixed uses and centrality, the concept of density is 

involved in the creation of urban centres and in the construction of urbanity forms. 

 

Keywords 

 The keywords are density, urban form, urbanity, mixed uses, mobility, and 

centrality. 
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1 | INTRODUÇÃO 

 

 No contexto da problemática que relaciona densidade e forma urbana, esta 

investigação tem como principal objectivo discutir o valor e as valências da densidade 

enquanto factor potenciador de urbanidade. Mais concretamente o estudo pretende 

perceber o modo como uma maior densidade pode ser condição relevante ou 

catalisadora para desencadear uma vida urbana mais intensa.  

 Em paralelo com a reflexão teórica, pretende desenvolver-se uma investigação 

aplicada, ou seja, procurando traduzir num quadro territorial específico a problemática 

anteriormente apresentada. Assim, a cidade de Almada – mais concretamente a 

vertente sul de Almada nascente – no enquadramento territorial mais amplo da Área 

Metropolitana de Lisboa, serve de suporte ao desenvolvimento do projecto e à 

aplicação na prática da discussão teórica. Caracterizando-se como um território 

expectante e de fortes descontinuidades em relação ao tecido construído da cidade 

consolidada, esta área de Almada nascente torna-se um território de interesse para se 

testar a aplicabilidade projectual da temática em estudo.  

 Como território de análise, Almada potencia um diagnóstico que ajudará não só 

a compreender melhor a problemática em causa, mas também a suscitar pistas de 

projecto a aplicar à área de intervenção. Assim, o eixo central da cidade de Almada 

(formado pelas Avenidas Bento Gonçalves, D. Nuno Álvares Pereira, D. Afonso 

Henriques e 25 de Abril), no sentido em que podemos qualificá-lo como uma 

centralidade axial existente na cidade, revela valências e qualidades (nomeadamente 

enquanto espaço de concentração e mistura de usos e enquanto eixo de mobilidades) 

que servem de referência ao projecto. Neste quadro surge, como hipótese de trabalho, 

a criação de um segundo eixo de centralidade e densidade ao longo da actual via 

Aliança Povo M.F.A, entre os núcleos históricos de Cacilhas e Cova da Piedade. A 

ideia é estruturar a proposta urbana entre dois eixos principais que se caracterizam 

como centros axiais em Almada. À imagem do eixo viário (centralidade axial) 

existente, a proposta urbana passa pela implementação de um segundo eixo viário 

que se caracterizará igualmente por uma forte densidade e por um desenvolvimento 

axial marcado pela mistura de usos, pela integração de novas forma de mobilidade, 

nomeadamente mobilidade ligeira (Metro Sul do Tejo) e pela consequente criação de 

uma centralidade longitudinal.  
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Objectivos: 

Considerando como principal objectivo científico equacionar a densidade como 

factor catalisador para uma maior urbanidade e intensidade de vida urbana, pretende-

se: 

 - Elaborar uma reflexão teórica sobre a densidade e sobre o modo como esta 

se pode conjugar com a intensidade de urbanidade – através da mistura de usos, da 

questão das centralidades e das mobilidades; 

 - Desenvolver uma análise territorial, implementada sob a forma de caso de 

estudo – análise direccionada para o eixo central existente em Almada, de forma a 

extrair daquele eixo (enquanto centralidade axial potenciadora de uma concentração 

de usos, bem como de diferentes formas de mobilidade, tais como o Metro Sul do 

Tejo) todas as suas valências, sobretudo em termos funcionais; 

 - Desenvolver, no âmbito do projecto, uma intervenção aplicada ao território da 

vertente sul de Almada Nascente, de acordo com a hipótese de trabalho atrás descrita.  

 

 Metodologia:   

Os objectivos enquadram-se no âmbito metodológico, sendo que a 

investigação se encontra dividida em três partes: enquadramento teórico, 

enquadramento e análise territorial, e desenvolvimento projectual. Estas partes são 

sistematizadas da seguinte forma: 

 

Enquadramento teórico 

- Desenvolvimento da problemática relacionada com a densidade como 

potenciadora de uma maior intensidade de vida urbana, tomando como referência um 

conjunto de autores que, tendo reflectido sobre esta problemática, possibilitaram o 

desenvolvimento do estado da arte nesta investigação. 

 

Enquadramento territorial 

- Análise e diagnóstico do caso de estudo – o eixo central da cidade de Almada 

– a partir da articulação entre reflexão teórica e análise territorial, atendendo 

nomeadamente aos aspectos que dizem respeito às redes viárias, às mobilidades, 

estrutura urbana e concentração de usos; 

- Recolha informativa da área e âmbito metropolitano em que se insere, 

apoiada na reunião de informação cartográfica e informação correspondente às 

operações urbanísticas propostas para a área;  
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Âmbito projectual 

 - Proposta de uma solução de projecto urbano para a área de intervenção, 

considerando a hipótese de investigação proposta e tendo como principal meta de 

projecto a articulação estruturada do tecido a edificar entre os dois eixos viários 

principais (centralidades axiais, existente e a propor). 

  

Estrutura do relatório: 

 Com isto, o presente relatório estrutura-se em três partes. Uma primeira parte 

relativa à reflexão teórica, alusiva à densidade e forma urbana, à questão dos centros, 

das mobilidades e da mistura de usos. Uma segunda parte que diz respeito a uma 

abordagem territorial, tomando a centralidade axial da cidade de Almada como caso 

de estudo. Em terceiro e último lugar, em linhas de projecto, apresenta-se a hipótese 

de trabalho e faz-se a descrição de toda a proposta, considerando a sua generalidade 

e o seu valor face à possibilidade de gerar no território de intervenção uma maior 

intensidade de vida urbana. 

Assim, aliando-se a outros conceitos ou indicadores, como sejam mobilidade, 

mistura de usos e centralidade, o conceito de densidade participa na criação de 

centros urbanos intensos e na construção de formas de urbanidade – ou seja, 

estruturas espaciais que possibilitem e convidem ao encontro social constante, a uma 

forte intensidade social. 
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2 | DENSIDADE, FORMA URBANA, URBANIDADE – UMA REFLEXÃO 

 

2.1| A Densidade em perspectiva 

 

 No contexto actual, a dinâmica das cidades não pode aparecer dissociada da 

dinâmica económica, nomeadamente ao nível do mercado de trabalho, o que se 

reflecte, do ponto de vista do urbano, na concentração e diversificação de actividades 

e equipamentos. A mistura de usos e a concentração espacial destas mesmas 

actividades e equipamentos, associadas a um aumento dos fluxos, à melhoria das 

acessibilidades e à diversificação das formas de mobilidade, podem ser consideradas, 

por si só, sinónimo de densidade urbana na medida em que esta aparece 

naturalmente associada à intensidade da vida urbana, ou seja, à questão da 

urbanidade. 

Densidade é um conceito muito variável. Não só varia de espaço urbano para 

espaço urbano, considerando as suas diversas qualidades espaciais, formais e 

estruturais, bem como as diversas situações urbanas que albergam, nomeadamente 

no que respeita aos usos e às concentrações sociais, mas varia também consoante a 

perspectiva que se adopta para perscrutar essa mesma densidade, ora mais objectiva, 

mas simultaneamente mais abstracta; ora mais sensitiva e, naturalmente, mais 

subjectiva. 

Segundo Rogers, “(…) we must change the way in which we respond to the 

concept of urban density.” (Rogers, 1999:58). Assim, mais do que usar o conceito pela 

via da sua mensurabilidade, ou seja, directamente associado a determinados índices e 

indicadores abstractos, existe a possibilidade de ponderar a sua aplicação ao urbano a 

partir de outros aspectos determinantes, nomeadamente os que se referem à mistura 

de pessoas e actividades dentro de uma determinada área. É neste sentido que se 

pondera a problemática da densidade e, a partir dela, a possibilidade de criar espaços 

urbanos apetecíveis, criar bairros vivos e intensos em que alta densidade significa 

essencialmente aumentar a intensidade das actividades e da vivência dentro de uma 

determinada área. 

A densidade pode ser também uma forma de apreciar a repartição de 

habitantes, dos transportes e dos serviços, no interior de uma grande metrópole, 

associando população aos territórios ocupados. Aqui, uma vez mais, densidade não 

pode ser vista apenas no quadro de uma ocupação construída. Segundo Phillippe 

Panerai, “Densifier c’est aussi conforter les centres existants et remodeler les 

territoires, rapprocher les habitants des transports et des services pour faciliter leur vie 

quotidienne, développer les qualités urbaines de l’aglomération (…)” (Panerai, 
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2008:20). É também “Comprendre comment se répartissent les espaces publics 

(voirie, parcs et jardins) et les domaines prives, distinguer les grands équipements et 

les institutions du tissu courant (…)” (Panerai, 2008: 26).  

Neste sentido, para além do registo que se pode obter, através de parâmetros 

racionalmente estabelecidos, verificados e medidos, de uma densidade física 

relacionada com o tipo de ocupação construída, importa registar a sensação que se 

tem de densidade. Fala-se aqui da densidade na sua concepção sentida ou real, 

constituída a partir da soma de múltiplas impressões pessoais, subjectivas e variáveis 

onde, para além do construído, outros factores como sejam a concentração de 

pessoas e actividades, a dinâmica dos fluxos urbanos ou as formas de acessibilidade 

e mobilidade, têm igualmente um papel fundamental. É uma densidade percebida que 

pode ou não corresponder ou ser comprovada pelos índices que se obtêm na medição 

de determinada área (como índices de ocupação do solo ou índices de construção).   

A densidade, enquanto ferramenta urbanística para a leitura e planeamento da 

cidade, pode ser entendida em três níveis: de um ponto de vista social, de um ponto 

de vista material e de um ponto de vista visual/espacial. Segundo Sieverts, a 

densidade social é “(…) the quantity and quality of possible social contacts per unit of 

settlement (…)” (Sieverts, 1999: 27). Uma maior qualidade, aliada a uma grande 

quantidade de contactos sociais, pode proporcionar uma densidade social mais 

expressiva. Sieverts refere a densidade material como “(…) the mass of building 

volume and floor space per built-up area (…)” (Sieverts, 1999:27). Uma maior 

concentração de massa volumétrica edificada por unidade de superfície vai 

corresponder, consequentemente, a uma maior densidade material. Sieverts refere, 

por fim, a densidade visual como “(…) the degree of the discernible spatial enclosure 

(…)” (Sieverts, 1999:27). Corresponde ao grau de enclausuramento espacial que é 

percebido pelo observador (Sieverts, 1999:27-28). 

Isto vai de encontro à ideia acima referida. Uma densidade de ocupação 

construída elevada nem sempre significa uma sensação correspondente por parte do 

observador, e vice-versa. Por exemplo, um conjunto de edifícios dispostos de forma 

massiva pode causar um impacto forte, violento até, na observação espacial do seu 

conjunto, sem que isso signifique índices de ocupação elevados. Do mesmo modo que 

índices de ocupação mais altos nem sempre são percebidos como tal. Por outro lado, 

um determinado índice de ocupação nada diz acerca da qualidade do espaço urbano 

gerado.  

Como forma de comprovar esta situação, são consideradas três formas de 

arquitectura: a primeira corresponde a uma torre isolada; a segunda a blocos 

dispostos em banda; a terceira a blocos edificados que cercam um espaço aberto 
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(Rogers, 1999:62). Estas três situações podem ser erigidas sob uma mesma 

densidade (75 fogos/hectare), com resultados reveladores na forma de distribuição do 

espaço público e privado. No caso da torre circundada por espaço aberto, ao mesmo 

tempo que desaparecem as tradicionais formas de espaço público – a praça e a rua 

corredor – o espaço livre privado é reduzido ao mínimo; isto pode resultar numa “(…) 

superabundância espacial (…)” (Cavaco, 2009:269), o que exige níveis de 

investimento elevados por parte da Administração, para a sua qualificação e 

manutenção. Na segunda situação, o espaço público é definido sob a forma de 

contínuas frentes de rua, onde as vias formam um padrão limpo de espaço público, 

mas o modo como o espaço livre se organiza minimiza o potencial para áreas públicas 

comuns e uma paisagem urbana mais variada. No que diz respeito à terceira situação, 

os edifícios, de diferente configuração e altura, dispõem-se em redor de um espaço 

aberto, público, de sentido paisagístico e com equipamentos que servem a 

comunidade pública em redor. No que concerne aos usos mistos, o comércio e as 

actividades públicas têm a possibilidade de se distribuírem ao longo do nível térreo do 

conjunto edificado, de modo a manter uma frente de rua activa ao longo dos espaços 

principais, bem como na relação entre as frentes de rua e o espaço público interior no 

quarteirão.  
 

Fig.1 – As três formas de arquitectura: a 

primeira corresponde a uma torre isolada; a 

segunda a blocos dispostos em banda; e a 

terceira a blocos edificados que cercam um 

espaço aberto. Fonte: Rogers, 1999: 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São três diferentes formas de relacionar o espaço privado com o espaço 

público. Apesar de os índices de ocupação pouco dizerem acerca da qualidade do 

espaço urbano gerado e da sensação de densidade que é gerada, o que é certo é 

que, de acordo com Rogers, “(…) higher densities allow a greater number of public 
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amenities and transport facitities to be located within walking distance, thus reducing 

the need for the car (…)” (Rogers, 1999:60). Isto contribui para um crescimento da 

qualidade da vida urbana, das formas de vivência e do contacto público. 

 

  

2.1.1| Alta densidade em questão 

No contexto da abordagem atrás apresentada, discutir-se-á, neste sub-capítulo, 

a questão da alta densidade vista sobretudo na perspectiva da concentração e 

diversificação de funções, usos, pessoas, transportes e actividades. Uma maior 

densidade, por concentração e diversificação, fomenta a proximidade entre as 

pessoas e a formação de centralidades. Na verdade, a concentração é uma 

característica dos centros das cidades, favorecendo a oportunidade social. É 

efectivamente nos centros onde se dá esse encontro, esse cruzamento constante de 

identidades que vivificam o espaço público. É aí que se concretiza a cidade densa, 

concentrada do ponto de vista populacional e social, rica do ponto de vista dos usos, 

das mobilidades e dos diferentes níveis de fluxos e trocas que caracterizam a 

actividade urbana e que são fundamentais para explicar a natureza e identidade de 

uma qualquer cidade. Os centros são, pois, o espaço urbano que serve de referência à 

perspectiva de densidade que este trabalho pretende veicular.  

Neste enquadramento, é importante entender que uma forte rede de meios de 

mobilidade está fortemente relacionada com uma alta densidade urbana. Cidades com 

maior densidade tornam-se menos dependentes no que diz respeito às viagens de 

transporte privado, aparecendo normalmente associadas a um sistema de transporte 

público mais eficaz. Isto corresponde a uma intensificação do uso de sistemas de 

transporte eficientes, dado que a cidade densa cresce em torno dos centros 

comerciais, no sentido de áreas concentradoras de comércio, localizadas junto aos 

pontos nodais de transporte público.  

De acordo com Rogers, “A hypohtetical low density neighbourhood could 

extend to nearly 1.5 kilometers in diameter, pushing over 60% of the houses beyond 

the acceptable 500-metre or five-minute walking limit. This form of layout promotes 

excessive car use and makes it difficult to justify a bus route.” (Rogers, 1999:60). Pelo 

contrário, à medida que os níveis de densidade crescem e que situações de 

centralidade se começam a formar, torna-se mais viável a instalação e utilização de 

um serviço de transportes estruturado e adequado, que converte o centro num espaço 

marcado pelas mobilidades.  

De igual modo, e considerando as situações de centralidade como espaço de 

alta densidade, também a mistura de usos se torna um aspecto caracterizador dos 
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centros. A concentração, combinação e compatibilização, numa mesma área e/ou 

edifício, de actividades diferenciadas, em detrimento de formas de zonamento 

características de processos de desenvolvimento urbanístico modernistas e 

racionalistas, é, desde logo, um factor fundamental na construção de uma condição 

central e, por conseguinte, um factor potenciador de uma alta densidade, vista, 

precisamente, na perspectiva da intensidade urbana. Isto não impede que a cidade se 

qualifique, igualmente, pela vertente residencial, imprescindível à vivificação dos 

centros. Uma das principais características de uma cidade «viva» corresponde às 

articulações de proximidade que é possível estabelecer entre residência, trabalho, 

comércio e serviços sociais, educacionais e de lazer. 

Uma alta densidade, na perspectiva da concentração e da combinação de 

pessoas e actividades, reflecte-se desde logo na criação de situações de 

complexidade urbana, numa cidade intensa e plural. Uma alta densidade proporciona 

uma cidade diversa, caracterizando-se pela coexistência da diferença num mesmo 

lugar.   

 

  

2.1.2| A parametrização da densidade 

Equacionar a questão da densidade urbana implica, desde logo, problematizar 

conjuntamente a questão da forma e do desenho urbano: o modo como se dá a 

repartição dos espaços públicos e dos domínios privados, a relação entre espaço livre 

e volume construído, ou a forma como se distribuem nesse mesmo tecido construído 

os diversos usos, as infra-estruturas e os grandes equipamentos (Rogers, 1999:64). 

Tudo isto influencia não apenas a percepção que temos da densidade, mas também a 

forma como podemos passar para dados mensuráveis estas várias características 

morfológicas do tecido urbano.  

Isto encaminha-nos para as diferentes definições e para as diferentes formas 

de cálculo da densidade, estabelecendo-se, desde logo, a distinção entre os diversos 

elementos intrínsecos à densidade – densidades, áreas e índices.  

Deste modo, é importante ter como base o vocabulário de referência da 

DGOTDU, no que concerne às definições de densidades habitacional e populacional, 

áreas totais de implantação e de construção, índices de ocupação e de construção, 

entre outros. De acordo com a DGOTDU, densidade habitacional define-se como “(…) 

o quociente entre o número de fogos (F) existentes ou previstos para uma dada 

porção de território, e a área de solo (As) a que respeita.”. Já a densidade 

populacional corresponde ao “(…) quociente entre a população (P), prevista para uma 

dada porção do território, e a área de solo (As) a que respeita.”. 
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Em referência às áreas, a área total de implantação estabelece “(…) o 

somatório das áreas de implantação de todos os edifícios existentes ou previstos 

numa porção delimitada de território.”, enquanto a área total de construção reflecte 

“(…) o somatório das áreas de construção de todos os edifícios existentes ou previstos 

numa porção delimitada do território.”.  

Em terceiro lugar, estabelecem-se os índices. O índice de ocupação, 

relacionado com a área total de implantação, equaciona “(…) o quociente entre a área 

total de implantação e a área de solo (As) a que o índice diz respeito, expresso em 

percentagem.”. Por último, o índice de construção, relacionado com a área total de 

construção, estabelece “(…) o quociente entre a área total de construção e a área de 

solo (As) a que o índice diz respeito.”.  

Em referência a Meta Berghauser Pont e Per Haupt que, na sua investigação 

em Space, Density and Urban Form (2009), reflectem sobre o potencial uso e eficácia 

da densidade enquanto descritor da forma urbana e enquanto ferramenta de projecto e 

análise territorial, a forma da densidade é medida através de características como a 

população e a densidade habitacional, a intensidade de uso do solo, a compacidade, a 

altura dos edifícios e a espacialidade. 

 Segundo os autores, a população e a densidade habitacional reflectem o 

número de pessoas e de habitações numa área. No contexto do projecto e do 

planeamento (sobretudo quando é necessário propor a construção de novos 

equipamentos, como escolas por exemplo, ou obras de urbanização e infra-

estruturação), estes indicadores podem ser muito úteis e usados conjuntamente. 

Apesar de o índice de densidade habitacional parecer, à partida, menos justo, uma vez 

que o número de pessoas por família é sempre variável, pode, contudo, apresentar 

maior segurança a longo prazo, dado que a densidade populacional de uma área varia 

muito ao longo do tempo enquanto o número de habitações tende, apesar de tudo, a 

permanecer mais estável.  

Em segundo lugar vem a intensidade de uso do solo que remete para o índice 

de construção anteriormente referido (segundo os autores, Floor Space Index, FSI) e 

que, enquanto indicador puramente físico, pode ser relevante quando se equaciona o 

problema da alta densidade. Segundo os autores, apesar de áreas com um índice de 

construção semelhante poderem apresentar densidades habitacionais e populacionais 

muito variadas, é relativamente consensual que, no que respeita à forma urbana e às 

características espaciais de uma determinada área, este serve melhor para a qualificar 

do que propriamente a população ou os dados relativos ao número de residências. Há 

contudo diversas situações que demonstram que, ainda assim, este índice é 
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demasiado impreciso para qualificar verdadeiramente a forma construída e a 

intensidade de ocupação do solo (2009:79).  

Meta Berghauser Pont e Per Haupt falam ainda do conceito de compacidade 

(coverage), que refere a relação entre área construída e área não construída e que, no 

fundo, remete para o índice de ocupação propriamente dito. Opondo dois tipos muito 

diferentes de tecido urbano – aquele que dispõe volumes construídos num espaço 

aberto indeterminado e aquele onde a massa construída é dominante e é cortada por 

vazios estruturantes do tecido – o conceito de coverage vem representar a forma de 

distribuição de uma determinada massa construída num espaço aberto. Este conceito 

que foi abordado por autores como Colin Rowe, Busquets e Jacobs e, de acordo com 

esta última, pode ser fundamental quando falamos de urbanidade e de intensidade de 

vida urbana. “Interestingly, Jacobs (1961) argued for high lot coverage (between 60 

and 80 per cent for the building blocks). This was to bring people out into the public 

streets and parks, and to create a lively city (…)” (2009:80).  

A altura do edificado tem uma função indicativa, sendo o seu uso um meio 

canalizador, mas não determinante, de alta densidade. Segundo os autores, “When 

looking at areas with the same average building height, say two storeys, we find 

examples ranging from villas in a spacious layout to compact old villages. We can thus 

conclude that building height alone does not contribute much to an understanding of 

density and urban form or to the relation between the two.” (2009:82). No entanto, a 

altura do edificado foi um aspecto determinante no modo como o modernismo 

equacionou a questão da densidade. O argumento modernista veiculado por exemplo 

por Gropius ou Le Corbusier, era o de que o aumento da altura dos edifícios permitiria 

fazer crescer em muito o espaço livre da cidade sem perder em densidade 

populacional e habitacional. Opiniões contrárias surgiram entretanto, nomeadamente 

nos anos 70 com Christopher Alexander, que contrapunha a edificação em altura 

usando argumentos do foro da psicologia (2009:81).  

Por último, da associação entre a noção de intensidade do uso do solo, o 

conceito de compacidade (coverage) e a altura edificada, surge o conceito de 

espacialidade ou spaciousness. Por sua vez, a espacialidade refere a relação entre o 

espaço livre e a área total de construção. Segundo os autores “It can be viewed as an 

expression of the trade-offs between the desire to maximize the building bulk (program 

or FSI) and the public and private demand for adequate open space (…)” (2009:83).  

Assim definida a espacialidade, no contexto da relação entre forma urbana e 

densidade, esta torna-se um indicador fundamental que permite não apenas relacionar 

a massa edificada com o espaço deixado livre, mas ainda equacionar as qualidades e 
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valências do próprio espaço público (ao nível das suas qualidades físicas e espaciais e 

do seu potencial em termos de usos e vivências).  

 

 

2.2| A densidade e os efeitos na forma urbana 

 

 2.2.1| Os centros 

 A noção de centro sempre teve um papel importante na concepção do espaço 

urbano ao longo dos tempos. Esteve e está sempre associado a um espaço de trocas 

e ponto referencial de relações comerciais. É uma área que, nas características da 

forma e do tecido, promove a criação de uma condição central, através de espaços 

referenciais a todo um conjunto urbano. O centro estrutura-se através de um 

ordenamento de espaços públicos, tais como praças, ruas, grandes eixos centrais e 

outros espaços abertos importantes que, funcionando como pontos de referência ao 

nível da estrutura urbana, acabam por ter um papel importante na atracção e 

concentração de pessoas, bens e actividades.  

A condição de centro acarreta, por isso, uma forte concentração de massas 

populacionais, no sentido em que coincide também, e frequentemente, com o centro 

de oferta de emprego e com o ponto de maior acessibilidade. Na perspectiva da 

relação entre centralidade e densidade, é de referir que o centro se caracteriza pela 

concentração espacial de uma série de estruturas e infra-estruturas urbanas, o que 

tende a traduzir-se numa grande densidade edificada e num espaço de 

multifuncionalidade. Os usos mistos, a reunião e diversificação dos equipamentos que 

servem a comunidade, bem assim como a concentração e combinação de infra-

estruturas várias, são características de uma condição central. 

Considera-se então o centro como uma singularidade urbana, um espaço de 

ordem e de orientação. 

 Em referência a Manuel Castells, o centro urbano é caracterizado como um 

espaço onde se elaboram as trocas e a partir do qual se coordenam as actividades 

que são desenvolvidas de modo descentralizado, relativas ao comércio, gestão 

financeira, administrativa e política, bem como as actividades que se destinam a 

favorecer a comunicação e a acessibilidade. Ligam-se determinadas funções e 

actividades, dando ao centro um papel comunicativo entre os elementos da estrutura 

urbana; é um nódulo determinante no contexto das mobilidades territoriais, permitindo 

a ligação e articulação entre vários pontos da estrutura urbana (Castells, 1972:312). 

No que concerne à definição de centro urbano, ele pode não ser uma entidade 

espacial definida, correspondendo entretanto à ligação de certas funções que 
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preenchem um papel comunicativo entre os elementos compositores de uma estrutura 

urbana.  

O conceito de centro urbano remete para referências relativas ao âmbito 

sociológico, nas suas delimitações conceptuais e históricas. Castells afirma que “(…) a 

noção de centro, utilizada pelos urbanistas, é uma noção sociológica, na medida em 

que ela exprime mais um conteúdo do que uma forma.” (Castells, 1972:314). O centro 

urbano é definido como um local geográfico e localizado num determinado ponto ou 

em vários, onde há uma fixação do conteúdo social. Possui uma função integradora e 

simbólica – remete para uma identificação simbólica das actividades humanas. A ideia 

de comunidade urbana é expressa, tornando-se presente no centro, sendo exibida em 

todo um sistema específico de relações sociais e de valores culturais, em pontos de 

hierarquização, diferenciação e integração. É a sociedade em interacção no espaço.  

 O espaço central caracteriza-se pela concentração das actividades destinadas 

a favorecer a comunicação e a acessibilidade, referenciando a zona urbana onde se 

assume como centralidade. Neste quadro, o sector terciário, representado por 

actividades de consumo e serviços, tem presença incontornável no centro. Os serviços 

têm assim um efeito catalisador que beneficia, por sua vez, o desenvolvimento de uma 

condição central. O centro refere-se como um núcleo lúdico, na grande concentração 

de lazer, sendo assim o sublimar do ambiente urbano, num vasto espectro de 

escolhas possíveis e na valorização da uma disponibilidade de consumo. Castells 

afirma o centro como “(…) resultado de um processo social de organização do espaço 

urbano.” (Castells, 1972:313). Torna-se, portanto, num produto, onde “(…) por 

conseguinte, ele exprime as forças sociais em acção e a estrutura de sua dinâmica 

urbana.” (Castells, 1972:313).  

 Philippe Panerai refere que o espaço central é marcado “(…) par la présence 

d’un bati où l’ancienneté, la variété et la diversité coexistent, par une évidence des 

espaces publics et une génerosité de leur traitement, par la forte concentration 

d’équipements publics et d’instituitions, par la présence importante des activités 

commerciales, par la complexité des fonctions.” (Panerai, 1999:134). Isto remete para 

um consequente ajuntamento de meios de transporte, sendo o centro como o espaço 

de sobreposição das diferentes escalas móveis. 

Num cenário actual, a grande maioria da superfície urbanizada situa-se fora do 

centro antigo da cidade, expressa em territórios relacionados com os processos de 

expansão urbana iniciados a partir dos centros das cidades. A extensão da superfície 

urbanizada retira habitantes ao centro. 

O centro antigo de uma aglomeração representa uma monopolaridade 

funcional, sendo, no seu tempo, um espaço central único em relação ao meio em que 
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se insere. Era definido geometricamente como o lugar mais acessível, protegido e rico 

simbolicamente, concentrando todas as actividades e funções urbanas. Caracterizava-

se por uma elevada densidade e por uma determinada e acentuada mistura de 

funções, definindo-se como um importante ponto simbólico. Numa interpretação 

contemporânea de centro, com o desenvolvimento da economia de mercado, há uma 

ruptura morfológica, onde a noção de centro (ou talvez centralidade) passa a 

formalizar-se em territórios periféricos do urbano extensivo. Nesta perspectiva e de 

acordo com François Ascher, “(…) a via periférica torna-se no lugar mais acessível de 

uma aglomeração.” (Ascher, 2010:124). Assim, “(…) é com esta que se articulam um 

bom número de actividades que antigamente estavam no centro antigo.” (Ascher, 

2010:124). A tónica vai agora para os meios de comunicação e de troca, enfatizando-

se a importância das formas de deslocação de informações, pessoas e bens para o 

desenvolvimento de uma condição central.  

Com isto, acresce a necessidade de abandonar a representação da cidade 

baseada no simples modelo radiocêntrico, dado que as aglomerações urbanas 

apresentam estruturas multipolares, dando corpo a um fenómeno de multipolarização 

urbana. Neste sentido, Panerai refere que “(…) la ville moderne semble bien 

caracterisée par l’élargissement de la notion de centre. Avec, selon les cas, une 

complémentarité ou une concurrence des différents pôles qui le composent.” (Panerai, 

1999:139).  

Esta multipolarização pode completar o entendimento contemporâneo do 

conceito de centralidade, perspectivando o desafio de polarizar, tanto quanto possível, 

as actividades urbanas e as deslocações, no sentido de um desenvolvimento mais 

sustentável. 

 

 

 2.2.2 Centralidade axial 

É importante fazer uma alusão ao centro, do ponto de vista da sua forma física. 

Os centros podem definir-se nas diversas disposições formais apresentadas no 

espaço urbano, sendo elas através da estrutura viária, de um sistema de praças, dos 

edifícios e dos usos que lhes estão destinados. Ora, é a disposição e articulação de 

todos estes elementos que contribuiu para a diferenciação física e espacial dos 

centros urbanos.  

Numa distinção entre centro e centralidade, o centro é definido pelo modo 

como toda a sua espacialidade se diferencia da restante estrutura urbana, como 

núcleo de máxima concentração e densificação. Por sua vez, a centralidade 

corresponde a uma condição urbana e territorial, refere as qualidades de uma situação 
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central; ou seja, tem menos a ver com as características físicas e espaciais do centro 

enquanto lugar, e tem mais a ver com os atributos funcionais e qualitativos da 

condição que lhe está associada. A centralidade define-se, portanto, como uma 

qualidade imposta ao centro, pelas características formais, espaciais e funcionais que 

o mesmo reúne. A importância da centralidade polarizada no espaço urbano é vista 

com um interesse duplo. Primeiro, pelo modo como favorece o desenvolvimento 

radiocêntrico de diversos subsistemas, promovendo a convergência espacial e 

territorial de actividades, pessoas e informações. Em segundo lugar, pelo modo como 

permite acentuar as deslocações sobre os eixos, contribuindo para as dinâmicas de 

mobilidade e para o desenvolvimento das infra-estruturas que as suportam. Neste 

sentido, a centralidade pode ter um carácter axializado, através da concentração 

longitudinal de usos e mobilidades. Isto dá consequentemente lugar à formação de 

uma centralidade axial – a desenvolver adiante como caso de estudo. 

Uma centralidade axial ou direccional caracteriza-se pela existência de um 

centro em longitudinalidade, sendo expressa através de um eixo estruturante. Com 

isto, a centralidade axial assenta na longitudinalidade da sua estrutura, suportada por 

um grande eixo viário concentrador de todas as funções. 

Comparativamente, e em detrimento da ideia de centro urbano como uma 

centralidade nuclear, a centralidade axial proporciona uma vivência constante, 

atravessando vários momentos de uma cidade, numa dinâmica associada à 

mobilidade e aos constantes fluxos que proporciona. Funciona como uma estrutura 

unificadora do espaço urbano que atravessa, proporcionando a articulação intensa em 

termos de uso de diferentes pontos do tecido urbano.  

A centralidade axial, do ponto de vista morfológico, torna-se mais dinâmica do 

que uma centralidade nuclear. As mobilidades funcionam como uma estrutura que 

canaliza a movimentação constante de todo o tipo de fluxos, valorizando a 

característica central do espaço. Toda a estrutura móvel qualifica a centralidade como 

um espaço máximo de vivência urbana, o que lhe confere a intensidade do ambiente 

central. Neste sentido, enquanto uma forte acessibilidade se torna um atributo 

fundamental na promoção e desenvolvimento de uma centralidade de convergência 

(onde o centro funciona como pólo agregador), as mobilidades são estruturas 

determinantes na criação de uma centralidade longitudinal. 

Um centro axial acolhe níveis altos de mobilidade e de mistura de usos através 

da estrutura de espaço público que possui, sendo importante a sua estruturação num 

sistema de espaços abertos coerente, legível e articulado. 

A existência de pontos intermodais de mobilidade vai igualmente reforçar o 

centro axial como ponto máximo de vivência urbana, no usufruto da sua 
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multifuncionalidade e dos espaços que concentram população e lhe conferem 

qualidade urbana, no sentido de uma maior vivência do eixo/espaço central. 

  

 

2.2.3| A mistura de usos 

A densidade elevada que caracteriza o centro torna-o num espaço de trocas, 

apelando ao seu cariz comercial e tornando-o como referência no contexto urbano. É a 

área que concentra o maior número de usos e possibilita uma diversidade em todo o 

âmbito central. Sieverts refere que, neste sentido, “Only through a mixture of uses on 

the plot and in the fabric of the building itself will it be possible to integrate the various 

uses according to their relative sensitivities in terms of orientation, access, inflow of 

utilities and emissions in such a way that they can achieve maximum density, without 

restricting sensitive residential uses.” (Sieverts, 1999:33).  

As características intrínsecas de uma condição central (onde se incluiu a alta 

densidade) proporcionam aos centros a capacidade de funcionarem como espaços 

pouco sectorizados, em contraposição com formas de crescimento urbano baseadas 

no zonamento e na repartição de funções e onde se perde diversidade à escala do 

quarteirão e do edifício. Considerando esta situação, um esquema de usos mistos, 

seja na unidade morfológica do quarteirão, seja numa disposição vertical edificada, 

necessitam de um bom desenho urbano por forma a promover estratégias de 

proximidade entre as áreas habitacionais, os serviços e as funções do quotidiano. 

Segundo Richard Rogers, num desenho urbano concebido cautelosa e 

apropriadamente, muitas actividades e funções conseguem ser estabelecidas e 

vivenciadas em coexistência, sendo que maior parte dos negócios e serviços podem 

coabitar com uma função habitacional (Rogers, 1999:64).  

No contexto de uma reflexão que relaciona densidade e mistura urbana, é 

importante referenciar Bernard Declève et al, em Densités Bruxelloises et Formes 

d’Habiter. Através de uma referência ao estudo de Bruxelas, são apresentados três 

tipos de mistura urbana: a mistura residencial, a mistura funcional e a mistura dos 

espaços públicos. Segundo os autores, “(…) la mixité résidentielle, qui pose la 

question de l’organisation spatiale de la cohabitation, sur un même territoire, entre des 

pauvres et des riches, ou entre des groupes d’origine, d’histoire et de cultures 

différentes. La mixité fonctionelle, qui consiste à cherche la formule adaptée de 

cohabitation entre les fonctions urbaines, avec des solutions multiples qui vont du 

zoning fonctionnaliste à la fabrication d’un tissu où toutes les fonctions se connectent 

sur des réseaux d’infrastructures et de services communs; la mixité dans l’espace 

public, qui est par essence le lieu de résolution quotidienne des rapports de proximité-
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distance entre les membres d’une societé, et dont la structuration, la forme et 

l’animation dépendent de la façon dont les pouvoirs organizateurs de la ville conçoivent 

la cohabitation entre les différences dont la cité est faite.” (Declève et al, 2009:29).    

Assim, a mistura funcional reflecte-se na forma de distribuição das funções, 

podendo abranger o sector, o bairro, a rua, o quarteirão ou o edificado em si. A 

elevada densidade, característica dos centros, possibilita uma concentração mista de 

funções no mesmo edifício. Provoca, de igual modo, um aumento das oportunidades e 

das possibilidades de integração de uma população, de modo a favorecer melhores 

condições. A mistura de funções pode apresentar uma dimensão temporal, na forma 

como os edifícios se podem tornar flexíveis, conduzindo à possibilidade do seu 

ajustamento a requisitos diversos, ao longo do tempo, perspectivando uma poupança 

de recursos. 

A mistura dos espaços públicos é igualmente importante numa perspectiva de 

intensidade urbana e de promoção da urbanidade. A estrutura, a forma, a articulação 

dos espaços públicos entre si, a própria imagem que é determinante para a 

legibilidade do espaço da cidade, são fundamentais no sentido de chamar população e 

actividades para uma determinada área, promovendo o seu desenvolvimento e 

intensificando a vivência urbana.  

 Neste estudo é dada maior ênfase à mistura de usos, procurando garantir 

graus de articulação e combinação, seja ao nível do edifício, seja ao nível da rua, do 

quarteirão e do bairro, numa estratégia de planeamento cuidadosa. Nisto, os meios de 

transporte podem servir como modo potenciador de uma mistura de funções, 

conduzindo a localizações mais diversificadas para as actividades comerciais. Isto 

limita a sectorização funcional, numa busca pela constituição de um centro assente em 

“(…) “ambientes urbanos” baseados na diversidade das actividades e dos públicos.” 

(Ascher, 2010:156).   

 
 

Fig.2 – A diferença entre 

sectorização e mistura de 

usos. Fonte: Rogers, 2005: 

39 
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É expectável que uma área de grande densidade, como um centro urbano, 

inclua um sistema de transporte mais viável, onde uma grande quantidade de variáveis 

de transporte está altamente correlacionada com a densidade urbana. Em relação à 

mistura de usos, isto possibilita o desenvolvimento de uma multiplicidade de 

actividades. Consequentemente, promove-se a redução do uso do automóvel, através 

da existência de actividade e vivência habitacional numa mesma unidade espacial. 

Neste contexto, fica o desafio de se conseguir organizar a mistura funcional à 

escala da aglomeração. Uma estrutura de usos mistos passa pela eficácia dos 

sistemas de deslocação, numa aposta nas mobilidades e nos sistemas de transporte. 

 

 

 2.2.4| As mobilidades 

Actualmente, é improvável que o futuro da cidade não passe pela constante 

mobilidade de pessoas e bens. É unânime que, ao longo dos tempos, a urbanização é 

a espacialização da mobilidade para todos, de acordo com as novas necessidades de 

deslocação. Com isto, e de acordo com Fernando Nunes da Silva, “(…) a mobilidade 

não é mais que a expressão de um conjunto de necessidades cujas causas, próximas 

ou remotas, se têm de procurar na localização das actividades no espaço, no nível 

económico de uma sociedade e nos seus sistemas produtivos dominantes, nas 

relações sociais que se procuram estabelecer e nos modos de vida que a cultura de 

massas vai impondo como referência (…)” (Silva, 2003: 94). Contudo, não basta que 

haja mobilidade, é preciso que haja igualmente acessibilidade, A mobilidade implica 

uma correspondente acessibilidade, de modo a haver eficácia no sistema; o acesso 

eficiente não apenas aos recursos da cidade e do território, mas ao próprio sistema de 

fluxos que é gerado. A acessibilidade corresponde à possibilidade de movimentação 

que uma determinada mobilidade permite. Por outro lado, a mobilidade, no seu 

conceito, é a acessibilidade concretizada, correspondendo à movimentação das 

pessoas.  

Ascher, em alusão a este tema das mobilidades, refere que “(…) a densificação 

pode ser um meio de reduzir as mobilidades em geral e de favorecer os transportes 

colectivos.” (Ascher, 2010:147). 

A cidade densa e concentrada permite reduzir o uso do automóvel como 

principal modo de locomoção, dado que o crescente aumento do seu uso é uma 

constante que invade actualmente o território, tendo em conta os fenómenos 

contemporâneos de dispersão urbana, aliados também a uma crescente desertificação 

e desvitalização dos centros antigos. Isto constitui um problema actual, com 
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implicações na vivência do espaço urbano. A mobilidade urbana, no seu constante 

crescimento, tem tornado as deslocações cada vez menos radiais, e cada vez mais 

em rede. 

Ideologicamente, e em referência a Ascher, o automóvel constitui “(…) uma das 

principais expressões de um individualismo (…)” que ameaça toda a esfera social 

intrínseca ao espaço urbano (Ascher, 2010:138). O indivíduo, fazendo parte de um 

sistema dinâmico de interacção com o meio, não pode ser considerado como um 

elemento isolado do sistema social em que se insere, nas suas relações e influências 

recíprocas. A cidade densa cresce em torno dos pontos nodais de transporte público 

onde se verifica uma tendência para a redução, sem extinção, do uso do automóvel. É 

favorecida a acessibilidade ao transporte público, conferindo um constante equilíbrio 

no tipo de mobilidades implantadas. 

Isto leva a que não se coloque como objectivo a redução da mobilidade (que é 

cada vez mais um fenómeno característico da contemporaneidade urbana), mas sim o 

facto de se procurar saber com que meios de transporte a mobilidade urbana é 

satisfatória. Esta necessidade de interligação entre a diversidade dos meios de 

mobilidade existentes faz emergir o conceito de intermodalidade. A intermodalidade 

implica “(…) o recuo das ideologias simplistas antiautomóvel (…)” (Ascher, 2010:142), 

apelando à conjugação daquele meio de transporte com as mobilidades colectivas, em 

integração numa rede que se encontre e se cruze em pontos intermodais 

estrategicamente definidos (Ascher, 2010:139-142).  

Como grande aposta das mobilidades, a intermodalidade promove uma 

complementaridade entre os diversos modos de transporte, dinamizando a cidade. A 

intermodalidade pressupõe um ponto nodal, de encontro entre diferentes meios de 

mobilidade, onde o factor transferência é fundamental. Existe uma crescente 

necessidade de passar o mais rapidamente possível de um modo de transporte para 

outro, o que vai definir as qualidades da intermodalidade, em termos de facilidade e 

brevidade com que essa passagem é efectuada. Estas qualidades podem tornar locais 

da cidade particularmente atractivos, que funcionam ao mesmo tempo como “(…) 

pontos centrais de uma rede e lugares de conexão com outras redes.” (Ascher, 

2010:142). Neste sentido, desenvolve-se uma espacialidade intermodal, sendo através 

destes pontos espaciais de cruzamento que se dá o máximo fluxo de pessoas e bens. 

A intermodalidade é pois uma característica do sistema de mobilidades, que promove 

o desenvolvimento da estrutura urbana em rede e a estruturação dos territórios de 

forma polinucleada. 
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2.3| Uma condução à urbanidade 

 

 A noção de urbanidade está muito interligada com a noção de vivência urbana 

e com a forma como um determinado espaço urbano é capaz de favorecer um 

ambiente propício às trocas sociais. Neste sentido, promover um sentido de 

urbanidade requer que todo o conjunto urbano ofereça qualidades que possibilitem a 

vivência urbana em toda a sua espacialidade. 

 Segundo o dicionário de língua portuguesa, urbanidade significa qualidade do 

que é urbano, em oposição à ruralidade. Em sentido figurado, urbanidade – como 

comportamento – pode também significar cortesia, civilidade, relacionando-se com 

uma capacidade de negociação adequada entre diferentes interesses em presença. 

Pressupõe então um entendimento do ponto de vista físico e do ponto de vista 

sociológico. De acordo com Clarissa da Costa Moreira, a urbanidade pressupõe uma 

materialidade espacial no conjunto urbano, ou seja, o conhecimento da forma urbana, 

bem como o modo como se vivenciam aquelas materialidades. A estrutura viária, o 

edificado e os usos adjacentes, os espaços públicos que referenciam a cidade, a 

estrutura de mobilidades e o próprio território em si são elementos materiais 

circunscritos à forma urbana, que proporcionam a existência de urbanidade. Potencia-

se então “(…) uma qualidade do urbano ligada a uma experiência de vida.” (Moreira, 

2004:20). A urbanidade é então o modo de qualificação do espaço urbano, 

pressupondo, portanto, a presença ou ausência de convivência e de vida pública. 

Numa aproximação sociológica, e de acordo com Walter Rodrigues, a urbanidade tem 

a sua expressão no modo como todo o “(…) complexo de mutações e inovações são 

geradas e adquirem especificidade (…)” (Rodrigues, 1992: 93). A presença de 

pessoas no espaço permite a representação de várias referências sociais e culturais, 

caracterizando a vida pública urbana em toda a sua diversidade social.  

 Segundo Bernard Déclève et al, é fácil perceber que, a densidades de 

ocupação (populacionais e construídas) semelhantes, nem sempre correspondem 

iguais performances em termos de produção e consumo urbano, ou em termos de 

práticas urbanas e trocas sociais; ou seja, nem sempre correspondem a iguais 

performances do ponto de vista da intensidade urbana. Segundo os autores, “On peud 

définir l’intensité urbaine comme le potentiel d’interactions auquel la ville – habitée, 

visitée, investie, consomée – donne lieu. (…) L’intensité urbaine est alors définie 

comme un jeu dramatique entre les manières d’habiter la ville. (…) L’intensité urbaine 

est alors conçue comme une énergie sociale et culturelle.” (Declève et al, 2009:33) 

Neste sentido, ela exprime-se pelo modo como se teatralizam as diversas funções 
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urbanas, a forma como o espaço urbano reflecte a própria cultura urbana e é capaz de 

espacializar a urbanidade.  

 Assim, num quadro de uma reflexão que pretende fazer uma leitura da 

densidade pela via da intensidade urbana, existem qualidades representadas ao nível 

do espaço público que favorecem mais a aproximação e o contacto entre as pessoas. 

Neste âmbito, o espaço público qualifica-se pela capacidade de atracção que tem ao 

nível da sua acessibilidade, através da rede de transportes e da sua 

multifuncionalidade, tornando-se uma parte integrante da vida diária das pessoas 

(Harvey, 1989:293).  

   Sob a perspectiva de uma alta densidade, é no espaço central da cidade que 

se accionam os diversos mecanismos condutores à urbanidade. Rogers aborda a 

necessidade de alterar a forma como se responde à densidade urbana. Existe a 

possibilidade de desenvolver espaços aprazíveis, através de densidades elevadas, 

onde a criação de espaços vivos se relaciona com o aumento da intensidade das 

actividades e pessoas dentro de uma área (Rogers, 1999:58).  

De acordo com Rogers, a localização é um factor vital na criação de uma 

densidade intensa. Nisto, os centros das cidades devem justificar as altas densidades 

populacionais que os caracterizam, numa maior diversidade de usos. O centro é, por 

excelência, o lugar da urbanidade.   

 
Fig.3 – A representação da 

cidade «viva», numa conjugação 

entre uma hierarquia do espaço 

público, uma mistura de funções 

e um sistema integrado de 

mobilidades. Fonte: Rogers, 

1999: 38  
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3 | ALMADA – UMA ABORDAGEM TERRITORIAL  

 

Almada faz parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa. Como tal, 

acompanhou desde os anos 30 e, sobretudo, desde a década de 50, todo o processo 

de metropolização da capital.  

Luís Vicente Baptista et al, em Cidade e metrópole: centralidades e 

marginalidades (2001), referem que, seguindo a ideia de “(…) criar uma grande 

metrópole constituída por diversas cidades-satélite (…)”, deviam estabelecer-se “(…) 

os novos núcleos destinados a conter os excedentes populacionais não englobados no 

perímetro da capital.” Desenvolvia-se assim “(…) um conjunto policêntrico de cidades-

satélite, como alternativa à grande cidade (…)” (Baptista et al, 2001: 56). Almada 

incluía-se nesta proposta, com uma expectativa de adição populacional em 100.000 

habitantes.  

 

 

3.1| Um crescimento planeado 

 

Sob o impulso dado por Duarte Pacheco enquanto Ministro das Obras 

Públicas, foi promovido um Plano de Urbanização para Almada, em 1943 (Baptista et 

al, 2001: 53-61), pressupondo-se a normal, segura e fácil ligação entre as duas 

margens. O PU foi entregue, em 1945, a Étiènne De Gröer e Faria da Costa, dois dos 

mais conceituados urbanistas da época. Em 1946, De Gröer deu por finalizados o 

Plano de Urbanização do Concelho de Almada (PUCA) e o Plano Parcial de 

Urbanização para o Centro Cívico, que propunha, este último, a urbanização da 

encosta sul da então antiga vila de Almada. O pequeno número de proprietários 

envolvidos no processo de expropriação facilitou uma rápida intervenção no território 

(Baptista et al, 2001: 56-61).  

Neste âmbito, a Câmara aprovou o Plano Parcial de Urbanização de Almada, 

que teve como principal meta a construção de um Centro Cívico para a vila, 

recorrendo a um extenso e acelerado programa de expropriações, terraplanagens, 

construção de arruamentos e afins.  

Por outro lado, Almada era uma área muito deficiente do ponto de vista da 

existência de serviços públicos. Este Centro Cívico formado por um conjunto de 

edifícios e equipamentos públicos surgia, pois, como uma mais-valia urbana e social. 
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Fig.4 – Plano Parcial de 

Urbanização de Almada. Planta de 

Apresentação. Escala 1:1000. 

Constituição do Centro Cívico. 

Fonte: Cavaco, 2009: 128 

 

 

 

 

 

 

Numa perspectiva de estruturação no tecido urbano, o Centro Cívico 

conectava-se com a rotunda, que por sua vez se ligava directamente à Rua I. Esta via 

possibilitava o acesso de Almada a um âmbito mais regional, numa estratégia de 

planeamento baseada na interligação de diversas escalas. 

  

 

3.2| O caso de estudo – de Rua I a centralidade axial 

  
Fig.5 – Almada – perspectiva actual da 

centralidade axial na Av. Bento Gonçalves.  

Fonte: Baptista, 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro do âmbito do PPUA, é importante fazer uma aproximação ao principal 

eixo proposto no plano de De Gröer para Almada. Este eixo, tendo começado como 

um espaço de distribuição primário em todo o layout proposto por De Gröer, tornou-se 

rapidamente num eixo central da cidade de Almada, dando ligação a Cacilhas e, mais 

tarde, seguindo também o prolongamento da Av. Bento Gonçalves, em ligação ao eixo 

da ponte 25 da Abril. Desde a denominada Rua I, definida nos planos de De Gröer, até 

à actualidade onde o mesmo eixo se afirma como uma centralidade longitudinal que 

atravessa toda a cidade de Almada, este eixo é utilizado como caso de estudo, cuja 

análise e diagnóstico servirão de base de referência ao desenvolvimento do projecto. 



Capítulo 3 | Densidade e Forma Urbana – a densidade enquanto factor potenciador de urbanidade 23

Para além de uma análise do ponto de vista morfológico (o modo como este eixo 

aparece como espinha dorsal do tecido construído envolvente, onde se resolvem os 

principais nós da estrutura urbana e a partir do qual são geradas as principais 

ramificações viárias do conjunto), o estudo atenta igualmente nos aspectos funcionais 

e de mobilidade (a relação das características morfológicas com a implantação dos 

principais equipamentos e as infra-estruturas de mobilidade).  

 
Fig.6 –  A Rua I e a disposição do edificado a 

ela adjacente, entre a rotunda e a actual 

praça Gil Vicente.   

Fonte:Cavaco,2009:139 

 

 

3.2.1| O nascimento de uma artéria estruturante  

 De acordo com o plano de De Gröer para Almada, a Rua I definiu-se como o 

eixo central, avenida principal e artéria de ligação entre Cacilhas, Almada e Cova da 

Piedade (Cavaco, 2009:133). A morfologia do traçado evidenciava a importância deste 

eixo no conjunto, que surgia no topo do esquema hierárquico dos arruamentos. 

Também as características do perfil do arruamento previam uma grande flexibilidade 

de utilização, definindo-se como um espaço de máxima recolha de tráfego e de 

circulação de pessoas. A largura do arruamento, a presença de corredores verdes nos 

perfis dos arruamentos e as tipologias edificadas que definiam os seus alinhamentos 

evidenciavam a importância desta via no contexto do novo aglomerado. Também a 

praça-rotunda central, “(…) ponto nevrálgico da planta da cidade (…)”, se evidenciava 

no layout geral, a partir da qual partiam este e outros eixos de ligação ao centro cívico 

e ao mercado (Cavaco, 2009:129-130). Segundo escreve De Gröer na memória 

justificativa do plano, e conforme cita Cristina Cavaco, “A grande via «Rua I» servirá a 

localidade como avenida principal e ligação entre o desembarcadouro de Cacilhas, 

Almada e a Cova da Piedade. Servirá ao mesmo tempo como uma das duas saídas 

principais de Lisboa para o Sul. A rotunda (cercada por plantações) dividi-la-á em dois 

ramos: o do Oeste constituirá uma estrada turística para a Praia da Caparica e o Sul 

irá juntar-se, em Cova da Piedade, à nova Estrada Nacional nº10 (actualmente em 

obras), que tenciono arranjar como «parkway», para que possa atravessar 
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rápidamente as restantes aglomerações do concelho, até Corroios (…)”  (Cavaco, 

2009:133-134). 

 
 Fig.7 – Perfis transversais das Ruas I, 

II, III e IV, de acordo com o PPUA, de De 

Gröer. Em evidência o perfil transversal 

relativo à Rua I. Fonte: Cavaco, 2009: 

131 

   

 

 

 

 

Os processos de edificação iniciaram-se na Rua I e na rotunda que liga este 

eixo ao Centro Cívico. Apresentavam uma arquitectura caracterizada pelo português 

suave e por tipologias de esquerdo/direito, de cariz essencialmente habitacional, 

embora previssem o piso térreo para uso comercial.  

Sob o intuito de criar uma relação entre a área comercial e o espaço público, as 

arcadas criavam um pórtico que permitia a separação entre o espaço público e a faixa 

correspondente ao uso comercial proposto. Propunha-se um corredor resguardado, 

como área de transição entre o espaço público e o espaço comercial. 

Os edifícios foram projectados com o propósito de apresentar uma estrutura 

homogénea que se diferenciava da Rua I para a rotunda. A praça foi pensada como 

um espaço público de referência, onde se intensificava a mistura funcional. A Rua I, 

por seu turno, servia como o grande canalizador dessa vivência central. 

 A Rua I marca o início de uma centralidade axial. O eixo central deixa de ser 

uma larga via meramente habitacional, tornando-se cada vez mais num eixo que veio 

usufruindo da implantação de equipamentos em seu redor. A partir dos anos 50, com 

os planos de Rafael Botelho e com a extensão do arruamento até Cacilhas através da 

Praça Gil Vicente e da antiga Av. Eng. Frederico Ulrich (com projectos de Filipe 

Figueiredo), o eixo ganhou uma maior importância (Cavaco, 2009: 162). O PP2 e PP3 

de Rafael Botelho remetiam, respectivamente, para a área mais a sul e a nascente do 

PPUA. O PP2, designado de Plano Parcial 2 para a Zona a Sul da Avenida 

Nun’Álvares, propunha a extensão da referida Rua I, que era um traço de charneira 

deste plano com a envolvente. Neste sentido, em remate com a Rua I e com a 

rotunda, era proposto um espaço verde correspondente ao parque público, bem como 

o prolongamento da estrutura edificada habitacional, em continuidade com os planos 

de De Gröer. O PP3, designado de Plano Parcial 3 para a Zona Leste de Almada, 
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sugeria um preenchimento edificado em redor da Av. Frederico Ulrich (actual Av. 25 de 

Abril), numa proposta de arranjo urbanístico entre aquela via e o início da Estrada 

Nacional nº10. Este plano surgia “(…) numa lógica de expansão e de vocação 

habitacional (…)”, onde “A manifesta preponderância das tipologias em banda e dos 

blocos isolados, bem como o conceito de célula a organizar as unidades de habitação, 

denunciavam a inspiração modernista e uma ideia de cidade aberta (…)” (Cavaco, 

2009:151-154).  

 Enquanto o PPUA teve consequências importantes no território de Almada, 

uma vez que grande parte das suas prescrições foram seguidas, já os planos de 

Rafael Botelho não tiveram o mesmo grau de sucesso. Os planos elaborados não 

foram cumpridos, sendo que as prescrições e recomendações dos técnicos municipais 

acabaram por ser arquivadas.  

  

 

3.2.2 A mobilidade como base – A infra-estrutura do Metro Sul do Tejo 

O eixo central de Almada, de que temos vindo a falar, tem respondido, com 

todas as suas valências e ao longo do tempo, às diversas necessidades que se têm 

vindo a sentir do ponto de vista da vivência do espaço público e, em particular, dos 

novos índices e modos de mobilidades. Assim, o eixo potenciou-se como receptor de 

novas competências móveis ao longo do seu espaço-canal, destacando-se em 

particular a proposta e execução do novo metro ligeiro de superfície. 

 
Fig.8 – A presença do Metro e a relação da sua 

infra-estrutura com o espaço público e viário.  

Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante começar por clarificar o nível e escala de mobilidades em que o 

centro da cidade de Almada tem estado implicado, estabelecendo por um lado uma 

relação intra-concelhia com outras freguesias e partes do concelho e, por outro lado, 

uma relação extra-concelhia e metropolitana, nomeadamente com Lisboa e toda a 
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região a sul do Tejo. Com a ponte 25 de Abril, houve desde logo um incremento do 

ponto de vista das mobilidades rodoviárias, com interferência na estrutura viária do 

centro, o que deu início a um processo ascendente de reforço da axialidade com base 

no centro longitudinal que temos vindo a considerar.  

Considerando a nova infra-estrutura do Metro Sul do Tejo, procura-se aqui 

entender o contexto em que se desenvolve esta centralidade axial de Almada, não 

apenas do ponto de vista viário, mas também e sobretudo através do modo como se 

tem potenciado a articulação entre outras diferentes formas de mobilidade – fluvial, 

rodoviária e ferroviária.  

Desde 1999, com a abertura do caminho de ferro sobre o Tejo, que a ligação 

entre o terminal fluvial de Cacilhas e a estação ferroviária do Pragal era apenas 

assegurada por serviços de autocarros, estabelecendo-se assim uma ligação entre os 

diferentes tipos de transportes públicos (ferroviário, rodoviário, fluvial).  

 A criação do Metro Sul do Tejo veio motivar o desenvolvimento de uma nova 

forma de mobilidade (Portas et al, 2002:153). Correspondia a uma visão estratégica já 

referenciada há muito, desde o Plano Director da Região de Lisboa (PDRL) de 1959, 

até ao actual PROT-AML de 2002. 

O MST surge como uma estrutura que, em toda a sua extensão e rede, 

possibilita melhorias na ligação entre Almada e as áreas urbanas circundantes, 

qualificando o território a sul do Tejo. Transforma-se numa mais valia em termos de 

mobilidade colectiva. 

 
Fig.9 – A estação de Metro na Praça São João 

Baptista – a forma como a infra-estrutura se 

funde no espaço público. 
Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Portas et al, “Os factores potenciadores de uma qualificação 

territorial, proporcionados pelo projecto do Metro Sul do Tejo, traduzem-se também 

nas possibilidades de articulação com outros modos de transporte e como contributo 

para a qualificação das mobilidades internas: pelo aproveitamento dos eixos 
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tradicionais de mobilidade rodoviária, a EN10; pela eficácia das articulações deste 

modo de transporte, nomeadamente com o modo ferroviário; pela criação de novos 

espaços de referência urbana (novas polaridades, atracção de actividades, maior 

articulação Nascente/Poente).” (Portas et al, 2002: 153).   

Potenciam-se assim mobilidades internas à cidade, vistas igualmente como 

uma oportunidade para a qualificação dos espaços públicos existentes, uma vez que o 

MST vem entroncar-se no sistema viário pré-existente da cidade de Almada, 

reforçando a ideia de axialidade central. Este eixo, enquanto espaço-canal 

multifuncional e concentrador de equipamentos de âmbito municipal, é revalorizado e 

fortalecido pela inserção desta importante forma de mobilidade ligeira. Assim, 

complementa-se o sistema de transportes públicos rodoviários, qualificando os 

acessos e as formas de deslocação colectiva dentro e para fora do concelho. 

Do ponto de vista da infra-estrutura implementada, o MST apresenta uma 

estrutura tripartida em 3 linhas: a linha 1, entre Cacilhas e Corroios; a linha 2, entre 

Corroios e Pragal; a linha 3, entre Cacilhas e Universidade. 

O eixo central de Almada é assim abrangido pelas linhas 1 e 3, instaladas no 

espaço compreendido entre as avenidas 25 de Abril, D. Afonso Henriques, Nuno 

Álvares Pereira e Bento Gonçalves. O eixo engloba sete pontos de acessibilidade – 

Cova da Piedade, Bento Gonçalves, Almada, São João Baptista, Gil Vicente, 25 de 

Abril e Cacilhas.   
 

 
Fig.10 – Diagrama da rede actual do Metro Sul do Tejo e respectiva demarcação dos pontos de paragem abrangidos 

pelo centro axial. Fonte: Metro Transportes do Sul in http://www.mts.pt/ 

 

 Todos os pontos de paragem procuram estar situados estrategicamente em 

áreas de maior abertura do eixo, o que não só facilita a instalação das estruturas de 

apoio, como também proporciona condições mais favoráveis à vivência do espaço 

urbano. Os maiores exemplos estão circunscritos às paragens de São João Baptista e 
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Gil Vicente, situadas em pleno centro de Almada, área de intensa actividade e 

multifuncionalidade, onde predomina o comércio e a habitação.  

Na implementação da infra-estrutura do MST no tecido urbano existente, 

procurou-se garantir o maior grau de compatibilidade em relação aos espaços 

públicos, ao redimensionamento das vias e às correspondências criadas com as 

mobilidades pedonais. Em toda a axialidade desenvolveu-se um espaço central que 

serve como canal de circulação e de inserção dos pontos de paragem do MST. Com 

isto, o eixo sofreu alterações ao nível de todo o espaço em redor e também na 

circulação viária, de modo a conciliar os três modos de movimento: o modo pedonal, o 

modo automóvel e o modo do MST.  

A integração desta infra-estrutura de mobilidade no tecido urbano central pode 

ser vista como uma forma de intensificação da vida urbana, um contributo 

contemporâneo para a centralidade de Almada. O MST levou a uma redefinição do 

traçado viário, o que se reflectiu sobretudo no perfil de rua e ao nível dos pavimentos, 

mas também no que respeita à integração do mobiliário com as situações de espaços 

públicos implementadas ao longo do eixo. Efectivamente, a introdução do MST vem 

requerer a adaptação de um eixo a uma infra-estrutura que possui dimensões 

consideráveis e que, ali introduzida, retira espaço ao arruamento, remodelando o 

tecido existente. É ainda necessário fazer referência ao modo como os espaços 

públicos são estudados, bem como o modo como o MST se associa às mobilidades 

pedonais. 

No entanto, o que é importante salientar é a intenção de reformular toda a 

estrutura de espaço público perante a introdução de um novo meio intra-concelhio de 

mobilidade colectiva. 

 
Fig.11 – Av. 25 de Abril. A separação 

evidenciada entre a infra-estrutura do Metro e a 

estrutura viária presente. 

Fonte: Baptista, 2010 
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O Metro Sul do Tejo, além das potencialidades que apresenta como meio de 

mobilidade, funciona de igual modo como uma peça estruturante na requalificação dos 

espaços públicos de Almada, fortalecendo o comércio localizado no centro. Através da 

função do MST como eixo ligante de importantes interfaces como o terminal fluvial de 

Cacilhas e a estação ferroviária do Pragal, é incentivada a transferência modal de 

passageiros, criando novos hábitos no uso do espaço público.  

 

 

3.3| Síntese – do estudo de caso à hipótese de projecto 

  

 Em síntese, toda a centralidade axial de Almada é desenvolvida a partir de 

diversos núcleos determinados pela concentração de equipamentos e pela disposição 

da estrutura de espaço público. Este eixo da cidade, tendo em conta a disposição e a 

caracterização dos elementos urbanos que o organizam, funciona como 

elemento/espaço de referência na definição de uma hipótese de trabalho no âmbito do 

projecto urbano.  

Com isto, a intenção passa por desenvolver um paralelismo entre a 

centralidade longitudinal existente e a proposta de um novo eixo de centralidade na 

área de intervenção do projecto. Por conseguinte, o novo eixo usa como referência os 

elementos urbanos e os atributos que qualificam o caso de estudo – a estrutura de 

usos mistos, os equipamentos, o espaço público e as mobilidades. 

Os diferentes nós que pontuam o eixo funcionam como rótulas importantes do 

percurso, não só porque garantem a necessária acessibilidade ao eixo de mobilidade, 

mas também porque constituem, essencialmente, os espaços públicos de maior 

presença e vitalidade do conjunto. A praça-rotunda que dá ligação ao Centro Cívico é 

um deles. É neste sentido que a praça servirá igualmente como elemento de 

referência para o projecto. O objectivo é criar no novo eixo outros nós e espaços 

públicos de referência, a partir dos quais se possam estabelecer conexões e ligações 

transversais com os nós do eixo existente. Estas ligações transversais entre um eixo e 

outro serão os vectores estruturantes da proposta na área de intervenção. Assim se 

desenvolvem as bases para a abordagem ao nível do projecto, esperando-se que a 

correspondência e a articulação entre estes dois eixos centrais de mobilidade venha 

gerar no território, e particularmente na área de intervenção, o suporte físico para uma 

vida urbana mais intensa. 
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4 | AS LINHAS DO PROJECTO 

 

Fig.12 – Almada – Vista para o 

estuário do Tejo, a partir de uma das 

áreas abrangidas pela proposta de 

projecto na área nascente da cidade.  

Fonte: Baptista, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo procura estabelecer-se a articulação entre a reflexão teórica, o 

contexto territorial em análise e o desenvolvimento do projecto propriamente dito.  

Começa-se por apresentar brevemente a área de intervenção, destacando a 

sua localização particular entre a cidade consolidada a norte e uma área industrial 

desactivada, a sul, em situação de margem ribeirinha, para a qual está previsto um 

novo plano urbanístico – o plano da Margueira, de Richard Rogers em parceria com 

WS Atkins e Santa Rita Arquitectos.  

De seguida, no âmbito do conceito de projecto que se estrutura de acordo com 

o argumento desenvolvido nesta dissertação, destacam-se as principais intenções e 

linhas estruturantes da proposta, como seja a criação de um novo centro direccional, a 

aposta na mistura de usos, a articulação de diferentes modos de modibilidade, e a 

aposta na criação de espaços públicos de excepção e de referência para a legibilidade 

da cidade. 

 

 

4.1| Área de intervenção 

    

A área de intervenção encontra-se delimitada pela Avenida Aliança – Povo – 

M.F.A. que, por sua vez, tem confrontação com a área dos estaleiros da Lisnave (área 

para a qual está actualmente previsto o plano da Margueira), pela Av. 25 de 

Abril/Praça Gil Vicente e pela Av. D. Sancho I/Rua Manuel Febrero. Este território de 

Almada nascente caracteriza-se por ser um espaço de fortes descontinuidades face à 
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cidade consolidada, mas a partir do qual se fará a ligação entre esta e a área industrial 

a reconverter dos antigos estaleiros da Lisnave. 

 Deste modo, é necessário considerar os aspectos morfológicos relativos à área 

de intervenção propriamente dita, considerando a diversidade de situações 

actualmente existentes e projectadas, e aos problemas que é necessário ultrapassar, 

nomeadamente no que respeita à estrutura viária, ao espaço público, à estrutura 

edificada, às pré-existências e ao plano proposto para a Margueira.   

Em primeiro lugar, importa referir a complexidade orográfica que o território 

apresenta, no que concerne às diferenças de cota existentes na área. Existe uma 

variação abrupta na altimetria do território que, numa distância de cerca de 70 metros, 

obriga a vencer cotas que vão entre os 35 e os 4 metros. Este facto pode ser desde 

logo considerado uma das razões para as descontinuidades que se verificam ao nível 

da estrutura de espaço público e da estrutura viária, e para a falta de ligações 

transversais entre um lado e outro. 
Fig.13 – Almada – Vista para os estaleiros da Lisnave, 

a partir de uma das áreas abrangidas pela proposta de 

projecto na área nascente da cidade. Importa 

considerar a diferença altimétrica existente no território. 
Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

 

  

 

O edificado existente apresenta grande heterogeneidade, considerando as pré-

existências e a variedade de tipologias edificadas. As tipologias variam entre os 

equipamentos colectivos, a habitação colectiva, a habitação unifamiliar, o comércio e o 

armazém. Do ponto de vista dos usos, a componente industrial, em paralelo com a 

habitacional, também apresenta um grande peso na área de intervenção, 

provavelmente devido à proximidade com os antigos estaleiros da Lisnave. 

Os equipamentos presentes na área, na sua maioria espaços de ensino e 

educativos, estão localizados nos espaços de menor declive – tanto a sul, 

sobranceiros à Av. Aliança – Povo – M.F.A., como nas cotas mais elevadas, junto ao 

eixo da Av. Nuno Álvares Pereira e da Av. 25 de Abril.  

Em termos de pré-existências, o núcleo antigo da Mutela é tido como uma 

singularidade urbana no contexto área de intervenção. Desenvolve-se de uma forma 

linear ao longo da Rua Manuel Febrero, que é parte da antiga estrada que ligava 
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Cacilhas à Cova da Piedade e, considerando o estado dos edifícios, maioritariamente 

devolutos, apresenta uma necessidade de intervenção urgente. 

 

 

4.2| Conceito do projecto 

 

 De acordo com a reflexão teórica, o projecto vai abordar a questão da 

densidade a partir de conceitos como centralidade, mistura de usos e mobilidades. É 

neste sentido que, do ponto de vista conceptual, se estabelece uma correlação entre 

densidade e concentração. 

 

 Todo o conceito de projecto emerge da necessidade de desenvolver um 

centro marcado por um princípio morfológico de axialidade que surge em 

paralelismo com a centralidade axial já existente em Almada. Neste seguimento, 

procuram criar-se transversalidades conectoras entre os dois eixos, dando lugar a 

áreas de cruzamento e a espaços abertos em praça. Estas praças funcionam como 

pontos marcantes ao longo da centralidade proposta. São espaços caracterizados 

por uma diversidade de usos e são, simultaneamente, pontos de paragem e de troca 

no sistema de fluxos e mobilidades que têm como suporte físico a nova axialidade.  

 

 

 4.2.1| Novo eixo de centralidade 

 A partir da Avenida Aliança – Povo – M.F.A., como canal estruturante, o 

projecto pretende traçar uma nova centralidade axial. A estrutura urbana que ali se 

propõe qualifica-se através de um sistema de espaços abertos de circulação viária e 

principalmente pedonal, articulados a partir de grandes pontos de cruzamento como 

são os espaços de praça.  

 

 

 4.2.2| Transversalidades 

 Tal como o eixo existente, a nova axialidade encontra-se estruturada por 

pontos de intersecção que não só permitem estabelecer a conectividade com outros 

pontos da cidade, mas também dinamizar a vivência urbana e reforçar a legibilidade 

do novo eixo no contexto de Almada Nascente. Estes nós do layout proposto são 

definidos em forma de cruzamento ou praça, de acordo com a hierarquia que lhes é 

auferida, e pretendem representar pontos marcantes na estrutura do espaço público. 

Em conjunto, constituem a base para tornar a área de intervenção permeável, criando 
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vários níveis de transversalidade entre a cidade consolidada a norte e a margem 

ribeirinha a sul. 

As transversalidades propostas serão o suporte para a circulação rodoviária e 

pedonal, aproveitando os pontos de maior acessibilidade e as condições topográficas 

mais favoráveis à sua implantação. Para tal, são propostos dois canais de 

transversalidade principais que permitem a conectividade directa entre o eixo central 

proposto e a centralidade axial presente em Almada. Estes eixos desembocam em 

espaços de praça, as existentes (Praça Gil Vicente e Praça São João Baptista) e as 

novas praças propostas.  

 

 

4.2.3| Estrutura de usos mistos 

A mistura de usos proposta vem reforçar todo o conceito de projecto. Assim, a 

axialidade é suporte de uma estrutura de usos mistos que conjuga essencialmente o 

uso comercial e o uso habitacional. Existe uma hierarquia de funções que conduz à 

fixação dos equipamentos em redor das duas praças propostas. Na praça a norte, 

toda a mistura de usos é reforçada com uma unidade hoteleira e espaço comercial 

adjacente, bem como a recolocação do edifício correspondente aos bombeiros de 

Cacilhas. Por outro lado, a praça proposta a sul tem um cariz destinado aos 

equipamentos que a envolvem, entre eles a escola profissional (existente), um 

mercado municipal e um complexo universitário (propostos).  

 

 

 4.2.4| Um eixo de mobilidades 

A implantação das mobilidades vem igualmente reforçar o conceito de projecto 

e a organização multifuncional da proposta. Para além de eixo viário, a avenida 

permitirá a passagem da infra-estrutura do Metro Sul do Tejo, conforme previsto, aliás, 

no plano da Margueira. Neste sentido, propõe-se que os pontos de paragem e de 

intermodalidade ocorram nas praças projectadas e num ponto de intersecção com a 

Rua Manuel Febrero, permitindo, neste caso, a articulação com o núcleo histórico da 

Mutela.  

A colocação estratégica das estações em cada ponto de abertura proposto 

permite também a complementaridade e o paralelismo sugerido com a centralidade 

axial existente. O correcto distanciamento entre as paragens proporciona uma 

distribuição equilibrada das acessibilidades ao longo do eixo proposto. 
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Deste modo, procura-se articular as formas de mobilidade propostas com a 

malha viária definida, seja ao nível do eixo principal, seja nas ligações transversais 

que se criam. 

 

 

4.3| Proposta de espaço público – a praça 

 

A proposta para o espaço público da praça procura particularizar e 

pormenorizar algumas das opções e das ideias de projecto já explicadas 

anteriormente. A opção de escolher a praça como espaço a pormenorizar ao nível do 

projecto relaciona-se com o facto deste ser o espaço por excelência onde se regista 

uma maior concentração de actividades e níveis de vivência diferenciados. É, por 

conseguinte, o espaço de maior densidade. Com efeito, é no espaço de praça que se 

reúnem uma multiplicidade de usos diferenciados e com acesso aos principais modos 

de mobilidade presentes no território. Deste modo, a praça torna-se o “centro do 

centro”, o espaço da centralidade onde se maximizam factores como sejam as 

mobilidades e a mistura de usos. 

Neste sentido, de entre as duas praças propostas no projecto, optou-se por 

particularizar a que se situa mais a norte, precisamente aquela que corresponde ao 

espaço com maiores capacidades para agregar pessoas e actividades. As escalas de 

representação deste espaço vão variar entre 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50 e 1:20. 

Nesta pormenorização, é importante focar o modo como se organizam quatro 

elementos essenciais: a estrutura viária, a estrutura de espaço público, os usos e as 

mobilidades.  

 A estrutura viária proposta na praça reflecte a estrutura já desenvolvida e 

apresentada em escala anterior, no que concerne às transversalidades, bem como ao 

eixo longitudinal principal sobre o qual se ancora. Devido à acentuada diferença de 

níveis no território, o traçado da estrutura viária faz-se de forma muito específica e 

localizada, procurando acompanhar a estrutura de espaço público proposta.  

 A estrutura de espaço público é provavelmente o elemento que melhor define o 

projecto para o território, especialmente no que diz respeito ao desenho das 

plataformas expresso na proposta. A estrutura das plataformas é elaborada de forma a 

resolver o declive acentuado do terreno, proporcionando diferentes níveis ou quadros 

de vivência do espaço público. Todas as plataformas existentes privilegiam a 

circulação pedonal, garantindo a acessibilidade a todos os espaços e à estrutura viária 

principal. Desta forma, o espaço da praça é colmatado com áreas de estar, definidas 

através de pontos de descanso/paragem e espaços verdes. 
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 A praça é definida por uma estrutura edificada que comporta diferentes tipos de 

usos, nomeadamente habitação e comércio, destacando-se igualmente alguns 

equipamentos situados nas imediações, como são a estação do Metro, a unidade 

hoteleira e os bombeiros de Cacilhas. Estes equipamentos têm uma abrangência 

intermédia que se situa entre a escala concelhia e a escala metropolitana. A presença 

de usos comerciais na área central da praça vem reforçar a ideia daquele espaço 

como ponto referencial na estrutura do espaço público e no contexto da legibilidade do 

tecido urbano. 

 O Metro Sul do Tejo é visto como uma forma de mobilidade com uma grande 

importância para o projecto, pelo que se optou por articular o seu ponto de paragem 

com a situação da praça, estabelecendo-se deste modo diversos níveis de conexão 

com as outras formas de circulação, nomeadamente a pedonal e a rodoviária. A 

colocação de usos comerciais no interior da estação confere-lhe igualmente um maior 

dinamismo e flexibilidade. 

 

 

4.4| O sentido de urbanidade do espaço criado 

 

 A abordagem aqui apresentada vai no sentido de gerar espaços de urbanidade. 

Sobre este aspecto é importante considerar as ideias defendidas por Rogers, Harvey e 

Declève, em particular Richard Rogers quando faz referência ao potencial que uma 

alta densidade tem para produzir espaços de excelência urbanística.  

 No que concerne a este sentido de urbanidade, procuram conjugar-se diversos 

factores que supostamente a potenciam, nomeadamente a mistura de usos e uma 

estrutura de mobilidades consistente e bem articulada.  

Declève fala de urbanidade como uma forma de intensidade urbana, 

considerando o potencial que o espaço tem para promover o maior número de 

interacções sociais. Neste sentido, as mobilidades propostas vão reforçar todo o 

sistema de centralidade proposto, proporcionado ao espaço maiores condições para 

potenciar vivências urbanas. Segundo Rogers, o desenvolvimento de espaços vividos 

está fortemente relacionado com o aumento das actividades e com o afluxo de 

pessoas aos lugares, pelo que a qualidade do espaço público é um factor de extrema 

importância para promover essa atracção. De acordo com Harvey, esse factor de 

atractividade do espaço, naturalmente associado à qualidade espacial, garante-se 

precisamente a partir de vectores, como são a multifuncionalidade e a estrutura de 

mobilidades. Esta nova centralidade axial pretende funcionar como espaço de 

atractividade para este território em renovação.  
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5 | CONCLUSÃO 

 

Através de uma reflexão crítica que tomou como principal referência os autores 

Richard Rogers, Phillippe Panerai e François Ascher, este trabalho veio explorar  os 

centros urbanos como os lugares onde melhor se equaciona, em termos morfológicos 

e funcionais, o problema da alta densidade. Neste âmbito, densidade é vista como 

uma qualidade imprescindível no desenvolvimento de espaços urbanos centrais. 

Promover uma certa qualidade urbana, em termos de vivências e de actividades vitais 

ao seu bom funcionamento, significa promover uma cidade densa, bons níveis de 

concentração e diversificação de actividades e de pessoas. 

Assim, o projecto vem afirmar o entendimento de que a conjugação e constante 

interacção entre factores como sejam a noção de centro, a mobilidade e a mistura de 

usos, possibilitam o reforço e a intensificação da vivência do espaço urbano. A 

interacção entre estes factores é pois testada ao nível do projecto para a área de 

intervenção em Almada Nascente, tomando como suporte físico e conceptual a 

criação de um novo eixo central direccional a implementar na actual Av. Aliança – 

Povo – M.F.A.. Desta forma, o projecto aposta na criação de espaços públicos 

multifuncionais (dos quais se destacam as praças), e na estruturação do espaço 

público e do layout viário como suporte físico de um sistema de mobilidades e 

acessibilidades que se pretende consistente, hierarquizado e diversificado nos modos 

de circulação. A este nível, a criação de pontos intermodais coincidentes com os 

pontos de praça tornou-se um dos principais objectivos da proposta. O desafio reside 

na convergência de determinados factores urbanos que, ao serem articulados, tornam-

se motores de concentração de pessoas, bens e actividades e promotores de vivência 

social, tomando o sistema de espaços de uso colectivo como a base matricial para o 

desenvolvimento de toda a proposta.  

 Na verdade, é a construção de um novo sector da cidade de Almada que está 

em causa e que vem, aliás, na sequência das propostas contidas no plano de 

urbanização da Margueira. Com efeito, atendendo aos índices de construção e à 

renovação morfológica e programática que se propõe, este estudo urbano representa 

o impulso para uma verdadeira recomposição demográfica e do tecido edificado da 

cidade, uma intervenção urbana profunda e de grande envergadura que, a ser 

implementada, conduziria certamente a uma regeneração integrada de toda a Almada 

Nascente.  

Contudo, tal proposta, significa também, e naturalmente, um enorme 

investimento económico e financeiro, técnico e tecnológico nesta área da cidade, que 
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requer necessariamente uma actuação integrada e concertada entre diversos actores 

públicos e privados. 

Neste enquadramento, e face à conjuntura que o país vive actualmente, de 

grande urgência financeira por parte da Administração Pública e de retracção da 

economia em geral, é imperativo que intervenções urbanas desta natureza e dimensão 

sejam pensadas de modo progressivo e faseado. 

Assim, e considerando o argumento defendido nesta dissertação – a criação de 

um novo sector para a cidade de Almada, pautado por um princípio de densificação 

que se alia às noções de centralidade e concentração, como um meio, por excelência, 

para gerar urbanidade – a questão é perceber, neste processo faseado, quais os 

elementos ou segmentos do novo sector que devem ser considerados sinérgicos e 

estruturantes e nos quais a renovação desta área de Almada possa e deva assentar 

para promover, a partir daí, a revitalização progressiva e integrada do conjunto.  

Face a este desafio, considera-se que são precisamente a estrutura de 

espaços públicos e as infra-estruturas de mobilidades os elementos primordiais, 

catalisadores de actividades e vivências. Com efeito, estes são os elementos que 

definem a base matricial de qualquer território ou espaço urbano, a partir da qual a 

construção e densificação do tecido edificado se vai fazendo. O espaço público torna-

se então palco de acontecimentos. Articulado com as formas de mobilidade, estrutura 

os fluxos (de bens e pessoas) e regula a localização de actividades. O espaço público 

e as formas de mobilidade funcionam assim como motores de todo o processo de 

renovação territorial e de contínua construção do espaço da cidade.  

Como clarifica Nuno Portas “(...) são os espaços públicos ou colectivos, no 

modo como se relacionam e determinam a paisagem, as mobilidades, as infra-

estruturas e as fronteiras das edificações, os elementos mais estáveis da estrutura 

urbana, os que provaram, ao longo dos séculos, maior capacidade ordenadora, pelo 

que podem ser entendidos como suportes da urbanização. (...)” (Portas et al, 2011: 

164). Deste modo, os espaços públicos são elementos primordiais no processo de 

«reurbanização» que, de acordo com o autor, é “(...) o processo de completar, refazer 

e melhorar as redes de suporte e espaçamento dos conjuntos edificados existentes ou 

potenciais urbanizações deficitárias da cidade extensiva (...)”(Portas et al, 2011: 164).  

É pois precisamente num contexto de reurbanização que esta proposta se 

insere, tirando partido de factores como sejam as mobilidades, os usos mistos e as 

centralidades, e encontrando na estrutura de espaço público o elemento matriz para  a 

sua implementação. 
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ANEXO I – Imagens de Almada 
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 Centralidade axial 

 

 

Fig.1 – Perspectiva geral da Av. Bento Gonçalves. Fonte: Baptista, 2010 

Fig.2 – A paragem do Metro de Almada na Av. D. Nuno Álvares Pereira. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

Fig.3 – Av. D. Nuno Álvares Pereira – perspectiva geral. Fonte: Baptista, 2010  
Fig.4 – Paragem do Metro de São João Baptista, na praça homónima. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

Fig.5 – Perspectiva da Praça de São João Baptista a partir do eixo viário. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.6 – Av. D. Nuno Álvares Pereira, em descida para a Praça M.F.A.. Fonte: Baptista, 2010 
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Fig.7 – A densidade do edificado presente na Praça M.F.A.. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.8 – Vista parcial da Praça M.F.A.. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

Fig.9 – A paragem de Metro presente na Praça Gil Vicente. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.10 – Perspectiva da Av. 25 de Abril, com a paragem do Metro no fundo. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

 

Fig.11 – A Av. 25 de Abril e a tendência habitacional presente no edificado. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.12 – Final da centralidade axial, no cruzamento com a EN nº10 (Av. Aliança – Povo – M.F.A.). Fonte: Baptista, 

2010 
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Área Nascente 

 

 

Fig.13 – Vista para os estaleiros da Lisnave, a partir nos níveis superiores da área. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.14 – Os estaleiros da Lisnave, palco do Plano da Margueira. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

Fig.15 – A escola primária de Cacilhas, um dos equipamentos presentes. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.16 – Vista para os bombeiros de Cacilhas e para o estuário do Tejo, através de um espaço expectante 

característico da área. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

Fig.17 – Um acesso ao equipamento desportivo existente na área. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.18 – Alguns espaços expectantes são colmatados com parqueamento automóvel. Fonte: Baptista, 2010 
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Fig.19 – O espaço expectante – estacionamento automóvel e acesso a hortas. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.20 – Área de hortas existente nos espaços vazios. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

Fig.21 – As hortas implantadas na área, com o terreno do externato ao fundo. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.22 – Área residencial combinada com o externato, à direita. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

 

Fig.23 – Rua D. Sancho I, em direcção à Praça Gil Vicente. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.24 – Área residencial de grande densidade – os edifícios dispostos em banda, em Cacilhas . Fonte: Baptista, 2010 
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Fig.25 – Outro exemplo do uso do estacionamento no espaço vazio. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.26 – O início da Rua Manuel Febrero, em direcção à Mutela. Fonte: Baptista, 2010 

 

 

Fig.27 – O centro histórico da Mutela – Rua Manuel Febrero. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.28 – Pequeno alargamento do espaço público na Mutela. Fonte: Baptista, 2010 
 

 

 

Fig.29 – O centro histórico da Mutela é ocupado por usos industriais e de serviços. Fonte: Baptista, 2010 
Fig.30 – Transversal à Rua Manuel Febrero. Fonte: Baptista, 2010 
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Fig.31 – A Av. Aliança – Povo – M.F.A. e o acesso ao Parque Tecnológico da Mutela e à Escola Profissional. Fonte: 

Baptista, 2010 
Fig.32 – Cruzamento da Rua Manuel Febrero com a Av. Aliança – Povo – M.F.A.  Fonte: Baptista, 2010 
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ANEXO II – Plano da Margueira 
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Fig.1 – Planta de apresentação do Plano da Margueira. Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1025081&page=3/ 
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Fig.2 – Planta de usos no piso 0. Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1025081&page=3/ 
Fig.3 – Planta de usos nos restantes pisos. Fonte:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1025081&page=3/ 
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Fig.4 – Planta – número de pisos. Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1025081&page=3/ 
Fig.5 – Planta – proposta de rede de transportes para a área.  

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1025081&page=3/ 
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ANEXO III – Área Nascente – o edificado, os espaços  

abertos, altura do edificado, os usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III | Densidade e Forma Urbana – a densidade enquanto factor potenciador de urbanidade 1 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 – Ortofotomapa – Área Nascente de Almada. Fonte: Google Earth  
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ANEXO IV – Painéis de análise e de projecto 
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ANEXO V – Imagens das maquetes 
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Imagens – maquete à escala 1:2000 
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Imagens – maquete à escala 1:500 
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