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00. RESUMO 

 

A cidade tal como a conhecemos, rápida, irreverente, cheia de possibilidades, está a enfrentar uma 

problemática que em muitas circunstancias ultrapassa os indivíduos que a ela pertencem.  

A fragmentação urbana é hoje em dia um problema que assombra muitas cidades, colocando muitos 

componentes que a constituem isolados, incapazes de se relacionarem com o envolvente e gerando espaços 

improdutivos e redundantes na malha urbana. Tornam-se partes isoladas de uma cidade, incapazes de 

transpor os seus limites, sejam eles sociais ou espaciais.  

Vivemos numa era em que tudo se torna possível, mas esta imagem de um “tudo” tem de ser trabalhada 

para que o “tudo” esteja relacionado com o “todo” e não isolados em partes desconectadas. 

À luz desta problemática, propõe-se inúmeras estratégias de projeto de arquitetura paisagista que 

pretendem estimular a inclusão/participação social sobre o espaço público a partir do conceito de rede, 

qualificando as diferentes partes, de modo a que revelem uma continuidade e formem um equilíbrio urbano. 

 

00. ABSTRACT 

 

The city as we know it, fast, irreverent, full of possibilities, is facing problems which, in most circumstances, 

transcend those who belong there. 

Urban fragmentation is, nowadays, a problem which haunts many cities, isolating many of their constituent 

components, enabling them to connect with the surroundings; what, subsequently, generates unproductive and 

redundant open spaces in the urban web. They become, therefore, isolated parts of a city, incapable of 

surpassing limitations, whether social or space related.  

We live in a time where everything becomes possible, but the idea of “a whole” has to be worked out, so that 

“the whole” involves everything and won’t be isolated in disconnected parts.  

In light of all this, innumerous strategies of landscape architectural design arise with the purpose of 

stimulating social inclusion/participation over public space from the concept of network, qualifying its different 

parts, in such way they reveal some continuity in urban balance. 
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