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RESUMO 

 

O tema do trabalho é a reabilitação do bairro da Boavista que surge como uma zona específica da cidade de 

Lisboa, considerado como bairro de intervenção prioritária (BIP/ZIP) pela Câmara Municipal, devido aos 

problemas apresentados tanto a nível de infraestruturas como sociais. 

 

O objectivo passa por perceber as singularidades deste bairro, de modo a que seja possível criar uma 

intervenção que promova não só o bem-estar da população residente, mas que permita ao bairro ter um ponto 

de interesse que consiga chamar pessoas de fora. 

 

A vertente cultural deve ser potenciada como forma de atingir esses objectivos, pois as diferentes culturas e 

etnias presentes no bairro e que se foram integrando gradualmente ao longo do tempo, podem permitir um 

conhecimento e uma riqueza de diferentes tipos de vivência, algo que faz também parte da história do próprio 

bairro. 

 

A proposta de reabilitação assenta na criação de um espaço público central no bairro que congregue as 

diferentes faixas etárias e diferentes estratos da população residente, transmitindo o sentimento de pertença e 

de inclusão nas atividades do bairro, permitindo ainda a retoma de actividades artísticas que se foram perdendo 

ao longo do tempo por falta de infraestruturas. 

 

O projecto promove a criação de equipamentos, que se relacionam directamente com a organização e utilização 

do espaço público, procurando criar uma zona que assuma a continuidade entre os diferentes elementos e onde 

coexistem todos os intervenientes do bairro, ficando assim revitalizado e com funções definidas.  

 

Surge integrada na intervenção arquitetónica uma optimização dos espaços e dos elementos do desenho 

urbano, de forma a garantir a eficiência energética dos edifícios. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Palavras-chave Reabilitação urbana, sustentabilidade, bairro da Boavista 
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ABSTRACT 

 

The theme of this project is the regeneration of bairro da Boavista, that is located on the border of Lisbon's city, 

and considered a priority intervention neighborhood by the city council, due to its social and infrastructural 

problems. 

 

The main purpose is to analyze the particular context of this neighborhood, in order to create an intervention that 

allows to improve the welfare of the residents and, at the same time, generate points of interest that attract 

outside people. 

 

The importance of culture must be integrated to accomplish that goal, because there are many different  

ethnicities in the neighborhood that appeared over time, that may enable transmit that knowledge of those several 

types of life, which also is part of the neighborhood history. 

 

The rehabilitation proposal is based on the development of a central public space in the neighborhood that gather 

people from different ages or backgrounds, transmitting the sense of owning and belonging to them, allowing to 

restore some artistic activities that has been lost due to the lack of infrastructures.  

 

The project generates many equipments that have a straight connection with the organization and the use of the 

public space, performing a unifying role between all the parts of the neighborhood, in order to revitalize it and 

define the functions. 

 

In the architectural intervention, the design integrates the utilization of energy strategies that allows the buildings 

to have more energy efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords Urban regeneration, sustainability, Boavista neighborhood 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema e questão de investigação 

   
O tema geral do projecto é “Mais energia, menos carbono: Inovações na arquitectura e espaço urbano”, o que 

nos leva ao tema desta investigação “Eficiência energética na reabilitação do desenho urbano do bairro da 

Boavista”; remetendo-nos assim para as principais questões desenvolvidas neste trabalho na qual se procuram 

fundir os conceitos de sustentabilidade e de reabilitação urbana, como forma de intervir numa zona muito 

específica e problemática da cidade de Lisboa.  

 

Chegamos assim à pergunta fulcral da investigação, à qual procuro responder com o meu trabalho “É possível 

realizar uma intervenção sustentável num bairro com grandes problemas sociais?" Na sequência desta questão 

surge outra "Como se deve abordar esta intervenção neste contexto específico?", pois o objectivo passa depois 

por perceber as implicações deste tipo de intervenção no dia-a-dia dos residentes e apurar a sua adequabilidade 

ao ambiente em que é inserida. 

 

1.2. Enquadramento e local de intervenção 

 

Procurando como já referi, focar o meu trabalho no contexto dos bairros problemáticos e onde a pobreza e 

marginalidade são mais vincadas, surgiu a oportunidade de trabalhar no bairro da Boavista, que foi considerado 

como bairro de intervenção prioritária (BIP/ZIP) pela Câmara Municipal de Lisboa, precisamente devido a essas 

mesmas características. 

 

Além de ter algum conhecimento da realidade do bairro antes de iniciar qualquer análise, o facto de ser próximo 

da cidade e a grande disponibilidade apresentada por alguns dos moradores, foram fundamentais para 

conseguir desenvolver um enquadramento desta pequena zona no contexto de Lisboa, e portanto de perceber 

melhor as características do local proposto para a intervenção. 

 

1.3. Metodologia e estrutura 

 
No que diz respeito à metodologia de trabalho, a primeira intenção passou pelo objectivo de ter a maior 

proximidade possível com a vivência do bairro da Boavista, algo que foi atingido através do trabalho de campo 

realizado com o acompanhamento de alguns dos representantes da ARMAAB, o que permitiu ter uma ideia mais 

concreta dos problemas do bairro nomeadamente a nível espacial e da precariedade de muito do edificado. 
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Esta proximidade foi conseguida também através da realização de entrevistas e contactos informais com 

diversos moradores o que permitiu ter conhecimento das principais queixas e necessidades que se passam a 

nível social. 

Figuras 1,2 e 3 Visitas ao bairro na companhia da associação de moradores                                           

 

A estrutura do trabalho procura estabelecer relação entre os diferentes conceitos abordados neste projecto, pois 

a sua variedade de temas fez com que não fosse fácil ter casos de estudo anteriores que retratassem no global 

uma realidade idêntica à que se passa na zona de intervenção, como tal foi necessário abordar muitas vezes os 

diferentes temas em separado, para depois partir para a concepção do projecto, o que levou à criação de uma 

linha estrutural para todo o processo de trabalho que se desenvolveu de forma gradual, mas ao mesmo tempo 

com uma grande ligação entre os diferentes intervenientes. 

 

Isto levou a que todo o processo de análise se direcionasse para diferentes temas globais, que depois de 

retratados e de terem os conceitos assimilados, se cruzaram entre si na fase de projecto, tendo acompanhado 

todas as escalas projectuais, desde a escala urbana até aos pormenores construtivos dos edifícios propostos. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

2.1. Sustentabilidade 

 

A temática da sustentabilidade procura responder a questões relacionadas com o bem-estar da população e o 

modo como as suas acções interagem com o meio ambiente, tendo em conta as alterações que podem surgir 

devido ao seu comportamento. 

 

Neste contexto, surge em 1987 o primeiro passo no sentido de fazer face à errada utilização dos recursos, 

centrada em grande parte pela lógica consumista da sociedade da época, com a criação do Relatório de 

Brundtland que teve como objectivo criar uma plataforma global que servisse como base, onde os diferentes 

países se apoiassem para definir as suas estratégias e onde foram definidos os primeiros conceitos de 

sustentabilidade. 

Deste modo, foram definidas três dimensões diferentes para a sustentabilidade: a eliminação da pobreza e da 

privação, a conservação e o aumento dos recursos base o que pode permitir a eliminação permanente da 

pobreza e a integração no conceito de desenvolvimento, não só o crescimento económico mas também o social 

e o cultural. 

Este passo foi fundamental para definir os princípios essenciais em direcção à sustentabilidade e que abordam 

assim um espectro mais abrangente de intervenientes e que se relacionam entre si. São eles a eficiência 

económica, a equidade social, a preservação ambiental, o princípio do longo prazo, o princípio da globalidade e 

o princípio do poder administrativo. 

Ficou definido então o conceito de desenvolvimento sustentável como: A capacidade da Humanidade garantir 

que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

assegurarem as suas próprias necessidades (Brundtland, 1987, página 9.) O desenvolvimento sustentável não é 

um estado fixo de harmonia, mas antes um processo de mudança no qual a exploração de recursos, a direcção 

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais são 

compatibilizadas com as necessidades futuras assim como com as presentes (Brundtland, 1987, página 10). 

Tira-se como conclusões deste relatório, que o mais importante não é apenas a preservação dos recursos 

existentes, mas que essa preservação se insira numa visão estratégica integrada, onde se procura responder às 

necessidades existentes pensando também no seu desenvolvimento futuro, no qual todos os intervenientes se 

encontram relacionados. 

 

Após, o Relatório de Brundtland, foram aparecendo outros documentos ou conferências com o objectivo de 

aprofundar este tema e de adequá-lo às diferentes realidades consoante a sua localização. 
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Surge deste modo a Agenda 21 Local onde existe uma preocupação de aproximação às diferentes escalas, 

desde global, nacional, regional, o próprio edifício e até os materiais utilizados, admitindo a importância de todo o 

conjunto relativamente a questões relacionadas com sustentabilidade. 

Assim, o resultado desta conferência realizada em 1992 no Rio de Janeiro promove um plano de acção para a 

sustentabilidade, proposto ao nível dos municípios, e que origina um processo multi-sectorial com diferentes 

entidades envolvidas e de acordo com as prioridades do local. 

 

Aproximando ao tema da construção, em 1999 a Agenda 21 sobre Construção Sustentável aborda também 

aspectos relacionados com as necessidades do mercado e o funcionamento dos edifícios e das estruturas, bem 

como da melhoria de todo o processo construtivo. 

Tem assim como objectivo promover a eficiência energética, reduzir o consumo de água potável, selecionar 

materiais tendo como base o seu desempenho ambiental e contribuir para um desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 

A Comissão Europeia determina através da sua directiva que os edifícios devem corresponder a determinados 

requisitos mínimos de eficiência energética definidos por cada Estado membro, sendo necessária uma 

certificação do seu desempenho. 

Em Portugal, essa directiva é executada em 2006 através da revisão dos regulamentos do RCCTE (regulamento 

das características de comportamento térmico dos edifícios) e do RSECE (regulamento dos sistemas 

energéticos de climatização em edifícios), onde se procura dar um enfoque especial às capacidades térmicas 

dos edifícios, que advém do próprio desenho do projecto e dos materiais utilizados, bem como dos meios 

adicionais necessários para a climatização dos mesmos. 

 

Toda a evolução que foi existindo tendo em conta a temática da sustentabilidade e mais especificamente a 

construção sustentável, levou à necessidade de medição do desempenho energético, nomeadamente dos 

edifícios construídos, o que implicou criar sistemas de certificação que abordem as diferentes partes de cada 

projecto. 

Aparecem portanto um pouco por todo o mundo uma série de sistemas que visam determinar a eficiência ou não 

de uma determinada construção, tais como o BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) no Reino Unido, o LiderA em Portugal ou o LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design) nos Estados Unidos da América, através da correspondência entre o projecto e uma série de critérios 

previamente definidos e que consequentemente dão uma classificação relativamente à escala do desempenho 

energético. 
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O sistema de certificação LEED está a ser cada vez mais utilizado globalmente, isto porque apresenta uma 

avaliação do desempenho ambiental do edifício e o seu ciclo de vida, associados a diferentes utilizações e tipos 

de intervenções possíveis: LEED-NC (New Constructions and Major Renovations), LEED-EB (Existing Buildings), 

LEED-CI (Commercial Interiors), LEED-CS (Core and Shell Development), LEED_SCH (Schools), LEED-R 

(Retail), LEED-HC (Health Care), LEED-H (Home) e LEED-ND (Neighborhood Development). 

Tendo em conta o tipo de intervenção para o bairro da Boavista, é importante salientar principalmente o LEED-

NC e o LEED-ND. 

Em relação ao LEED-NC destinado a novas construções tais como espaços comerciais ou institucionais, a 

avaliação é feita através da verificação de sete categorias distintas: locais sustentáveis, uso eficiente da água, 

energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ar interior, inovação no design e prioridade local, cada 

uma mesurável através da resposta a um conjunto de subcategorias, dando a sua soma a avaliação quantificada 

da eficiência do edifício. 

No que diz respeito ao LEED-ND, o objectivo passa por avaliar planos urbanos cujo desenvolvimento beneficie a 

comunidade e que os seus edifícios apresentem garantias ambientais. Neste caso, as áreas avaliadas são: 

localização inteligente e ligação, desenho urbano, infraestrutura verde e edifícios, inovação no design e 

prioridade local, funcionando também com subcategorias para cada área. 

 

2.1.1. Caso de referência – edifício Solar XXI 
 

O estudo do edifício Solar XXI surge neste contexto com o objectivo de analisar as estratégias utilizadas e 

perceber a sustentabilidade dos seus sistemas construtivos aliado ao facto de ser o único edifício em Portugal de 

energia quase zero, ou seja, que produz através dos seus diferentes sistemas a energia que necessita para o 

seu bom funcionamento. 

 

O facto de ser um edifício de estudo, que tem como objectivo a utilização destas mesmas estratégias, fez com 

que existisse uma visão integrada na projecção do edifício que contempla não só as estratégias passivas 

associadas às próprias escolhas arquitectónicas, como também a sua relação com as estratégias activas do 

edifício que promovem eficiência deste complexo.  

 

No que diz respeito às estratégias passivas, o edifício foi projectado com o objectivo de promover a orientação 

das fachadas que permitisse um melhor conforto térmico para o seu interior, associado à iluminação e ventilação 

natural, algo assegurado também pela inclusão do sistema de arrefecimento do ar pelo solo a pensar nos dias 

mais quentes. 
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As estratégias activas utilizadas permitem realçar o papel da recolha de energia solar nos edifícios, quer térmica 

quer fotovoltaica, como forma de diminuir os custos de exploração energética, de modo a que se possa caminhar 

na direcção de produzir a totalidade da energia que se gasta e reduzir as emissões de carbono dos edifícios. 

 

 Figura 4 Fachada Sul do edifício                                          Figura 5 Fachada Norte do edifício 
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2.2. Reabilitação urbana 

 

O termo reabilitação urbana remete-nos para uma melhoria exercida sobre o existente de modo a conseguir 

adequá-lo aos objectivos propostos. 

Tendo como base esta premissa, existem quatro preocupações a ter em conta no desafio da reabilitação urbana: 

a reabilitação dos edifícios, que promove a compreensão de diferentes intervenientes, desde o uso proposto, aos 

materiais mais indicados e até a uma análise das técnicas construtivas utilizadas no edifício original; o património 

construído, que nos transporta para a importância do existente como percepção para a população e ao nível 

histórico; a qualidade de vida, ou seja, perceber as alterações que podem ser causadas pela intervenção no dia-

a-dia da população; e sustentabilidade, o que nos remete para a utilização de materiais e sistemas dando uma 

visão integrada à reabilitação urbana (Raimundo Mendes Silva, 2012). 

 

A reabilitação está também associada ao pensamento de valor do património existente, urbanístico neste caso, e 

ao modo como o mesmo se assume no contexto em que se insere. 

Isto representa a identidade cultural, que compreende: o significado do objecto singular, ou seja, a sua 

linguagem arquitectónica e o seu significado cultural; a homogeneidade dos objectos, perceber se este se insere 

num contexto urbano onde a envolvente se encontra caracterizada da mesma forma; e o que sustenta a sua 

permanência, analisar o uso proposto e perceber se o edifício se adequa às exigências do mesmo (Rogério 

Amoêda, 2012). 

 

O próprio contexto da intervenção pode ser traduzido em três tipos de valores distintos: sociais, económicos e 

ambientais. 

Os valores sociais compreendem a interacção entre a população, ou seja, as relações de vizinhança, a 

importância educacional, a importância política e o estatuto social. 

Em relação aos valores económicos é necessário perceber qual o impacto que o projecto tem no mercado 

imobiliário e se se pode caracterizar como um polo de atracção turística. 

No que diz respeito aos valores ambientais o ponto essencial é analisar o impacto da reabilitação, através da 

reutilização ou não do edifício, da minimização de resíduos construtivos e da utilização de sistemas de eficiência 

energética (Rogério Amoêda, 2012). 
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2.2.1. Caso de referência – barrio de la Mina 
 

O Barrio de la Mina é um bairro situado na periferia de Barcelona e tem neste momento a decorrer um programa 

que visa a reabilitação da zona, caracterizada por estar muito fechada ao exterior, pelo forte estigma social e 

pela pobreza da sua população. 

 

O objectivo da intervenção era acabar um pouco com este estigma, relacionando o bairro com a cidade, e 

procurando torná-lo parte integrante da mesma, no fundo acabar com o carácter de gueto que esta parte da 

cidade assumia. 

 

Desta forma, a proposta visa a criação de uma rambla, que atravessa o bairro e que liga um parque urbano 

situado a Norte e um campus universitário em construção a Sul. A rambla surge associada a uma série de novos 

elementos que pretendem trazer vida ao interior do bairro, como uma biblioteca ou uma igreja, com ligação 

directa ao tram que percorre esta avenida e assegura o transporte para o centro de Barcelona. 

Figura 6 e 7 Rambla proposta que atravessa o bairro 

 

Existiu também a reabilitação de grande parte da habitação existente que estava em condições bastante 

precárias, às quais se tentaram associar zonas de estar e espaços verdes entre outros equipamentos.  

Figura 8 e 9 Maquete Geral da Intervenção                                    
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2.2.2. Caso de referência – living the city in the city 
 

Living the city in the city foi o projecto vencedor de um concurso organizado pelo município de Génova para a 

reabilitação da Via XX Settembre. 

 

A eliminação do tráfego privado gerou a oportunidade de criar novas zonas de estar e de viver a cidade, 

adaptando-se à envolvente. 

 

Além de repensar o sistema de mobilidade, o projecto propõe um sistema de relações urbanas, traduzido pelos 

novos pontos dinamizadores que surgem na intersecção da via com as suas perpendiculares, associados a três 

temas: cultura, informação e reunião.  

Figura 10 Polos dinamizadores da via 

 

Deste modo, foi possível associar uma série de actividades consideradas essenci ais na vida da população no 

próprio desenho urbano permitindo a criação de zonas que demonstram essas mesmas características 

  

Figura 11 e 12 Perspectiva da vivência da via                                    
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2.2.3. Caso de referência - kitchain 
 

Este caso que estudei surge num contexto um pouco diferente dos restantes analisados, isto porque a 

reabilitação urbana não tem necessariamente uma escala definida, e como tal, este projecto insere-se 

claramente no tipo de interacção que eu quero criar no bairro. 

Assim, esta ideia desenvolvida pelo estúdio de arquitectura MOOV, para o Belluard Bollwerk Festival, apostando 

na simplicidade de formas e na primazia da relação entre os intervenientes. 

 

Tendo como permissa principal, considerar que cozinhar e comer sempre se tornaram grandes potenciadores de 

interacção social e de trocas de ideias, aliado ao facto de se inserir num festival artístico onde se procura a 

criação de uma comunidade temporária durante o evento, pode assim surgir a interacção prentendida entre 

artistas e visitantes. 

 

Foi assim criado um sistema de cozinha que convida as pessoas a participar, dando a opção de assumirem um 

papel activo, através de um sistema do-it-yourself onde cada um pode cozinhar o seu próprio prato, ou então um 

papel activo, onde se pode observar cozinheiros profissionais ou amigos a preparar os seus cozinhados. 

Figura 13, 14 e 15 Kitchain instalado em dia de festival 

 

A sua estrutura assenta em quatro peças essenciais que se baseiam nos habituais equipamentos de campismo, 

que são facilmente montados de modo a criar um espaço para comer, cozinhar ou relaxar, sendo que a sua 

flexibilidade permite que sejam utilizados em diferentes posições criando uma infinidade de conjugação entre os 

elementos, o que se transmite também para o espaço onde está inserido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 As quatro unidades: mesa, mesa de canto, zona de passagem e mesa para cozinhar                                    
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2.3. Bairro da Boavista 

 

Como ponto de partida para contextualizar a intervenção, foi necessária uma primeira aproximação ao bairro da 

Boavista, no entanto a falta de informação publicada sobre a zona tornou necessário um contacto directo com os 

diferentes intervenientes no bairro, desde a Câmara Municipal de Lisboa aos próprios moradores, como forma de 

ter uma plataforma de trabalho. 

 

Assim, a ajuda disponibilizada pela ARMABB foi vital, pois permitiu uma maior consciencialização para com os 

problemas, principalmente aos níveis sociais e de infraestruturas, quer através de uma série de reuniões, quer 

através de visitas guiadas pelo interior do bairro, tornando o conhecimento muito mais extenso e vivido, através 

do facto de ter sido conseguido junto da população, o que foi complementado também pela consulta do blog 

http://bairrodaboavista-lisboa.blogspot.pt , dinamizado pelos moradores do bairro.  

 

A esta fonte, juntou-se também a informação recolhida junto do gabinete BIP/ZIP da Câmara Municipal, no qual 

se conseguiu ter acesso à cartografia e também a análises já realizadas sobre o bairro. 
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2.4. Conclusão 

 

Com o estudo cada vez mais avançado que se vai fazendo relativamente às temáticas aqui abordadas, a 

principal conclusão que se pode tirar é que existe uma relação cada vez maior entre as duas, pois a reabilitação 

urbana e a sustentabilidade surgem cada vez mais próximas na elaboração de projectos, como forma também 

de responder às exigências determinadas ambientais cada vez mais faladas. 

 

Isto tende a levar à criação de uma visão estratégica cada vez mais abrangente e onde se inserem cada vez 

mais dados que são precisos ter em conta na elaboração de qualquer intervenção, pois a reabilitação na sua 

vertente de procurar criar novas condições a partir do existente encaixa na premissa da sustentabilidade de 

permitir boas condições de vida, tanto para as gerações presentes como para as futuras, e de onde tiramos 

vários pontos de análise comum principalmente nas vertentes social, económica e ambiental. 

 

É necessário portanto uma linha de pensamento onde as duas se fundem, começando por analisar o que existe, 

perceber o seu valor intrínseco, projectar as alterações necessárias, associar essas mudanças à necessidade 

cada vez maior de emitir menos carbono e produzir mais energia, assegurando assim um resultado final 

integrado nos diversos níveis. 

 

É esse tipo de pensamento integrado que se procura promover na intervenção no bairro da Boavista, de modo a 

adaptar ainda outra premissa importante e que é a base deste trabalho, e que se prende com a possibilidade de 

utilização deste tipo de estratégias energéticas num bairro carenciado e com grandes problemas de inserção 

social1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ver introdução - questão de investigação 
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3. ANÁLISE 

 

3.1. Enquadramento geral 

 

O bairro da Boavista encontra-se no limite do concelho de Lisboa, pertence à junta de freguesia de Benfica e 

encontra-se delimitado pelo parque florestal de Monsanto a Este, por dois complexos desportivos, o estádio Pina 

Manique a Norte e o estádio do Lisboa e Águias a Sul, e pela CRIL a Oeste, que faz a separação entre o 

concelho de Lisboa e o concelho da Amadora. 

Figura 17 Esquema dos limites do bairro da Boavista 

 

O seu carácter de periferia é assumido não só pela distância ao centro da cidade, mas também pelo facto de ser 

bastante isolado, pois com todos os limites bem definidos, não existe a possibilidade de crescimento do bairro, 

nem que exista uma relação directa para com a restante cidade construída, tornando-o num ponto muito 

enclausurado da cidade. 

 

É também difícil assegurar com precisão o número exacto de habitantes do bairro, que no entanto rondará os 20 

mil, isto devido ao elevado grau de clandestinidade na ocupação de algumas das habitações sociais do bairro, 

quer através de ocupações ilegais, quer através da omissão relativa ao verdadeiro número do agregado familiar. 
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3.2. Contexto histórico 

 

O começo da urbanização do bairro surge a partir da aprovação da lei nº28912 de 1938, relativa à criação do 

Programa de Casas Desmontáveis para fazer face às urgentes necessidades de realojamento de grande parte 

da população que vivia em bairros de lata. Esta população foi deslocada especialmente das zonas onde 

surgiram as grandes obras públicas do viaduto Duarte Pacheco e da ponte Salazar, tendo portanto desde o 

início albergado pessoas com grandes carências sociais. 

 

Com esta primeira fase de construção surgiram habitações em lusalite dispostas em banda através de alvéolos, 

e com pequenos logradouros que os moradores convertiam em jardins ou hortas. Além da zona habitacional, 

foram também construídos uma série de equipamentos sociais (capela, centro de assistência social e o posto 

médico) situados num plano mais elevado em relação às habitações. 

 

Este tipo de construção ao abrigo do Programa de Casas Desmontáveis foi revisto em 1945 com algumas 

alterações ao nível construtivo, tais como o revestimento interior em estuque para reforçar os materiais (visto 

que as primeiras habitações mostravam sinais de deterioração) ou a sua disposição em banda contínua. 

 

Houve uma terceira fase de construção na década de 60 onde foi visível principalmente uma melhoria ao nível 

dos materiais, mas mantém as mesmas condições precárias de habitabilidade, tais como as pequenas áreas ou 

as más condições de impermeabilização e de insonorização. Começaram também a haver as primeiras grandes 

diferenças entre a população residente, pois de um lado estavam os que se encontravam no bairro desde a sua 

fundação e do outro as pessoas que tinham acabado de ser transferidas, criando assim os primeiros processos 

de rejeição. 

Figura 18, 19 e 20 A primeira fase de construção do bairro da Boavista                                    

 

Com o objectivo de pôr fim a este tipo de alojamento provisório surgiram ainda três intervenções no bairro até 

aos dias de hoje. 

 



15 
 

A partir de 1971 foi construída uma nova zona habitacional, ocupando a parte mais elevada do bairro, e 

utilizando alvenaria com uma estrutura de betão e cobertura de fibrocimento, mantendo a disposição em banda e 

os pequenos logradouros. Esta zona ainda permanece intacta nos dias de hoje, apesar das suas condições 

precárias e da construção de acrescentos ilegais que ocorreu na maioria das habitações. 

 

Figura 21, 22 e 23 Projecto inicial e construção ilegal posterior nos logradouros das habitações 

 

Após todas estas fases de construção, foram feitas a partir de 1975 até 2000, as demolições graduais das 

habitações provisórias que deram lugar a edifícios habitacionais com vários pisos e que também dotaram o 

bairro de alguns equipamentos até então inexistentes como a esquadra da PSP ou a farmácia, alterando 

completamente a organização e a paisagem do bairro (bairrodaboavista-lisboa.blogspot.pt). 

 

Figura 24, 25 e 26 Edifícios habitacionais e envolvente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



16 
 

3.3. Organização e vivência do bairro 

 

A construção faseada que se foi verificando no bairro ao longo dos tempos, bem como as diferentes 

características dessa mesma construção e da população residente, fracionou o bairro, acabando por funcionar 

sobretudo por zonas, não existindo uma continuidade nem espacial nem social. 

 

Este divisão é especialmente visível entre os moradores da zona mais elevada do bairro, que se caracterizam 

por uma população mais envelhecida que à muito se encontra no bairro, e a população de várias etnias 

diferentes que vieram ocupar mais recentemente os edifícios de habitação social construídos, e acentuada 

também pela divisão feita pela Rua Rainha Dona Brites que divide o bairro em dois e onde se localizam os 

principais equipamentos existentes. 

 

Esta segunda facção acaba por ser a mais problemática, segundo apurado junto de fonte da ARMABB, que 

afirmar serem os mais jovens que ali habitam os principais causadores de problemas, quer ao nível de 

degradação do próprio bairro, quer também de alguns desacatos por vezes existentes. 

 

A vida diária do bairro funciona sobretudo em torno dos café e espaços comerciais localizados no centro do 

bairro, onde é possível perceber a existência de grande parte da população a viver de subsídios sem qualquer 

tipo de ocupação profissional, demonstrando bem o tipo de pensamento e exemplo negativo passado para os 

mais jovens. 

 

No entanto, podemos também considerar alguns pontos bastante positivos como é que caso da vasta existência 

de equipamentos desportivos no bairro ao dispor da população, nomeadamente dos mais jovens, pois nesse 

campo têm acesso a uma vasto tipo de desportos, desde natação na piscina municipal, futebol no estádio Pina 

Manique, no estádio Lisboa e Águias ou ainda no pavilhão coberto, e ainda rugby e ténis no campo do Direito. 
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3.4. Oportunidades e zonas de intervenção 

 

O bairro é uma zona que se encontra bem delimitada, o que impossibilita qualquer tipo de intervenção de 

impacto significativo na sua envolvente que permita a sua expansão. 

 

No entanto, isso não significa a ausência de zonas de intervenção, pois a sua construção faseada resultou 

também na criação de diversos espaços devolutos bem no centro do bairro e que permitem ser também o ponto 

de partir para tentar unificar as diferentes zonas existentes e sem muita relação entre as partes. 

 

Figura 27, 28 e 29 Rua Rainha Dona Brites que divide o bairro 

 

Apesar do cariz problemático que surge habitualmente associado ao bairro, um dos pontos positivos é a 

existência de uma série de associações que pretendem alterar o rumo dos acontecimentos e que batalha 

essencialmente a nível social, uma vez que a falta de infraestruturas não permite muitas vezes o apoio 

necessário. Este tipo de pensamento pode ser associado e integrado também ao nível do projecto de 

arquitectura, tentando em conjunto responder melhor às necessidades vistas no bairro. 
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4. PROPOSTA 

 

4.1. Intervenção urbana 

 

A intervenção no bairro tem como objectivo criar um novo tipo de oportunidades para a população existente, 

assente principalmente no nível cultural, tentando também que haja uma maior relação com o exterior, de modo 

a tentar acabar com o estigma de insegurança do bairro. 

 

A proposta a nível urbano foi também desenvolvida através da análise do LEED-ND2, que procura criar 

directrizes para actuar de modo a relacionar o projecto com o contexto e a comunidade em que este se insere. 

 

4.1.1. Rede de acessibilidades 
 

Esta é a premissa na qual se baseia a nova rede de acessibilidade proposta e que tal como analisado no caso 

de referência do barrio de la Mina3, procura ser o ponto essencial de contacto com o resto da cidade, pois 

permite que o bairro da Boavista deixe de assumir um carácter tão fechado sobre si mesmo, criando uma maior 

relação com o envolvente. 

 

Assim, existe a necessidade de relacionar a zona central do bairro com as infraestruturas de transportes 

existentes e neste caso, a proximidade com a estação ferroviária de Benfica, que se encontra a certa de 1 Km, é 

essencial para que exista o acesso ao bairro da Boavista a partir de grande parte da cidade de Lisboa. 

 

Figura 30 Proximidade do bairro da Boavista e da estação ferroviária de Benfica 

 

 

                                                 
2
  ver estado da arte - sustentabilidade 

3
  ver estado da arte - reabilitação urbana - barrio de la Mina 
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4.1.2. Prolongamento da ciclovia 
 

A ligação entre a estação ferroviária e a zona projectada é feita através do prolongamento da ciclovia existente e 

que acompanha a radial da Benfica, trazendo-a para o interior do bairro e direcionando-a depois para a estação. 

 

Está assim conseguido também o nível de sustentabilidade relativo à abordagem do local, pois a rede de 

acessos criada permite a deslocação até ao bairro utilizando apenas meios de transportes sem qualquer 

consumo de energias fósseis, encorajando a população a optar por este tipo de viagem em detrimento do seu 

transporte individual. 

 

Esta expansão da ciclovia existente, além de acompanhar como acontece até ao momento, algumas vias de 

maior tráfego, apesar de não ser o mais indicado até para a própria saúde dos ciclistas, procura mudar também 

o tipo de local de passagem de modo a tornar-se também ela apelativa para o utilizador, como tal, a sua 

introdução no parque florestal de Monsanto, permite uma aproximação à natureza e um tipo de paisagem 

diferente para quem está a pedalar. 

 

Figura 31 Prolongamento da ciclovia existente percorrendo o interior do bairro 
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4.2. Revitalização do bairro 

 

Todas as condicionantes que foram vistas anteriormente fazem do bairro da Boavista um local muito específico 

para se intervir, e onde existe a necessidade de perceber bem quais as diferentes necessidades sociais da 

população existente. 

 

Tendo em conta o duplo objectivo de dotar o bairro de infraestruturas que não existem e que correspondem a 

essas necessidades, e de torná-las inclusive num ponto de atracção para pessoas de fora, toda a parte 

projectual teve esse conceito como ponto de partida, não só no que diz respeito aos edifícios propostos, mas 

também relativamente ao espaço público desenvolvido. 

 

Tal como vimos anteriormente, o principal ponto de enfoque do projecto tem de se prender com a tentativa de 

ligar as diferentes zonas do bairro que foram surgindo ao longo do tempo, de modo a assumir uma continuidade, 

que promova também um maior relacionamento entre as diferentes etnias que aqui habitam. 

 

Deste modo, a transformação da Rua Rainha Dona Brites tem o papel fundamental na tentativa de promover 

essa ligação entre as partes, pois sendo a via que separa o bairro, é alterada de modo a criar precisamente o 

efeito contrário. 

 

Assim, e um pouco à imagem do que sucede na intervenção estudada do Barrio de la Mina4, em Barcelona, uma 

via principal à qual esteja associada uma série de equipamentos pode funcionar muito bem como ponto de 

ligação, pois assume uma importância maior nas actividades do dia-a-dia da população residente. 

Figura 32 Relação da Rua Rainha Dona Brites com a envolvente 

 

 

 

 

                                                 
4
 ver estado da arte - reabilitação urbana - barrio de la Mina 
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4.3. Elementos do espaço público 

 

Tomando como exemplo o caso de referência Living the City in the City5, o objectivo passa por responder às 

necessidades da zona, assumindo pontos de referência que são essenciais na organização do espaço 

envolvente e nos quais são propostas diversas actividades. 

 

Cada equipamento proposto acaba por influenciar a própria organização do espaço público na sua zona 

envolvente, através da criação de funções relacionadas com o mesmo6, no entanto a continuidade do espaço é 

feita através de diferentes elementos que se repetem ao longo da rua. 

 

Figura 33 Integração dos edifícios no espaço público 

 

Deste modo, existem quatro elementos que integram o desenho do espaço público atribuindo ao mesmo 

diferentes usos para as várias áreas da intervenção, a via de acesso condicionado, a ciclovia, as zonas de estar 

e o largo da igreja proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 ver estado da arte - reabilitação urbana - living the city in the city 

6
 ver proposta - equipamentos propostos 
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4.3.1. Via de acesso condicionado e zona de feira 
 

A via de acesso condicionado transmite o objectivo de unificar toda a rua e de torná-la numa estrutura única, 

pois através do fecho à circulação automóvel desta via, salvo alguns acessos ocasionais importantes como à 

unidade de saúde, à igreja ou tomada e largada de passageiros em alguns edificios habitacionais, promove 

assim uma zona de espaço público mais abrangente, e com mais segurança para a população uma vez que a 

circulação está condicionada e é feita a uma velocidade mais reduzida. 

 

Figura 34 Esquema de circulação da via de trânsito condicionado 

 

Este eixo tem também como função a sua utilização em dias de feira, algo que acontece periodicamente no 

bairro, não havendo nenhum espaço destinado à realização das mesmas. Deste modo, a via pode ser 

preenchida pelos veículos dos feirantes, assumindo a relação directa com o espaço público proposto. 

Figura 35 Exemplo de vivência em dia de feira 
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4.3.2. Ciclovia 
 

O prolongamento proposto para a ciclovia7, tem como objectivo a sua entrada no interior do bairro de modo a dar 

acesso aos novos equipamentos. Este é mais um elemento que promove a continuidade deste novo espaço 

público central, assumindo apenas pequenos desvios com o objectivo de acompanhar as diferentes intervenções 

propostas e fazer parte integrante do espaço público associado aos equipamentos desenvolvidos, como forma 

de criar uma maior ligação entre o visitante e a revitalização pensada para o bairro. 

 

Figura 36 Percurso da ciclovia que se relaciona com os equipamentos propostos 

 

4.3.3. Zonas de estar 
 

As diferentes zonas de estar, surgem através da conjugação de bancos com a integração de elementos verdes 

que a si se associam criando zonas de sombra. 

Os bancos são elementos de betão que se posicionam na continuação das linhas de forças dos principais 

edifícios ou percursos entre eles, criando uma malha orgânica mas que apresenta sempre o mesmo tipo de 

linguagem. 

Figura 37 Organização do espaço público relacionado com as linhas dos edifícios 

 

                                                 
7
 ver proposta - intervenção urbana - prolongamento da ciclovia 
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Entre os bancos surgem então espaços que, ou definem zonas de passagem e acesso aos diferentes edifícios, 

ou então promovem as tais zonas de permanência através da colocação dos diferentes elementos verdes. 

 

Figura 38 Interacção entre as espaços verdes e as zonas de passagem 

 

Devido ao facto de ser complicado manter devidamente arranjados os espaços verdes do bairro, pois existe 

muito pouco cuidado por parte da maioria dos habitantes, procurei arranjar uma solução que permita evitar 

transmitir uma imagem degradada por falta de tratamento dos mesmos. 

Proponho portanto reduzir ao mínimo as áreas ajardinadas, que estão normalmente mais sujeitas ao descuido, 

criando canteiros específicos para a vegetação. 

Esses canteiros são caracterizados por rasgos ao nível do pavimento e que assumem diferentes larguras 

consoante o tamanho da vegetação utilizada em cada, 30 cm para espaços arborizados, 60 cm para árvores de 

pequeno porte e 90 cm para árvores de médio porte. 

 

 

Figura 39 Diferentes tipos de vegetação presentes no espaço público 
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4.3.4. Largo da igreja 

 
A igreja existente apresenta toda a sua frente ocupada por estacionamento automóvel, algo que por si já 

condiciona a utilização da mesma, no entanto a proposta da continuidade do espaço público permite a 

oportunidade de criar uma organização espacial que integre a igreja na frente da Rua Rainha Dona Brites. 

 

Devido ao recuo da igreja em relação à frente de rua e à diferença de cotas entre os dois pontos, proponho a 

criação de dois patamares separados por uma escadaria, um ao nível da igreja, e que funciona como largo, 

criando uma zona de entrada digna desse nome, e um outro ao nível da rua e que permite a continuidade do 

espaço público. 

Figura 40 Criação de um patamar para o acesso à igreja 

 

A integração dos espaços é feita através dos seus elementos verdes, pois a igreja está rodeada de uma zona 

relvada que se integra na métrica do espaço público proposto, tornando-se num ponto de chegada à rua, dando 

em termos visuais relevância à igreja. 

Figura 41 Integração dos elementos verdes com a igreja 
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4.4. Equipamentos propostos 

 

O edificado proposto, procura responder às especificidades deste bairro e como tal, cada elemento é pensado 

de forma a se relacionar directamente com a população e as suas necessidades e não apenas dotar o bairro de 

equipamentos gerais que poderiam funcionar em qualquer outra zona. Este é o principal objectivo do projecto e é 

aqui que se procura fazer a diferença ao trabalhar neste tipo de bairros problemáticos. 

 

Algo também importante acaba por ser o tentar adaptar o projecto às diferentes realidades vividas ao longo do 

dia, nomeadamente o vandalismo que tem lugar à noite, pois é necessário pensar como é que as intervenções 

respondem a esse tipo de condicionantes sem perder o interesse que se procura incutir nomeadamente para 

poder chamar pessoas de fora do bairro. 

 

O desnível acentuado do terreno nesta rua permite que cada edifício proposto crie diferentes espaços de estar, 

um ao nível do piso térreo e que se relaciona directamente com o espaço público central trabalhado para o 

bairro, e outras zonas mais específicas na cobertura que se ligam à zona mais habitacional da parte superior do 

bairro. 

Figura 42 Espaço público a surgir a diferentes cotas 
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O desenho do edificado surge da tentativa de relacionar as zonas habitacionais envolventes, pegando em linhas 

de força do existente e relacioná-las entre si e com o próprio espaço público criado, mantendo assim uma 

linguagem semelhante ao longo de toda a rua apesar dos diferentes tipos de edifícios propostos. 

 

Figura 43 Principais linhas de força que influenciaram a forma da intervenção 

 

4.4.1. Espaço de estudo e internet 
 

Existem algumas associações que procuram desenvolver um trabalho complementar à escola com os mais 

jovens do bairro, no entanto a falta de infraestruturas acaba por ser um problema para este tipo de iniciativa. 

Numa das visitas ao bairro foi-me possível ficar a conhecer as instalações disponíveis, que além de pequenas 

para tantos jovens, tinha material mais destinado para os mais novos, ou seja com pouco apoio destinado aos 

alunos nos anos mais avançados de escolaridade. 

 

Deste modo, procuro criar um espaço que dê as condições e o acompanhamento necessários para quem se 

encontre na escola, e tenha assim ao seu dispor uma série de soluções que de outra forma não consegue ter 

acesso. 

 

Esta iniciativa permite também ter um maior controlo sobre os jovens, que nesta idade passam pela fase na qual 

estão mais propensos a terem problemas devido à má influência a que estão sujeitos, tentando também moldar-

lhes um pouco o carácter e afastá-los da marginalidade. Este trabalho poderá ser exercido por assistentes 

sociais para que os fins propostos de ajuda no estudo e até de cariz social possam ser atingidos. 
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Propõe assim um espaço interligado no qual se desenvolve não só o acompanhamento aos estudantes, numa 

sala que pode assumir diferentes configurações, mas também uma zona de leitura associada a uma pequena 

biblioteca onde se insere um espaço de internet, permite ter no bairro um ponto de acesso a informação para 

todos, podendo ser utilizado inclusive por pessoas que estejam apenas de visita ao bairro. 

Figura 44 Organização interior do espaço de estudo e internet 

 

A organização interior tem como base o projecto Kitchain8 dos MOOV, pois tal como nesse caso, o objectivo 

passa pela criação de uma série de unidades que se interligam entre si formando e equipando o espaço, 

podendo o mesmo ser alterado. As unidades são uma estante (220 cm x 100 cm x 60 cm), uma mesa para 

computador (83 cm x 120 cm x 60 cm), uma mesa de acompanhamento (83 cm x 180 cm x 60 cm) e um banco 

(50 cm x 150 cm x 60 cm). 

Figura 45 Diferentes unidades que compõem o espaço  
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O projecto inclui ainda uma zona de estar exterior que se encontra protegida por perfis metálicos que fazem 

parte da fachada, a qual está destinada a ser um espaço interessante e chamativo pela sua relação com a 

vegetação, para poder usufruir da leitura ou da internet deste edifício. 

 

Figura 46 Zona de leitura exterior com sombreamento  

 

4.4.2. Auditório e salas de aula 
 

A introdução do auditório e das salas de aula vem de encontro às necessidades do próprio bairro pelo simples 

facto da falta de infraestruturas disponíveis para a realização das mais diversas actividades, algo que também foi 

constatado aquando da análise no terreno. 

 

Assim o auditório responde à inexistência de uma sala polivalente onde se possam organizar eventos de 

diferentes tipos e por isso mesmo assume uma área passível de diferentes configurações, consoante o objectivo 

do espectáculo. Através de placas amovíveis, a plateia pode alterar o seu aspecto, podendo passar por filas, 

uma zona única toda ao mesmo nível ou até café-concerto através de uma colocação de modo mais orgânico 

das placas. 

Figura 47 Diferentes configurações do auditório  
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A cobertura da sala do auditório é conseguida através de um espelho de água, o que permite não só a 

iluminação natural do interior, como também arrefecer a temperatura sem recorrer a nenhum sistema energético, 

além de se integrar no espaço público situado à cota da cobertura. 

Figura 48 Efeito de arrefecimento provocado pelo espelho de água 

 

 

O espaço público adjacente à entrada do auditório é dominado pela criação de um anfiteatro exterior que permite 

assim dar mais um tipo de solução para diferentes actuações que se possam vir a realizar no bairro, sendo mais 

um ponto de interesse que pode chamar pessoas não residentes.   

 

Por outro lado, temos uma zona criada preferencialmente para poder retomar várias actividades do bairro que se 

foram perdendo ou até para introduzir outras novas, e que consiste num estúdio composto por salas de aula e 

respectivos balneários, que introduz assim uma nova solução para ensaiar ou reunir a população em torno de 

um interesse comum. 
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Os dois espaços encontram-se ligados mas a utilização de um não implica necessariamente a utilização do 

outro, podendo no entanto em certos casos funcionar em conjunto, onde se beneficia de um espaço de ensaio 

para depois ser apresentado no auditório uma certa actuação. Apesar de tudo, e devido à polivalência que se 

procura introduzir, o objectivo é que a sua utilização não se restrinja a estes casos específicos, mas que se 

adequem também às mais diversas actividades, como reuniões, convívios ou treinos desportivos. 

Figura 49 Organização interior do equipamento 

 

4.4.3. Zona expositiva 
 

Ter um local onde se possa expor os diferentes trabalhos de arte do bairro foi a base para a criação deste 

equipamento, pois é algo chamativo que permite não só estabelecer um ponto de ligação entre as diferentes 

etnias e formas de expressão plásticas utilizadas por cada, como também pode um ponto de interesse para 

pessoas de fora do bairro. 

 

Além do objectivo de expor maioritariamente trabalhos de artistas do bairro, também procurei o oposto, ou seja, 

criar uma zona específica destinada a receber obras de artistas de fora, existindo assim uma troca de realidades 

que promove ainda mais a abertura do bairro ao exterior. 

 

 

 

 



32 
 

São assim essas duas zonas que estruturam a organização do edifício, encontrando-se ligados por um corredor 

de acesso às instalações sanitárias, sendo que os seus objectivos diferentes criam espaços bastante distintos 

entre si. 

Figura 50 Organização interior da zona expositiva 
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A área expositiva para artistas do bairro procura criar uma relação mais directa com o espaço público proposto, 

fazendo parte do mesmo, através da utilização de painéis expositivos assentes em carris, permitindo a sua 

exposição durante o dia e podendo ser guardados em segurança no interior do edifício durante a noite. 

Figura 51 Zona expositiva integrada no espaço público 

 

Este tipo de abordagem procura também potenciar a relação com a arte urbana, promovendo a sua exposição 

de uma forma que não degrade o edificado existente, como de resto é vísivel em varios edifícios do bairro. 

Figura 52 Recolha dos painéis expositivos para o interior do edifício durante a noite 

 

A zona destinada à exposição de trabalhos de outros artistas apresenta uma configuração mais comum, com 

duas salas expositivas contíguas, dando acesso a uma sala de direcção destinada a reuniões necessárias para 

o funcionamento do espaço. 
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4.4.4. Ponto de informação e restauração 
 

Uma das principais vivências do bairro gira em torno da vida de café, utilizado como ponto de encontro e de 

relação entre a população. 

 

Assim, e tendo como base a ideia por detrás da concepção do Kitchain9 , ou seja, o cozinhar e comer como 

actos de socializar, procurei criar um espaço de restauração que fugisse aos padrões normais e que 

proporcionasse uma maior relação entre cozinheiro e cliente. 

Figura 53 Organização interior do espaço de restauração 

 

Esta relação é feita através da criação de uma bancada equipada com todos os utensílios necessários para 

cozinhar e que permite uma experiência do-it-yourself acompanhada de perto pelos cozinheiros designados. 

 

A sua inserção neste projecto faz sentido particularmente se procurarmos dar a conhecer as diferentes raízes 

das várias etnias presentes no bairro, neste contexto específico em termos gastronómicos, tornando-se numa 

montra cultural não só para pessoas de fora mas também para para a própria aproximação entre as diferentes 

etnias. 
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O espaço público adjacente integra áreas relacionadas com a utilização do edifício, com a criação de uma zona 

de esplanada que mantém a materialidade dos restantes equipamentos através da utilização dos perfis 

metálicos como estrutura de sombreamentos onde se inserem elementos verdes; e com a existência de uma 

pequena zona hortícola expositiva que mantendo a linguagem dos elementos verdes do restante espaço público, 

procura mostrar também ingredientes que possam ser característicos de alguns tipos de gastronomia. 

Figura 54 Esplanada com estrutura metálica e elementos verdes no sombreamento 

 

A zona da esplanada à noite fica vedada e protegida através de dois painéis amovíveis em aço corten que 

durante o dia são puxados para o interior do edifício, podendo definir diferentes tipos de espaços. 

 

Toda esta intervenção permitiu criar um tipo de dinâmica que não é habitual neste tipo de bairro e como tal é 

necessário dotar o espaço de alguns pontos que não existem e que permitem a boa utilização das 

potencialidades do projecto. 

 

Deste modo, é necessária a inserção de um parque de bicicletas, que permita a quem visite o bairro poder 

colocá-la em segurança e aceder pedonalmente aos diferentes equipamentos da intervenção, bem como de um 

ponto de informação explicando as características do projecto. 
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O parque de bicicletas consiste num espaço simples com dois tipos de estacionamento, um reservado a quem 

tem bicicleta privada e apenas quer utilizar o espaço para a guardar, e outro onde é possível alugar uma bicicleta 

e deixá-la depois noutro ponto de depósito, como por exemplo na estação ferroviária de Benfica ou noutra zona 

mais central de Lisboa, ou seja, no fundo fazer parte de um circuito que permite facilitar a acessibilidade a outras 

partes da cidade. 

Figura 55 Organização do ponto informativo e do parque para bicicletas 

 

Esta integração neste sistema de acessibilidade promove mais uma opção de deslocação inclusive para os 

moradores do bairro, facilitando-lhes o acessos a outros pontos do seu interesse. 

 

O parque apresenta também um sistema de protecção idêntico ao da esplanada, utilizando também painéis 

amovíveis para à noite proteger o espaço de qualquer tipo de vandalismo. 
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4.5. Materialidade 

 

A materialidade repete-se nos vários edifícios mas adaptando-se ao terreno em que se inserem e conforme as 

necessidades de luz, de vãos e de privacidade de cada um. 

 

4.5.1. Estrutura 
 

A estrutura do edifício é assegurada através de muros de suporte de betão, necessários para integrar o edifício 

no terreno com grandes diferenças de cota, aliados a um esqueleto metálicos com o objectivo de permitir que a 

fachada funcione principalmente como elemento decorativo, sem função estrutural no projecto. 

Figura 56 Estrutura do edifício de estudo 

 

4.5.2. Fachada 
 

A fachada assenta na repetição de perfis metálicos verticais cuja distância entre si varia de acordo com o 

obecjtivo daquele vão específico. Assim, a distância pode variar entre 30 cm (protecção de zonas exteriores), 60 

cm (entradas de luz), 90 cm (vãos em vidro), 120 cm (painéis fotovoltáicos) e 150 cm (acesso ao interior dos 

edifícios). 

Figura 57 Perfis metálicos que definem a fachada 
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Assim e entre estes perfis, surgem num plano interior, uma camada de painéis de policarbonato onde surgem 

essas variâncias relacionadas com o objectivo de ter diferentes configurações em cada vão, sendo este o 

elemento base da fachada. 

Figura 58 Fachada de policarbonato com os vários tipos de vãos 

 

A fachada apresenta ainda uma camada de painéis em aço corten sobrepostos parcialmente aos painéis de 

colicarbonato criando diferentes métricas na estrutura, sendo que alguns deles se encontram assentes em 

calhas o que permite a sua movimentação, função essencial para proteger durante a noite e após a sua 

utilização, os painéis fotovoltáicos e os vãos em vidro.  

Figura 59 Fachada de policarbonato com os vários tipos de vãos 
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4.5.3. Cobertura 
 

As coberturas dos vários edifícios surgem como pequenos espaços públicos tendo portanto como base uma laje 

de betão que integra a estrutura do edificado e onde existem depois as restantes camadas de impermeabilização 

e isolamento da cobertura, nas quais são assentes a argamassa onde é colocado o pavimento. 

 

Apresentam uma inclinação que permite o melhor escoamento da água em direcção às ruas circundantes, 

constrastando com algumas plataformas que surgem como elementos do tratamento de espaço público que 

permitem a integração de alguns elementos verdes no mesmo contexto do espaço público10. 

Estas plataformas além do sentido estético do desenho do espaço, permite ainda incluir respiradouros ou 

entradas de luz de forma a melhorarem as condições interiores dos edifícios. 

Figura 60 Tratamento do espaço público na cobertura dos equipamentos 
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4.6. Estratégias energéticas 

 
Utilizando a categoria LEED-NC11 como base de orientação foi possível perceber o tipo de categorias 

necessárias a ter em conta na projecção de equipamentos deste tipo, tendo principal enfoque nas categorias 

energia e atmosfera, referente à optimização do consumo energético; e qualidade do ar, relacionada com os 

sistemas de ventilação e a iluminação natural. 

 

A análise do caso de referência do edifício Solar XXI12, permitiu perceber a necessidade de integrar os diferentes 

tipos de estratégias, passivas e activas, bem como da escolha dos materiais, como forma de atingir uma maior 

eficiência energética, ou seja, pensar na colocação e organização dos diferentes elementos do edifício.  

 

4.6.1. Passivas 
 

Este projecto apresenta um conjunto de edifícios, no entanto, e no que diz respeito às estratégias passivas 

destes equipamentos, a sua utilização seguiu sempre o mesmo critério, adaptando-se as diferentes formas de 

cada um. 

 

A orientação das fachadas reflete a tentativa de permitir uma melhor iluminação natural aliado a uma melhor 

inércia térmica interior, através da abertura de maiores vãos nas fachadas viradas a Sul, deixando mais 

protegidas e com entradas de luz mais reduzidas as fachadas Norte. 

 

Figura 61 e 62 Diferenças na composição dos vãos virados a Sul e Norte 
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A ventilação natural ocorre através das aberturas situadas nas fachadas e dos respiradouros que se integram na 

cobertura do edifício, permitindo assim uma circulação contínua do ar, e um arrefecimento nomeadamente nos 

meses de maior calor. 

Figura 63 Esquema da circulação de ar no interior do edifício  

 

4.6.2. Activas 

 
Em relação às estratégias activas, neste projecto a colocação de painéis fotovoltáicos visa dois objectivos 

específicos, primeiro promover a recolha de energia solar  de modo a minimizar os custos energéticos da 

intervenção, mas por outro utilizar essa mesma fonte de energia como elemento de segurança do bairro à noite, 

através da existência de luzes de presença nas fachadas dos edifícios, funcionando assim também como 

elemento do espaço público. 

Figura 64 Iluminação do espaço público projectada nas fachadas  
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5. CONCLUSÕES 

 

Este projecto procurou contextualizar e integrar o Bairro da Boavista no âmbito da cidade de Lisboa, através da 

criação de infraestruturas que permitam quebrar as barreiras, quer sociais quer espaciais, que o tornam tão 

fechado sobre si mesmo. 

 

Existiu portanto a necessidade de intervir a várias escalas, de modo a conseguir criar o contacto pretendido 

entre o bairro e o exterior, tendo como premissa base, o carácter cultural como polo dinamizador da zona da 

intervenção. 

 

Esta intenção procurou conjugar-se com a resposta à falta de infraestruturas do bairro, sendo sempre esse 

pensamento conjunto que integrei no desenho urbano, criando melhores condições de habitabilidade para os 

moradores do bairro e procurando também atrair pessoas de fora. 

 

Essa relação entre as funções que o espaço procura assumir, definiu todas as fases projectuais, desde a criação 

da rede de acessibilidades às estratégias energéticas projectadas nos equipamentos, pois penso que o 

essencial é conseguir uma boa contextualização da vivência específica deste bairro, de modo a tirar  o melhor 

partido possível dos pontos fortes que apresenta, e tentar melhorar algumas condições mais precárias. 

 

Perceber o funcionamento diário e não menos importante, o funcionamento nocturno do bairro foi essencial para 

o desenvolvimento da proposta e principalmente para que a mesma se adeque da melhor forma ao espaço, 

sendo este tipo de pensamento o mais viável para intervenções em zonas mais problemáticas, onde as 

especificidades cultural estão bastante enraizadas. 

 

O meu objetivo depois da realização desta dissertação passa também por conseguir aprofundar mais este tipo 

de intervenções, percebendo como se podem adaptar a outros locais, nunca esquecendo que não se tratam 

apenas de projectos arquitectónicos ou de urbanismo, mas sim de uma necessidade de fazer alterações a nível 

social através do desenho urbano, existindo assim diversas áreas de pesquisa que integram o projecto. 
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7. ANEXOS 
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7.1. Peças desenhadas 
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