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Sumário executivo  

 

Desde há muito que a arquitectura, através das suas obras, tenta responder a 

necessidades apresentadas ao longo dos tempos, com vista não só a melhorar a qualidade 

de vida dos habitantes, mas também com o fim de melhorar a organização e harmonia do 

espaço onde esta insere. 

Surge assim, nos dias de hoje, uma pergunta frequente que visa alterar a maneira de 

pensar e agir dos arquitectos, relativamente à forma como estes projectam as suas obras. 

Até que ponto é a arquitectura actual sustentável? 

 

É com base no Programa BIP/ZIP, desenvolvido pela Camara Municipal de Lisboa 

que o trabalho se lança sobre o tema da reabilitação urbana, juntando a componente da 

sustentabilidade. 

O objectivo deste trabalho visa a elaboração de estratégias sustentáveis de 

reabilitação para o Bairro municipal da Boavista, em Lisboa, classificado como bairro de 

intervenção prioritária (BIP/ZIP) devido a fortes debilidades tanto a nível do edificado como 

do espaço público.  

 

 O trabalho elabora intervenções a 2 níveis. Num primeiro nível, propõe a reabilitação 

de um quarteirão existente de modo a melhorar a eficiência energética dos edifícios. Segue-

se a metodologia utilizada por Lacaton e Vassal na transformação de um bloco habitacional, 

Tour Bois le Prêtre em Paris, aproveitando a estrutura base do edifício mas reconstruindo 

uma nova pele. Num segundo nível, o projecto de reabilitação do Bairro propõe a concepção 

de um novo mercado comunitário que se destina ao desenvolvimento socioeconómico local, 

considerando que actualmente existem na envolvente do bairro um grande número de 

hortas.  

 

Considerando estes dois níveis de intervenção, o trabalho pretende abranger a 

temática da sustentabilidade nas suas três vertentes, desdobrando-se em sustentabilidade 

social, económica e ambiental, com o objectivo de melhorar a eficiência dos espaços e a 

relação destes com aqueles que os usufruem. 

 

 

Palavras – chaves: Reabilitar; Sustentabilidade; Reaproveitar; Renovável; BIP/ZIP 
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Abstract  

 

For too long architecture attempts, through their work, to answer the needs presented 

over time, in order not only to improve the quality of life for residents, but also to improve the 

organization and harmony of space where it belongs. 

So arises these days, a frequent question that aims to change the way we think and 

act of architects, as how they project their works. How far is current architecture sustainable?  

 

 It is based on the program BIP/ ZIP, developed by Lisbon City Hall (Câmara 

Municipal de Lisboa) that work falls in the theme of urban rehabilitation, joining the 

sustainability component. 

 The objective in this work aimed to developing strategies for sustainable rehabilitation 

of Boavista neighborhood in Lisbon, classified as a priority intervention neighborhood (BIP/ 

ZIP) due to strong weaknesses, both in buildings as in public spaces. 

 

 This work develop interventions at two levels. On a first level, it proposes the 

rehabilitation of an existing block in order to improve the energy efficiency of the buildings. It 

follows a methodology used by Lacaton & Vassal and the intervention over a residentionel 

block, Tour Bois le Prêtre in Paris, letting the basic structure of the building but rebuilding a 

new skin. On a second level, the rehabilitation proposes the design of a new community 

market, which aims to a social and economic development, considering that the currently 

around the neighborhood exist a lot of urban gardens.   

 Considering these two levels of intervention, the work pretends to include the 

sustainability theme in its three areas, social, economic and environmental, with the objective 

of improving the efficiency of the spaces and their relation with those who use them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key – Words: Rehabilitate; Sustainability; Reuse; Renewable; BIP/ZIP 
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Capítulo I 

 

Introdução 
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1.1 Tema 

 

O tema desenvolvido neste trabalho surge de uma serie de problemáticas e questões 

actuais sobre a forma de desenhar e construir o espaço. Com a evolução dos tempos, é 

cada vez mais frequente questionarmo-nos sobre a forma como ocupamos e nos 

relacionamos com o território. Muitas vezes estas ocupações baseiam-se em necessidades 

urgentes do momento, esquecendo-se do impacto que podem vir a ter no futuro. É 

fundamental saber que o modo de ocupação, o desenho aplicado, as escolhas dos 

materiais, estão inteiramente ligados ao desenvolvimento e sustentabilidade dos espaços. 

Quando se pensa em sustentabilidade, geralmente associa-se às questões 

ambientais e ao impacto que as acções projectadas têm no meio ambiente. Contudo, este 

factor é apenas um dos muitos que se deve ter em conta. Assim, quando se refere a 

sustentabilidade, fala-se em sustentabilidade ambiental, económica e social. (Brundtland, 

1987) 

 Ao projectar-se um espaço, deve-se pensar não só na relação que este vai ter com 

o meio ambiente, mas também no impacto económico gerado pela intervenção. No mundo 

da arquitectura pode-se desenvolver projectos bastante favoráveis ao meio ambiente, que 

por sua vez podem ter custos muito elevados, sendo assim desfavorável à sustentabilidade 

económica. Da mesma forma que se pensa em melhorar o ambiente, preservando-o e 

melhorando-o, não esquecendo o factor económico, é necessário também que o 

comportamento das populações se altere, ganhando estas, consciência para saber habitar 

de forma consciente e completa um espaço.  

O tema da sustentabilidade (+E -CO2), une-se à temática da reabilitação urbana 

através de uma análise e intervenção sobre o bairro da Boavista, em Lisboa. Pretende-se 

assim, não só mostrar a relação entre estes dois temas, mas também a importância da 

forma como o desenho e redesenho dos espaços têm impacto no futuro.  

 

 

 1.2 Objectivos  

 

 O trabalho apresenta este tema com o objectivo de mostrar, através de um projecto 

arquitectónico, que a temática da sustentabilidade urbana parte da relação entre diferentes 

estratégias (passivas, activas e materiais), englobadas em diferentes mundos de trabalho, 

entre arquitectura e engenharia, apoiando-se mais no desenvolvimento do desenho 

arquitectónico.  
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 É com esta base que o trabalho procura relacionar e integrar elementos mecânicos, 

provenientes de estratégias activas, no desenho arquitectónico dos espaços, com o 

objectivo que o resultado final seja uma peça única e eficiente.  

 Toda a relação entre estas estratégias vai em busca de mostrar que a 

sustentabilidade dos elementos e espaços surge da forma como a arquitectura destes é 

pensada e consegue integrar componentes mecânicas no seu desenho, de forma a 

melhorar a qualidade e eficiência destes, não só ao nível ambiental, mas também ao nível 

económico e social. 

 

 

1.3 Metodologia  

 

Este trabalho pretende caracterizar o bairro da Boavista, elaborando um plano de 

estratégias sobre este, através de uma serie de análises e recolha de informação suficientes 

para a execução de um projecto.  

 

1. Formulação do Problema 

 

O estudo reflecte sobre os vários factores que caracterizam o bairro da Boavista em 

Lisboa, de forma a perceber o funcionamento deste em vários níveis. A formulação do 

problema construiu-se cruzando informação retirada dos casos estudo e da literatura revista 

com o levantamento de dados sobre o bairro conseguido recolhidos através da C.M.L e a 

A.R.M.A.B.B     

 

2. Definição de objectivos gerais e específicos  

 

A elaboração deste trabalho pretende entender o funcionamento do bairro da 

Boavista por forma a retirar os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, e assim 

conseguir desenvolver um projecto pensado e capaz.  

 

3. Trabalho de campo 

 

As deslocações realizadas ao local permitem uma aproximação sensorial que 

contribui para um melhor entendimento das dinâmicas funcionais do bairro da Boavista. A 

visita guiada, pelos membros da associação de moradores do bairro, e os dados fornecidos, 
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pela mesma e pela Camara de Lisboa, relativos ao funcionamento e estado dos espaços, 

permitem um melhor entendimento do território e das necessidades e oportunidades que 

este apresenta. 

 

     

Figura 1. Bairro da Boavista, Trabalho de Campo               

Figura 2. Bairro da Boavista, Trabalho de Campo  

                     

4. Elaboração do projecto  

 

O projecto parte de uma base de estudo formada pala análise e tratamento de dados 

e informação recolhida. Desta forma procura alcançar através de um projecto arquitectónico 

respostas aos objectivos definidos.  

 

 

1.4 Estrutura de conteúdos  

 

A estrutura deste trabalho é apresentada no relatório de forma específica, 

introduzindo ao longo do trabalho o tema e a forma como este é abordado. Apresenta casos 

de estudo de referência e análises da temática em causa, realçando a relação entre a 

reabilitação e sustentabilidade dos espaços 

O Relatório apresenta uma estrutura base disposta em quatro capítulos, arrumando 

desta forma os temas e subtemas, que se vão desenrolando ao longo do trabalho, 

apresentando e descrevendo diversas temáticas essenciais na formação e desenvolvimento 

deste, apresentando também uma descrição cuidada do projecto desenhado. 

Apresenta assim um primeiro tema de introdução explicando os objectivos propostos 

e a metodologia pensada e aplicada por forma a conseguir desenvolver o trabalho.  

Num segundo capitulo, os temas abordados ligam-se com o estado dos 

conhecimentos adquiridos por forma a realizar um projecto  singular, capaz de traçar os 

objectivos  delimitados. Desta forma este capítulo aborda temas relacionados com a 
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reabilitação urbana e dos edifícios, bem como a temática da sustentabilidade e 

materialidade aplicada a estes, por forma a conseguir edifícios e espaços mais capazes e 

competentes numa relação entre perdas e ganhos de energia.  

O terceiro capítulo incorpora o projecto de reabilitação pensado e desenvolvido neste 

trabalho. Neste capítulo encontra-se descritas as diferentes escalas de abordagem do 

projecto sobre o bairro da Boavista e a forma como o plano de acção intervém sobre os 

elementos e espaços do bairro, apoiando-se em temas e conhecimentos adquiridos e 

descritos no capítulo anterior (capitulo II).  

Num último capítulo são apresentadas conclusões referentes a toda acção 

desenvolvida na formação deste trabalho. O alcançar ou não dos objectivos (propostos no 

primeiro capítulo), os impactos que o projecto pode ou não criar sobre o bairro, são alguns 

dos assuntos descritos neste último capítulo.  
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Capítulo II  

 

 

 

 

 Estado da Arte                                
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2.1 Reabilitação  

2.1.1 Reabilitar o Espaço/ Edifício 

 

Hoje em dia, é cada vez mais comum ouvir-se falar na palavra reabilitação, 

constatando-se que a procura por aproveitar o existente tem vindo a crescer ao longo dos 

tempos, transformando-o, com uma intervenção pensada e cuidada, em algo novo que pode 

ter ou não a mesma funcionalidade que tinha anteriormente.   

A reabilitação urbana pode passar por vários níveis de intervenção consoante os 

horizontes pretendidos com o seu desenvolvimento. Assim a reabilitação pode ir desde a 

alteração da fachada de um edifício, até à simples introdução de desenhos de arte urbana 

sobre um muro da cidade, entre outras. Indo então, em busca de possíveis contributos que 

possa deixar à cidade/espaço que venha a intervir.  

Desta forma, ao intervir sobre um espaço/cidade, este tipo de acção contribui para a 

o desenvolvimento e regeneração não só dos elementos físicos que o constituem, mas de 

todos os organismos que co habitam o espaço.  

 

“ A Reabilitação Urbana parece ter entrado finalmente na ordem do dia em Portugal. 

Dir-se-ia inevitável, dado ser ainda ínfimo o seu peso quando comparado com o que de 

novo se constrói. Por ela passará parte importante do futuro da nossa profissão, 

associando-a também à manutenção periódica do parque edificado e à necessidade de 

adequá-lo às metas exigentes da União Europeia em termos de carbono e de eficiência 

energética. “ (Rodeia, 2011) 

 

 

2.1.2 Casos de Referencia  

 

Mercado de Peixe - Besiktas, Turquia  

 

O projecto do novo mercado de peixe em Besiktas, na Turquia, é exemplo de uma 

intervenção e esforço notáveis por forma a revitalizar toda a zona envolvente do bairro onde 

este se insere.  

Localizado num dos bairros mais movimentados de Istambul, de grande agitação e 

com uma atmosfera em “conflito” entre o estado de preservação e renovação dos elementos 

urbanos, o novo mercado parte em busca de uma relação temporal dos espaços que o 

envolvem. Integrado na intersecção de três vias, este encontra-se no coração de uma zona 
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comercial do bairro frequentada e conhecida por muitos que por ali passam e moram, 

aproveitando para comprar ou vender os seus produtos. (Architecture New Plus, 

Architecture & Design Magazine) 

   

 Este projecto surge da necessidade de entidades locais revitalizarem a zona, através 

da reconstrução do novo mercado do bairro, visto o existente se encontrar em condições 

precárias apresentando um mau estado de preservação. Desta forma o atelier responsável 

pelo projecto, o GAD, traçou uma linha de acção e trabalho em conjunto com a Camara 

Municipal de Besiktas e os comerciantes locais por forma a conseguir delimitar uma 

estratégia forte, eficaz e capaz de responder as necessidades de todos.  

 Desde o princípio que o principal obstáculo passou por conseguir arranjar forma de 

alcançar uma complementaridade entre o espaço e as vias. Desta forma foram criadas 

diversas manipulações da forma triangular e do pavimento que o espaço apresentaria de 

forma a relacionar-se com as áreas envolventes. Visto tratar-se de um espaço com elevada 

circulação e movimentação por parte dos habitantes, a estrutura base do projecto partiu de 

uma forma oca que permitisse uma livre passagem entre espaços, evitando assim a criação 

de obstáculos quer na difusão entre zonas quer no desenho urbano.   

 

   

             Figura 3. Novo Mercado de Peixe em Besiktas 

 

Esta forma oca apresenta um desenho único inspirado no traçado harmonioso de 

uma concha, sendo projectado numa estrutura de betão única que consegue evitar a criação 

de qualquer pilar no seu interior optimizando os objectivos de circulação e relação com os 

espaços, proporcionando uma área de mercado única. No seu interior, o espaço divide-se 

em seis áreas, com diferentes volumes, através da disposição das bancas de exibição e 

venda de produtos, proporcionando assim um desenho singular que permite uma fácil e 

agradável circulação entre as secções. O espaço enriquece através da introdução de 
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elementos únicos, como as bancas de venda, feitas à mão em aço inox, e as 150 lâmpadas 

penduradas no tecto que descem quase até as bancas, sendo comum em Istambul este tipo 

de iluminação, proporcionando assim uma iluminação única em o espaço do mercado. 

(Architecture New Plus, Architecture & Design Magazine) 

 

O Mercado de peixe em Besiktas, é um caso de referência não na projecção de 

elementos urbanos sobre espaços, potencializando-os e criando relações fortes através de 

formas e materiais simples, mas como uma amostra do esforço e vontade dos habitantes 

em criar um novo marco para o seu bairro. 

 

 

Reabilitação do Bairro da Mina (Barri de la Mina), Barcelona  

 

O bairro da Mina ou Barri de la Mina é o resultado de uma intervenção à escala 

urbana em 1969, com vista a erradicar diferentes núcleos de habitação ilegal espalhados 

por toda a Área Metropolitana de Barcelona. Contudo devido à situação urgente que se 

sentia na altura, pressionante para uma actuação rápida, o plano de acção não previu dotar 

o espaço de uma eficiência a nível de serviços e equipamentos, deixando o bairro numa 

situação de incapacidade de satisfazer as necessidades básicas dos seus moradores. Desta 

forma em 1975 o bairro apresentava uma ocupação que rondava os 15.000 habitantes 

instalados em 2.029 habitações, encontrando-se um bairro de carácter instantâneo fruto de 

um realojamento de diferentes culturas e classes sociais. 

 

    

Figura 4. Bairro da Mina, vista aérea, anos 90  
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O bairro de grandes dimensões, forte ocupação multicultural e social, e projecção 

rápida e construção quase instantânea, apresenta nos anos 80 e 90 sintomas de isolamento 

em relação à cidade de Barcelona, gerando no seu interior situações de violência e 

actividades ilícitas. Contudo e dada a falta de coordenação das intervenções e medidas que 

se foram aplicando ao longo dos anos, foi determinado a criação de um plano de 

reabilitação e revitalização do bairro por volta a interligar este ao grande centro urbano no 

qual se insere. (Consorci del Barri de la Mina) 

 

O plano de revitalização dividiu-se de forma cuidada e global em três âmbitos de 

intervenção sobre os espaços, por forma a conseguir uma acção mais capaz e eficiente 

sobre o bairro. Assim as acções de transformação dividem-se em intervenções sociais, 

intervenções a nível dos espaços públicos, serviços, equipamentos e intervenções a nível da 

segurança pública e combate a actividades ilícitas internas no bairro. Desta forma, estas 

intervenções visão uma melhoramento do modo de vida dos habitantes. (Consorci del Barri 

de la Mina) 

 

 

Figura 5. Painel ilustrativo do plano de acção sobre o bairro da Mina  

 

 

“ A grande transformação física e social do bairro está a contribuir para melhorar a imagem 

e percepção que o bairro transmite não só aos seus habitantes mas também ao resto da 

cidade. ” (2008, p. 14) 
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O projecto de intervenção sobre o bairro da Mina segue uma linha clara quanto aos 

objectivos que aspira alcançar, pretendendo assim superar os problemas de isolamento, 

degradação de espaços públicos, falta de espaços de referência para a vida em 

comunidade, o mau estado de conservação dos edifícios de habitação e o défice de 

infraestruturas de equipamentos e serviços de apoio aos moradores. Assim devido à 

magnitude e complexidade dos problemas levantados, torna-se inevitável uma intervenção 

forte no âmbito do urbanismo. (Memoria de actuaciones, Plan de Transformación del Barrio 

de La Mina, 2008) 

 

 

“ Centralidade, diversidade e intercâmbio são os princípios fundamentais das intervenções 

do plano especial para dar ao bairro espaços de relação, uma nova fisionomia e uma 

abertura face ao maio ambiente. “ (2008, p. 15) 

 

 

 O modo de acção sobre o bairro aliou princípios gerais de urbanismo intervindo 

através de mudanças concretas e profundas. É com base na visão de o bairro crescer e 

“agarrar-se” aos lugares que o envolvem, que o projecto se apoiou face à resolução dos 

problemas levantados como o foi o caso do isolamento.  

O projecto desenha no plano geral do bairro uma rambla que “rasga” este, dividindo-

o e ligando-o a outras zonas da cidade. A rambla é um elemento marcante no desenho 

urbano pois permite a ligação a diferentes zonas envolventes ao bairro, introduzindo novos 

elementos como o eléctrico, proporcionando uma expansão da rede de transportes públicos 

para o interior do bairro, reforçando ainda mais as ligações exteriores, evitando e diminuindo 

o isolamento deste. Outra medida resulta da deslocação de grandes áreas industriais 

adjacentes ao bairro para fora do núcleo urbano facultando assim novos espaços de 

expansão e ligação a outros núcleos habitacionais da cidade. 

No que toca às vias e espaços públicos que apresentavam uma certa precariedade e 

degradação dos seus elementos, o projecto previu uma alteração dos pavimentos, 

arborização das ruas e espaços, bem como a criação de mais zonas e elementos verdes, 

parques infantis e praças por forma a revitalizar a vida em comunidade no bairro. O plano 

previu também a reabilitação dos poucos equipamentos e serviços existentes no bairro bem 

como a instalação de novos apoios à população residente como escolas, zonas desportivas 

e centros sociais e culturais. Contudo a maior intervenção neste âmbito passa pela 
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incorporação da nova faculdade no espaço adjacente ao bairro, ligando-se com este através 

do prolongamento da rambla.   

 

               

Figura 6. Bairro da Mina, Linha de Eléctrico            

Figura 7. Bairro da Mina, Rambla 

 

As habitações dos anos 70 já apresentavam fortes indícios de degradação a nível da 

estrutura e materiais de revestimento, o que levou o plano de intervenção a projectar uma 

estratégia de acção decidida a superar estes problemas. Desta forma os diversos blocos 

habitacionais sofrem intervenções de renovação e revitalização através da reabilitação de 

elementos comuns na relação dos acessos aos edifícios e das habitações, como halls de 

entrada, escadarias e a instalação de elevadores em espaços onde estes não existiam. 

(Memoria de actuaciones, Plan de Transformación del Barrio de La Mina, 2008) 

 

“ O plano de transformação inclui um programa de reabilitação e recuperação dos edifícios e 

dos elementos comuns das escadas do conjunto dos blocos habitacionais. ” (2008, p. 21) 

 

        

Figura 8. Bairro da Mina, Edifícios de habitação antes do projecto de reabilitação      

Figura 9. Proposta de reabilitação dos edifícios habitacionais  
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 A juntar ao plano de reabilitação das habitações, o projecto incluiu no seu desenho 

mil e cem (1.100) novas habitações, implantadas nos terrenos ganhos, ocupados 

anteriormente pelas instalações industriais que foram transferidas para fora do perímetro 

urbano da cidade de Barcelona. Esta implantação apresenta um carácter distinto das 

restantes, visto serem programadas quatrocentas (400) habitações de génese social, e as 

restantes setecentas (700) dispostas para o mercado livre, procurando assim reforçar a 

ligação entre o bairro e os seus moradores com espaços urbanos envolventes. (Memoria de 

actuaciones, Plan de Transformación del Barrio de La Mina, 2008) 

 

Apesar de todas as intervenções e acções na procura de resolver os problemas 

levantados, o projecto integrou no plano de desenvolvimento do bairro uma série de 

medidas e acções com vista a promover a relação dos espaços e elementos com o meio 

ambiente.   

 

“ O objectivo de reduzir o impacto sobre o meio ambiente foi uma preocupação constante 

junto de todas as acções incluídas no plano de transformação “ (2008, p. 23) 

 

Desta forma as medidas aplicadas por forma a criar uma melhor relação com o meio 

ambiente, passaram pela exploração de águas subterrâneas, visto que o município onde o 

bairro se insere se localiza no delta do rio Bèsos, o uso de energias renováveis e a 

reutilização de materiais, “escombros” provenientes de qualquer obra realizada no bairro. 

Assim, o aproveitamento de águas subterrâneas destina a sua utilização para a rega de 

espaços e elementos verdes, bem como ruas e espaços públicos, a instalação de energias 

renováveis insere-se nos novos e antigos equipamentos e serviços projectando a colocação 

de painéis solares em edifícios escolares e no caso do novo polidesportivo, a ligação a um 

sistema de vapor de água quente e fria que permite uma economia de custos energéticos 

em cerca de 20%. (Memoria de actuaciones, Plan de Transformación del Barrio de La Mina, 

2008) 

 

Em conclusão o bairro da Mina é um forte ponto de referência no mundo da 

reabilitação urbana dado a conjuntura do plano de acção e metodologia desenvolvida pelo 

projecto de intervenção. O facto de a zona apresentar diversas situações precárias quer a 

nível do estado de conservação dos espaços, quer no nível social dos moradores, quer na 

relação com as áreas e zonas envolventes, levou o plano de intervenção numa procura pela 

integração do bairro na cidade com via a promover um maior desenvolvimento e 
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crescimento deste, evitando demolições e aproveitando todas as características e aspectos 

positivos dos espaços.  

 

 

Lacatton e Vassal - La tour Bois-le-Prêtre, Paris  

 

A reabilitação da tour Bois-le-Prêtre (Torre Bois-le-Prêtre), em Paris, foi uma das 

obras com assinatura e responsabilidade do atelier francês Lacatton e Vassal, em 2011, 

com vista a pegar num edifício social de habitação, da era industrial, e dar-lhe uma nova 

configuração, melhorando a relação deste com a cidade e com todos aqueles que o 

habitam.  

La tour Bois-le-Prêtre, é um bloco habitacional do final dos anos 50 princípios de 60, 

com cerca de 50 metros, 16 andares, variando entre quatro a oito fogos por piso, fazendo 

num total de 96 apartamentos. Com uma estrutura de betão, era um edifício com pouco 

interesse plástico, que apesar de ter sido alvo de uma pequena reformulação nos anos 90, 

não alterou o seu aspecto e relação com a envolvente. 

 

                 

Figura 10. La tour Bois-le-Prêtre, anos 60   

Figura 11. La tour Bois-le-Prêtre, pré intervenção  

Figura 12. La tour Bois-le-Prêtre, proposta apresentada 

 

Contudo, o projecto de reabilitação desenvolvido pelo atelier Lacatton e Vassal, visou 

uma intervenção cuidada, que partiu da simples adição de uma camada externa e jardins de 

inverno em policarbonato transparente e alumínio. A camada externa é então composta por 

dois planos, divididos por uma cortina de sombreamento, com grande responsabilidade na 

regulação térmica do interior da habitação. Um primeiro plano que se estende dois metros 
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para la da fachada original, criando um aumento do espaço interior da habitação, seguindo-

se de um segundo plano, que vence um metro de comprimento, criando assim zona exterior.  

O elemento chave desta camada externa está na cortina de sombreamento que 

divide os dois planos de expansão, aferindo ao espaço um maior conforto térmico através do 

controlo da intensidade da luz. Esta expansão permite assim, que em média cada fogo 

ganhe entre 20 a 30% de espaço, face ao que acontecia anteriormente.   

 

Figura 13. La tour Bois-le-Prêtre, estratégia de intervenção sobre a fachada 

 

Porém, não foi só a fachada que sofreu uma intervenção, todo o lobby do edifício foi 

redesenhado de forma a captar mais luz e ainda torná-lo mais amplo, implementando dois 

novos elevadores de forma a assegurar uma melhor acessibilidade aos pisos superiores. 

 

Um dos grandes benefícios deste projecto foi o facto de se ter tido uma redução de 

8,8 milhões de dólares com a sua intervenção, visto ter tido um gasto de 11,2 milhões de 

dólares ao invés de 20 milhões de dólares orçamentados para uma demolição e 

reconstrução de um novo edifício.  

 

Esta intervenção redefiniu o edifício, atribuindo-lhe uma visão plástica mais cuidada e 

interessante, proferindo assim, uma relação mais forte com a envolvente. A grande 

conquista deste projecto foi o facto de se realizar uma abordagem sobre um edifício sem 

considerar a alteração da sua estrutura, revelando assim ser “uma intervenção natural sem 

afectação”. (Mandoul, 2012, pp. 16, 17) 

Contudo os arquitectos responsáveis, não consideram que tenham desenvolvido um 

projecto arquitectónico, mas sim algo que correspondeu à solução das necessidades dos 
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inquilinos e da capacidade de melhoramento do conforto, do ar e da distribuição do espaço 

interior do edifico. 

 

Druot e lacation-Vassal, foram designados vencedores, com o consentimento dos 

inquilinos, pelo projeto proposto, concebido a partir de um grande montado de ideias 

desenvolvidas. (Mandoul, 2012, p. 17)                                 

 

    

 

Figura 14. La tour Bois-le-Prêtre, execução do projecto  

 



 

 

17 

[+ E - CO₂] Reabilitação e Sustentabilidade Urbana 

            

Figura 15. La tour Bois-le-Prêtre, Planta pré intervenção            

Figura 16. La tour Bois-le-Prêtre, Planta pós intervenção 

 

 

Figura 17. La tour Bois-le-Prêtre, corte da estratégia de intervenção 

          

Figura 18. La tour Bois-le-Prêtre, Planta pós e pré intervenção 
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Figura 19. La tour Bois-le-Prêtre, interior de uma habitação antes da intervenção         

Figura 20. La tour Bois-le-Prêtre, interior de uma habitação pós intervenção 

 

 

Figura 21. La tour Bois-le-Prêtre, habitação pós intervenção 

 

 

Figura 22. La tour Bois-le-Prêtre, estratégia de intervenção, projecto final 
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Em conclusão. este projecto do atelier Lacatton e Vassal mostra uma forma de 

pensar única aquando a arquitectura se depara com situações de reaproveitamento dos 

espaços. O projecto demonstra uma linha de intervenção cuidada pensando muito na 

relação dos espaços com os moradores. Contudo um dos aspectos mais fortes a realçar no 

plano de intervenção é a forma como o projecto associa a pática da reabilitação à temática 

da sustentabilidade. O facto da metodologia aplicada seguir uma linha que evita a demolição 

do edifício, querendo aproveitar o que dele há de melhor e aplicando materiais e sistemas 

de construção actuais, vai em busca de uma redução não só dos custos de intervenção mas 

também o impacto que a obra tem no meio ambiente.     

 

 

2.2 Sustentabilidade Urbana 

 

A lógica da sustentabilidade surge com uma linha de conceitos ambientais, a ter em 

conta problemas futuros resultantes de acções praticadas no presente.  

É nesta linha que surge em 1987 o Relatório de Brundtland – “O Nosso Futuro Comum” - 

com vista a um "desenvolvimento que dê resposta às necessidades do presente, sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras darem resposta às delas". Brundtland, 

1987 cit in  (Pinheiro, 2006, p. 26) 

Este foi assim, o primeiro grande passo para um desenvolvimento mais sustentável, 

seguindo-se acções complementares de reforço e melhoramento a este desenvolvimento, 

como a Agenda 21 Local, a Agenda Habittat II, entre outras que pretendemos aqui sintetizar, 

com vista a enquadrar o tema da sustentabilidade hoje. (Pinheiro, 2006) 

 

 

2.2.1 Relatório de Brundtland 

 

Na expectativa de resolver a incompatibilidade entre um desenvolvimento 

sustentável e os níveis de produção e de consumo gerados pela população mundial, surge, 

em 1987, um Relatório com a preocupação em questões ambientais relacionadas com o 

comportamento e hábito do ser humano face ao seu modo de vida e ocupação do território. 

Este relatório, conhecido como Relatório de Brundtland, ou “O Nosso Futuro Comum”, entre 

outros interesses, apresenta medidas a serem tomadas com vista a reduzir os consumos de 

energia das populações, a desenvolver o uso de energias renováveis e a potenciar a 

energia em países subdesenvolvidos. (Pinheiro, 2006) 
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2.2.2 Agenda XXI Local, Portugal 

 

Este programa de acção surge em 1992, depois do Relatório de Brundtland, tendo 

sido resultado da Cimeira do Rio (Rio de janeiro, Brasil) e seguindo a mesma linha do 

Relatório, procura assim resolver problemas do foro ambiental relacionados com a 

intervenção do homem sobre os espaços, através de um desenvolvimento sustentável local. 

Assim, este programa desdobra-se num plano de acção global que visa o 

desenvolvimento sustentável, através de uma forte relação e ligação entre os diversos 

actores locais, uma integração do desenvolvimento ambiental, social e económico no 

processo do planeamento, com uma visão estratégica de longo prazo e um plano 

operacional de curto e médio prazo. (agenda 21 local, 2009) 

 

A Agenda 21 Local é um plano de acção global, adoptado por 178 nações e que visa 

o desenvolvimento sustentável, por forma a lidar com questões prementes, tais como a 

pobreza, a saúde humana, os padrões de consumo, a dinâmica demográfica, a protecção da 

atmosfera, os usos do solo, a desflorestação, a desertificação e as secas, a agricultura 

sustentável, a biodiversidade, a gestão das bio-tecnologias, a protecção dos oceanos, as 

marés e as zonas costeiras, a protecção dos recursos de água doce, as substâncias 

químicas tóxicas, os resíduos perigosos, os resíduos sólidos, os esgotos e o saneamento. 

(agenda 21 local, 2009) 

 

Contudo, o programa da Agenda 21 Local, refere que muitas das soluções aplicadas 

devem partir da cooperação e ajuda de entidades locais de cada pais como autoridades 

municipais, que devem utilizar os seus instrumentos de gestão e desenvolvimento territorial 

em favor das suas comunidades em busca de um maior desenvolvimento sustentável. 

(agenda 21 local, 2009) 

 

O capítulo 28 da Agenda 21 Local apela às autoridades locais de cada país para que 

desenvolvam um processo consultivo e consensual com as suas populações, sob a forma 

de uma versão local da Agenda 21 Local para as suas comunidades. (agenda 21 local, 

2009) 
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2.2.3 Sustentabilidade Urbana – Visão Geral 

 

É na base de uma crescente preocupação ambiental que nos últimos anos o 

pensamento sobre a forma de intervir sobre o espaço se tem vindo a focar.  

Transportando assim esta linha de raciocínio/ acção para o plano da arquitectura e 

construção, nos dias que correm já não se pode ver só o edifico como elemento singular, 

mas sim como algo que desenrola acções e reacções com todo o espaço que o envolve e 

todo o organismo a ele ligado, desde a sua concepção à sua utilização: 

 

 “ Desta forma, é cada vez mais urgente considerar os impactes potenciais e reais 

associados ao ambiente construído e à construção de edifícios (ou conjuntos de edifícios), 

de preferência numa fase de ante-projecto, de forma a serem encontradas medidas que 

permitam minimizá-los e, se possível, eliminá-los ”. (Pinheiro, 2006, p. 20) 

 

A componente ambiental começa então a ganhar uma maior dimensão no factor 

sustentabilidade, integrando-se cada vez mais na forma de pensar e projectar 

arquitectura/construção de espaços e edifícios. Porém, o Relatório de Brundtland mostra 

que não podemos limitar a sustentabilidade ao factor ambiental, destacando alguns dos 

princípios indispensáveis a ter em conta para o desenvolvimento de um caminho mais 

sustentável. É importante considerar factores sociais e económicos, com uma visão a longo 

prazo das acções tomadas, de forma a certificar um desenvolvimento sustentável estável e 

duradouro. (Rodriges, 2011) 

 

O Relatório de Brundtland descreve assim, factores indispensáveis ao 

desenvolvimento sustentável: 

 

- Eficiência Económica – Deve mover-se numa linha de acção favorável entre custos 

e benefícios ambientais e sociais, ou seja, é necessário ter em conta uma visão dos 

benefícios ambientais e sociais consequentes das intervenções feitas. Assim, as decisões e 

o investimento aplicado, devem ver para alem do custo menor, promovendo um maior bem 

estar do espaço e de quem o utiliza. Isto demonstra que é preciso ter em conta não só uma 

noção do custo inicial de intervenção, mas também um custo a longo prazo, procurando 

soluções de retorno previsto a longo prazo quer a nível ambiental, quer a nível social. 

(Rodriges, 2011) 
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- Equidade social – Vai em busca de atender e garantir necessidades, carências e 

desejos de todos. Tem em atenção aspectos do âmbito cultural, tentando preservar o 

respeito pelos interesses comuns de cada um. Equidade no tempo, de respeito entre 

gerações; no espaço, de respeito entre diferentes culturas e grupos sociais. (Rodriges, 

2011) 

 

- Preservação Ambiental – preservar e reduzir impactos gerados pela intervenção 

feita com base na sustentabilidade de um espaço. Permitir uma continuidade e preservação 

do meio ambiente e dos seus sistemas naturais: a atmosfera, a água, o solo e os seres 

vivos. Para tal é necessário o desenvolvimento de políticas orientadoras de projectos que 

visem encontrar soluções que reduzam os consumos de recursos naturais e energia, 

estimulando a reciclagem e reduzindo os resíduos, minimizando os impactos das 

actividades humanas no meio ambiente. (Rodriges, 2011) 

 

- Princípio do Longo Prazo – É preciso ter em conta uma visão do futuro, do 

desenrolar de uma serie de acontecimentos, de forma a quando projectar se tenha a 

consciência que a situação actual não se irá manter por tempo infinito, e que por vezes é 

necessário criar alterações de forma a preservar o desenvolvimento e qualificação dos 

espaços. (Rodriges, 2011) 

 

- Princípio da Globalidade – A forma como se intervém no espaço Pode ser feita de diversas 

maneiras. Apesar das novas tecnologias e avanços apresentados em algumas partes do 

mundo, é preciso considerar parâmetros e especificações como limitações, valores, 

necessidades e prioridades locais em termos socioculturais, ambientais e económicos, que 

variam em todo o mundo. (Rodriges, 2011) 

 

- Princípio do Poder Administrativo – É necessário que exista uma atitude ética e 

responsável dos governos e administradores em todas as escalas públicas e privadas, no 

que toca a decisões, com o objectivo de criar e garantir unanimidade entre todos os 

envolvidos. Promover a participação da população desenvolvendo assim uma maior riqueza 

democrática local. (Rodriges, 2011, pp. 27,28) 
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2.2.4 Da teoria à prática – Formas de agir e pensar 

 

 

“Para agir de forma Sustentável é preciso conhecer” 

(Técnicas, 2012) 

  

Quando se pretende intervir de forma lógica e objectiva com base num conceito 

como o da sustentabilidade, é necessário, para além de saber o que ela significa, perceber a 

sua dimensão no plano de intervenção.  

Para tal e de acordo com as directivas da Professora Filipa Roseta, podemos 

considerar uma intervenção sustentável como uma situação de “3+3”. 

Este tipo de intervenção pode ser então composto por três factores, mais três 

estratégias, que visam uma optimização no modo de agir e pensar, a quando queremos 

intervir de forma sustentável. Assim, os três factores são do âmbito ambiental, económico e 

social, e como já foi referido, integram a dimensão do campo da sustentabilidade, a quanto 

as três estratégias demonstram as possíveis formas de acção, albergando assim estratégias 

passivas, estratégias activas e estratégias de materialidade.   

Esta linha de pensamento pretende desenvolver uma política de acção que permita 

uma maior durabilidade, flexibilidade e eficiência ecológica do espaço de intervenção, bem 

como a criação e desenvolvimento de uma coesão social e ambiental de todo o espaço 

envolvente e a ele ligado.  

 

É nesta base de conhecimento e interiorização, que devemos levar a prática da 

sustentabilidade para um plano mais complexo, e perguntarmo-nos ate que ponto é que 

estamos a agir de forma ser verdadeiramente sustentáveis? 

A resposta a esta pergunta está não só na forma como projectamos os espaços, mas 

também na forma como os vivemos, ou seja, o modo como estamos habituados a interagir e 

habitar os espaços condiciona, em parte, a sua sustentabilidade. Isto mostra que no 

desenvolvimento projectual de um lugar, onde a componente da sustentabilidade impera, é 

fundamental que se tenha em conta até que ponto a intervenção sobre o espaço irá alterar o 

comportamento social económico e ambiental daqueles que o habitam e interagem. 

(Sustentabilidade na Construção, 2012) 
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2.2.5 Construção Sustentável 

 

Para desenvolver uma arquitectura e construção mais sustentável, é preciso primeiro 

perceber o que é uma construção sustentável. Então o que é a construção sustentável? 

A construção sustentável passa pelo assumir de uma responsabilidade e respeito 

pelo ambiente, desenvolvendo assim desde o conceito à realização de um projecto, 

contributos para o crescimento de comunidades sustentáveis que visem a sensibilização de 

pessoas que habitem e usem os espaços, uma potencialização do conforto desses espaços 

(térmico, acústico e visual), quer exterior quer interior e uma utilização da energia de forma 

racional, em busca no sentido da procura (eficiência) para a oferta (energias renováveis). 

(Livia Tirone Nunes) 

 

É neste sentido do lado da procura que o projecto realizado por este trabalho se 

apoia, indo em busca de elementos que potencializem a eficiência dos espaços. Desta 

forma é dado a conhecer um material com características únicas, em especial em Portugal, 

no que toca a eficácia do conforto e optimização dos edifícios.  

 

Cortiça   

  

Portugal apresenta em toda a extensão do território plantações de sobreiros, que 

como é conhecimento da maioria, apresentam na sua casca um material singular, a cortiça, 

muito utilizada pelo país no mundo da vinicultura, estendendo nos dias de hoje os limites da 

sua aplicação para os campos da decoração, manufatura e construção civil. O sobreiro 

apresenta uma média de vida de cerca de 150, 200 anos mostrando uma enorme 

capacidade de regeneração, exibindo um descortiçamento de nove em nove anos. Desta 

forma a cortiça apresenta-se como um material renovável, regenerativo, com uma 

capacidade de produção singular. Com uma ocupação de cerca de 756 mil hectares de 

montado de sobro em Portugal, a produção de cortiça ocupa um lugar de relevo na 

economia nacional. (APCORK - Associação Portugesa de Cortiça) 

 

A cortiça apresenta-se como um material natural, renovável e reciclável que possui 

assim características singulares, designadamente um peso muito leve, impermeabilidade a 

líquidos e gases, elasticidade, capacidade excelente de isolamento térmico e acústico, uma 

combustão lenta e uma boa resistência ao atrito. (APCORK - Associação Portugesa de 

Cortiça) 
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 Com propriedades únicas, não é de mais referir a capacidade reciclável que a cortiça 

oferece. Contudo e apesar da maior utilização desta fazer parte da produção de rolhas, a 

reciclagem destas não pode ser utilizada de novo no fabrico de rolhas, passando a existir 

uma serie de outras aplicações para a cortiça. Aplicações como base para copos, quadros 

de afixação, isolamentos e pavimentos, entre outras, fazem parte de uma série de iniciativas 

para uma cortiça reciclada. 

  Com o desenvolvimento tecnológico, a cortiça tem vindo a fazer parte de uma 

aplicação única no mundo da construção civil, no que toca a revestimentos (pisos e 

paredes) e isolamentos térmico-acústicos. Isto deve-se às características anteriormente 

referidas, das capacidades isoladoras e térmicas que a cortiça oferece. Assim esta 

aplicação parte de derivados como: aglomerado branco, aglomerado negro e rubbercork, 

obtidos a partir do processo de transformação da cortiça natural, fazendo a sua formação 

parte de um procedimento de trituração da cortiça virgem, ou do aproveitamento de 

desperdícios na produção desta. O aglomerado branco, derivado da trituração da cortiça 

virgem, é utilizado no fabrico de peças e materiais de uso decorativo ou desportivo, como 

capacetes, malas, sapatos, entre outros. O aglomerado negro, proveniente de desperdícios 

de cortiça que são triturados e submetidos a altas temperaturas, é sobretudo utilizado na 

construção civil no isolamento térmico, acústico e vibrático, sendo também utilizado devido 

ao seu aspecto plástico, como elemento decorativo de grande relevância visual.  O 

rubbercork deriva da junção da cortiça com borracha, unindo assim as características 

elásticas da cortiça com a resistência mecânica da borracha, passando este material a ser 

utilizado nas diferentes indústrias, automóveis, elétrica e na construção de pavimentos 

sujeitos a grandes intensidades de tráfego. (APCORK - Associação Portugesa de Cortiça) 

 

A cortiça apresenta assim uma utilização variada no mundo da indústria e 

construção, sendo na construção que esta tem vindo a ganhar maior destaque. Esta pode 

ser utilizada no preenchimento de juntas de dilatação entre elementos de betão, placas ou 

tijolos, devido á sua capacidade de seguir as dilatações térmicas, unindo assim as 

estruturas, prevenindo-as de fissuras. A cortiça assegura juntas completamente herméticas, 

tornando-se fundamental a funcionalidade e segurança dos elementos e espaços. A sua 

aplicação em interiores, exteriores, coberturas, paredes e pavimentos, apresenta 

características singulares, pelo que o aglomerado expandido puro funciona como um muro, 

leve mas de grande resistência, não só a elevadas diferenças de temperaturas quer ao fogo, 

ruido e vibrações. (APCORK - Associação Portugesa de Cortiça) 
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Em conclusão a aplicação da cortiça e aglomerados desta, são um factor de enorme 

relevância na economia e energia, ganhando ainda mais força nos dias que correm com 

toda a problemática da sustentabilidade dos espaços e da sua construção.   

 

 

2.3  Conclusão 

 

 

A forma de pensar e agir do ser Humano vai-se alterando consoante os 

acontecimentos e acções que o mundo vai desenrolando. Deste modo, a arquitectura, a 

forma como se constrói e desenvolve um espaço também se vai alterando, tentando sempre 

construir um caminho para um presente e futuro melhor. 

As necessidades actuais apontam para uma linha de intervenção que passe não pela 

construção de grandes infra-estruturas novas mas sim pela reabilitação das existentes, 

melhorando a sua eficiência, dando-lhe novos usos e procurando um caminho sustentável a 

nível ambiental, social e económico.  

É fundamental encontrar soluções alternativas que permitam gerar equilíbrio na 

forma de habitar das populações, desenvolvendo uma melhor gestão de recursos 

conciliando com o tempo e custo.  

Para isso é necessário ter em consideração as seguintes perguntas: 

- De que forma é que verdadeiramente se intervêm de forma sustentável? 

- Qual o contributo da Sustentabilidade para a Reabilitação e vice-versa? 

- O que é que traz de novo a sustentabilidade na reabilitação? 

 

Reabilitar significa preservar, reduzir o consumo de energia a quando se intervém, 

reduzindo assim as emissões de CO2, diminuindo também as quantidades de lixo 

provenientes de demolição e destruição do existente quando se pretende construir de novo. 

(Construção Sustentável, 2012) 
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Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
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3.1 Bairro da Boavista  

 

 

3.1.1  O Bairro (o bairro na cidade) 

 

O bairro é um elemento chave na constituição e formação de uma cidade. São estes 

aglomerados habitacionais, compostos por diversos edifícios, que contribuem para a 

organização da cidade.  

Um bairro é formado por conjuntos habitacionais, podendo estes apresentar-se 

horizontalmente (como conjuntos de casas), ou verticalmente (como edifícios com vários 

andares). Assim, estes compõem núcleos organizados, com diversos padrões, que 

apresentam no seu interior uma variedade de serviços e equipamentos que servem a 

população residente. 

A formação de um bairro depende do desenvolvimento e expansão de uma cidade. 

Quando uma cidade cresce e se desenvolve, cresce também a necessidade de esta 

albergar novos habitantes. Assim sendo, surge a preocupação de desenhar novos espaços 

que consigam satisfazer as necessidades impostas. Estes novos espaços com vista receber 

novos habitantes, são designados de bairros. 

Um bairro apresenta vários factores que o caracterizam. O nível social dos 

habitantes, os serviços e equipamentos que o integram e até mesmo a arquitectura do 

edificado e espaços, são alguns destes factores que influenciam o desenvolvimento e 

dinamização de um bairro. Assim as cidades são compostas por bairros históricos, 

habitacionais, comerciais, bairros ligados à indústria e outras actividades laborais que a 

definem e descrevem.  

É nesta lógica que se percebe como os bairros dinamizam, caracterizam e 

influenciam uma cidade. Estes são responsáveis pela criação de espaços e zonas de 

referência. A disposição dos bairros na cidade é responsável pelo desenho e forma como se 

vive nesta.    

À medida que uma cidade cresce, cresce também a diversificação e alteração dos 

bairros. São criados novos bairros, e bairros que apresentavam um determinado tipo de 

características e funções, com o crescer da cidade, alteram-se, apresentando caracteres e 

funcionalidades diferentes. Exemplo disso, são bairros que em tempos serviam para 

albergar trabalhadores do sector industrial que se encontravam junto das zonas industriais, 

e que com o crescimento da cidade alteraram por completo a sua função, apresentando 

depois uma mistura entre espaços e zonas comerciais e habitacionais. 
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O bairro da Boavista, em Lisboa, faz parte da Freguesia de Benfica e encontra-se 

entre a base de uma das encostas do parque florestal de Monsanto e a C.R.I.L, sendo 

também abraçado, por dois clubes desportivos, o Clube Desportivo do Direito e o Clube 

Desportivo de Pina Manique.  

 

      

Figura 23. Bairro da Boavista, localização na cidade de Lisboa      

 

O Bairro apresenta uma situação precária, com edifícios habitacionais em mau 

estado de conservação, falta de equipamentos e serviços, habitado por uma classe social de 

cariz económico baixo, proporcionando assim pouca atracção do exterior em conhecer e de 

alguma forma ajudar a renovar o Bairro. Contudo e apesar destas condições, o Bairro 

apresenta inúmeras potencialidades que ate ao momento parecem ter sido ignoradas ou 

esquecidas, nomeadamente a sua localização e serviços (apesar de poucos) existentes.  

É de referir que apesar de muitas condicionantes o Bairro da Boavista é habitado por 

uma população com uma forte vontade de melhorar, reabilitar e reaproveitar os espaços e 

elementos existentes, de forma a dar nova vida ao Bairro.  

 

  

3.1.2 Evolução Histórica do Bairro 

 

O Bairro da Boavista nem sempre teve o aspecto que actualmente apresenta. As 

habitações unifamiliares e os edifícios com vários pisos em altura não se encontram na 

origem deste bairro formado nos finais dos anos 30.  

  Portugal apresentava uma das economias mais baixas da Europa, uma fraca 

industrialização e manifestava apenas conjuntos de serviços tradicionais e domésticos. 
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Podíamos estar a falar de tempos actuais, mas não, esta era a situação de Portugal em 

1938, ano em que surgiu o Bairro da Boa vista. 

 Encontravam-se assim, dezenas de barracas ao longo da cidade de Lisboa, 

alojamentos ilegais que serviam um grande número da população da cidade. Muitas destas 

áreas, que albergavam estas habitações, foram ocupadas por obras do Estado com fins a 

expandir e melhorar o funcionamento de Lisboa. (Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

 

  Este bairro surge então como uma medida capaz de satisfazer uma necessidade 

corrente, que devido às obras públicas como o viaduto Duarte Pacheco e a Ponte 25 de 

Abril (na altura Ponte Salazar), foi necessário realojar populações com carências sociais que 

habitavam clandestinamente nessas zonas da cidade.  

 

 

 Esta medida foi feita com base num programa criado em 1938, que consistia num 

plano de casas desmontáveis, que face à sua rapidez, permitia um fácil realojamento das 

populações que anteriormente viviam em barracas ao longo da cidade. (Pinto, Bairro da 

Boavista Blogue) 

 

“No Bairro da Boavista foram construídas 488 casinhas, muito lindas, batidas pelo 

sol” – Noticia Jornal A Voz. (Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

 

     

Figura 24. Bairro da Boavista, 1940 

Figura 25. Bairro da Boavista, interior de uma habitação, 1940 

 

A construção do bairro deu-se em várias fases, tendo sido a primeira concretizada 

em finais de 1939, sendo as obras concluídas com a construção e execução das 488 casas. 

Assim, com esta fase concluída, começou o plano de ocupação das habitações tendo estas 
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sido atribuídas às populações residentes em habitações ilegais e foram preferenciadas 

aqueles que menos condições tinham de poder pagar por uma casa. As habitações foram 

também distribuídas consoante o agregado familiar, dispondo estas de tipologias até ao T4. 

Eram habitações que dispunham de cerca de 7 metros de terreno, que muitos 

transformaram em hortas ou jardins de tal forma que o bairro parecia um grande jardim, 

segundo relatos da altura. 

 

O bairro foi também dotado de serviços de apoio à população residente, como um 

posto medico, igreja, posto do fiscal, mocidade portuguesa, entre outros, que ajudaram a 

complementar este, de acções e cooperação sobre os habitantes. (Pinto, Bairro da Boavista 

Blogue) 

 

    

Figura 26. Bairro da Boavista, Centro Social, Igreja e Infantário, 1940 

Figura 27. Bairro da Boavista, habitações 1940 

   

Para além das habitações e serviços, originalmente o bairro dispunha de um 

desenho viário diferente do que apresenta actualmente. O centro habitacional continha um 

dos eixos estruturantes do bairro, a rua Rainha D. Maria I considerada a avenida principal 

terminando em frente à capela (actualmente designada rua do comercio). Outros dois eixos 

paralelos a esta via demarcavam zonas significativas como o Largo Rainha Santa Isabel, 

onde se situava a Escola Masculina (nº. 125) e o Largo Rainha Santa Leonor, com bancos e 

arvores e onde se situava a Escola Feminina (nº 126) e o posto Fiscal da C.M.L/ Centro da 

Mocidade Portuguesa. 

Existiam outras enumeras vias, que percorriam a zona habitacional, continham 

nomes de flores e eram estreitas (o que impedia o transito automóvel), o pavimento coberto 

de calçada portuguesa e uma inclinação que permitia escoar águas fluviais vindas do 

parque florestal de Monsanto.  

Contudo, existiam dois espaços de convivência e conflitualidade acima do plano das 

habitações. Existiam então na altura, e em pólos opostos, um mercado e alguns tanques de 
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lavagem da roupa, que foram geradores de grande coexistência entre os moradores do 

bairro. Quer o mercado quer os tanques já não existem nos dias actuais, tendo o mercado 

sofrido um incendio em 1950, esperando os moradores por um novo até aos dias de hoje. 

(Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

  

 A segunda fase de implantação do bairro decorreu entre 1945 e 1960, destinando-se 

à construção de habitações definitivas, substituindo assim os modelos desmontáveis que 

serviram para albergar inicialmente as populações que habitavam em barracas na cidade de 

Lisboa. 

 O bairro que até então tinha surgido com um caracter provisório ampliava-se agora 

com mais 220 casas. Estes novos espaços habitacionais distribuídos por dois quarteirões, 

também construídos em lusalite, apresentavam agora um revestimento interior em estuque, 

de forma a reforçar os materiais. Destinavam-se a famílias que vinham a aumentar o seu 

número de elementos, onde as antigas e provisórias habitações já não eram capazes de 

albergar todo o agregado familiar. Com rendas a variar entre os 80 e 100 escudos, 

consoante a tipologia, só poderiam ser atribuídas as famílias que não possuíssem qualquer 

registo de sanções atribuídas pelo fiscal do bairro. Estas habitações duraram até 1996, onde 

já se agravava o seu estado de deterioração, avançando-se mais tarde para um 

realojamento, sempre que possível, à medida que estas eram demolidas e construindo-se 

novas habitações. 

Foram atribuídos terrenos com fim de criar zonas na qual os moradores tinham a 

possibilidade de arrendar par a plantação de hortas ou criação de animais.  

 Começava agora a formar-se um bairro social mais comunitário, abandonando a 

ideia de um espaço provisório de realojamento, tornando-se assim, um local definitivo, 

organizado e capaz. 

 Foram surgindo campos de futebol, e até mesmo um clube desportivo, o Águias, que 

foi inscrito na Federação Portuguesa de Futebol em 1945. Surgiu também um serviço de 

assistência pública, no local onde actualmente se encontra o pombal do bairro, em 1952 era 

o sítio onde se ajudava os que mais precisavam com a chama “sopa dos pobres”, mais 

conhecida no bairro pela sopa do Barroso. (Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

 

 Numa terceira fase de construção e expansão do Bairro da Boavista, foram 

construídas 38 habitações. Estas apresentavam uma novidade em relação às outras 

construídas anteriormente no bairro, eram agora de alvenaria, com um piso e telhado de 

fibrocimento, edificadas em banda com pequenos logradouros. Era um novo desenho 
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urbano, que apresentava 18 T2 e 20 T3, que apesar de novos materiais, mantiveram o 

aspecto exterior, as áreas reduzidas, a precariedade das condições de impermeabilidade e 

insonorização, e a ausência de portas interiores. 

 

 

Figura 28. Bairro da Boavista, habitações anos 60 

 

 

 Nesta fase existe um aumento significativo de população residente no bairro, cerca 

de 50%, derivado da contínua acção de “limpeza” da cidade de Lisboa, em especial da zona 

de Alcântara devido a construção da Ponte sobre o Tejo. É nesta fase que chegam ao 

bairro, populações transferidas, que não partilham dos mesmos valores culturais, sociais e 

passado histórico, por assim dizer, gerando alguns conflitos e rejeições entre os habitantes. 

Desta forma, surge então o conceito “filho do bairro”, destacando assim, os moradores e 

famílias faziam parte do início e desenvolvimento primordial do bairro. Este conceito ainda é 

visível nos dias que correm, em alguns momentos da vida do bairro da Boavista. 

 Apesar de o bairro já se encontrar numa terceira fase de desenvolvimento, a questão 

do isolamento e ligações a outros núcleos e zonas, começa a ganhar uma maior dimensão, 

aumentando assim as dificuldades de inserção social. Contudo, só em 1969 é que é 

quebrado este isolamento através da introdução de transportes públicos, a atravessar o 

bairro, que passariam a ligar este a outros pontos da cidade de Lisboa. (Pinto, Bairro da 

Boavista Blogue) 

 

 O Bairro da Boavista continuava a crescer a um ritmo superior à capacidade de 

ocupação das habitações, as quais vinham mostrando constantes sinais de degradação e 

fragilidade. Acompanhando a evolução do bairro, alguns hábitos dos moradores foram-se 

modificando ao longo dos tempos, como o lavadouro público que deixava agora de fazer 



 

 

34 

[+ E - CO₂] Reabilitação e Sustentabilidade Urbana 

sentido e os habitantes passaram a lavar a sua roupa em casa, também o comércio local 

ganhava novas dimensões, crescendo para fora do mercado, criando-se agora uma leitaria, 

uma mercearia e uma feira semanal no bairro. 

 Foi construído nesta fase, pela Camara Municipal, um salão de festas, muito utilizado 

pela população em baptizados, casamentos e festas de boas vindas dos soldados que 

chagavam da guerra. Ficou conhecido entre os habitantes pelo “Os Unidos”. (Pinto, Bairro 

da Boavista Blogue) 

 

 O bairro da Boavista chegou então a uma quarta fase de construção e 

desenvolvimento, durante o período de 1971 e 1975. Nesta fase foram construídos mais 510 

fogos, expandindo o bairro ate a estrada de circular de Monsanto, ocupando assim terrenos 

do parque florestal. Fazia parte deste desenvolvimento a implantação de moradias 

unifamiliares de rés-do-chão e primeiro andar (T1 a T4), de construção semelhante às 

construídas na fase anterior, em alvenaria, estrutura de betão e cobertura de fibrocimento, 

alinhadas em banda contínua, mantendo também os pequenos logradouros. Apostava-se 

agora em rendas técnicas que variavam entre tipologias, 285$00 (T1), 484$00 (T2), 605$00 

(T3), 725$00 (T4).   

 Esta fase destinava-se, semelhante a fases anteriores, a resolver a situação das 

famílias que já na 3ª geração viviam em sobrelotação. Passava agora a prioridade a ser 

reabilitar os moradores do bairro que viviam em situações precárias e habitações 

degradadas, travando então a entrada de novos habitantes para o bairro. (Pinto, Bairro da 

Boavista Blogue) 

Com o golpe de estado em 1974, a situação alterou-se e verificou-se uma entrada 

maciça de novos habitantes, criando a desordem e funcionamento do Bairro da Boavista. O 

caos e a desorganização pública instalou-se nas ruas do bairro, levando a alterações 

significativas no desenho e funcionalidade do mesmo. Os serviços sociais, espaços de 

convivência foram ocupados com outras logísticas, o espaço de espetáculos, “Os unidos”, 

mudou-se para o espaço onde anteriormente estava a mocidade portuguesa (que acabara), 

no largo Rainha D. Leonor, passando a chamar-se “Clube Social e Desportivo do Bairro da 

Boavista”. Outros serviços e espaços foram ocupados ou deixados ao abandono, como o 

Posto fiscal, logradouros, espaços públicos e jardins, levando a uma deterioração do bairro, 

perdendo este parte da sua identidade. (Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

 

Em 1976, dá-se uma nova fase de realojamento, avançando-se para a demolição de 

180 habitações (barracas), 90 no quarteirão norte, e 90 no quarteirão sul. Assim, procedeu-
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se à construção de 80 novas unidades habitacionais, igualmente em banda, agora com três 

andares. Foram também construídos 4 prédios, formando um bloco habitacional, que 

continha lojas, centro de acolhimento infantil, serviços de saúde e da paróquia de São José.  

 Avançou-se para a construção de 13 lotes de cinco pisos, em 1980/1984, criando um 

total de 230 fogos de variadas tipologias, desde o T1 a T3. 

 Este crescente índice de construção e aumento do número de fogos decorreu com o 

fim de realojar famílias que residiam até à data em zonas degradadas do bairro. 

Existe no entanto, uma contínua expansão sobre a encosta de Monsanto, chagando 

ate a estrada circular de Monsanto com a construção de um novo bloco educacional que 

veio substituir os dois existentes, que apresentavam na altura, um estado de degradação 

elevado. 

 Foram instalados no bairro, com o decorrer dos anos, variados serviços de apoio à 

população residente, como um posto da polícia de segurança pública e em 1991 uma 

farmácia. (Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

 

 No seguimento do projecto de realojamento do Bairro “velho” da Boavista, foi previsto 

um projecto que visava a construção de 759 fogos, efectuada em diferentes fases, com vista 

a erradicar as “barracas” existentes no bairro. Para tal, entre 1988 e 1996, foram demolidos 

557 fogos “velhos” e construídos 30 lotes, com um total de 541 fogos de diversas tipologias 

(entre T1 e T4). De entre estes, 18 são de cinco pisos, sendo os restantes 12 parte 

substituta do núcleo central de habitação, originando dois quarteirões quadrangulares de 

sete pisos em banda, contendo no seu interior espaços de lazer e nos pisos térreos serviços 

de apoio à população, como P.S.P, farmácia, mercearia, leitaria, entre outros. 

  Assim, em 1998, o Bairro da Boavista apresentava 520 unidades unifamiliares, e 

1039 fogos em edifícios. (Pinto, Bairro da Boavista Blogue) 

 

Actualmente o bairro mantem o numero de habitações, alterando o seu panorama de 

serviços e equipamentos, hoje o bairro da Boavista dispõem de um Centro Dia da SCML 

com apoio aos idosos, um Centro de Saúde da SCML com apoio às famílias da SCML, um 

Serviços de Apoio à Família e a Comunidade da SCML (famílias em risco), uma Associação 

Templos Livres “Putos Traquinas” (Tempos – Livres), uma Delegação da Junta de Freguesia 

de Benfica, um espaço dedicado ao Projecto Ser Maior - Programa Escolhas (crianças e 

jovens), uma escola básica com cerca de 350 crianças, polícia, uma farmácia, alguns 

minimercados, cabeleireiros, florista, cafés, um pavilhão desportivo com piscina e campos 
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de jogos, e mais recentemente recebeu o centro de saúde de Benfica. (Pinto, Bairro da 

Boavista Blogue) 

 

 

Figura 29. Bairro da Boavista actualmente 

  

Existem ainda, inúmeros projectos de revitalização do bairro, muitos organizados 

pela associação de moradores do Bairro da Boavista, como é o caso, entre outros, da 

criação de um novo espaço comunitário, com vista a integrar uma lavandaria e um espaço 

ciber-nautico. (Pinto, 2012) 

 

 

3.1.3 Caracterização do Bairro 

 

 O bairro da Boavista apresenta-se nos dias de hoje, como um bairro de fracas 

condições económicas, algumas carências sociais, núcleos habitacionais em estado 

degradado, e uma grande incapacidade de gestão dos espaços.  

A situação actual mostra um bairro definido pelos seus moradores, onde cada um 

trata do seu “cantinho”, criando espaços de maior convívio e afluência, não existindo porem 

espaços deste carácter urbanamente definidos. Existe uma desorganização geral do bairro 

no que toca a gestão dos espaços sociais, mas que a população vai tentando resolver à sua 

maneira. Exemplo disto foi uma situação vivida numa das visitas ao bairro, onde foi 

encontrado um espaço de convívio, improvisado pelos moradores, que transformaram uma 

rua (estreita) entre habitações unifamiliares, num espaço com mesas, onde a população se 

encontrava para conviver, jogar as cartas, beber cervejas entre outras coisas. 
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 Existem muitos espaços degradados no bairro, incluindo habitações e espaços 

públicos, mas existe também falta de condições nos equipamentos e serviços de apoio à 

população. Serviços que ocupam espaços reduzidos para as suas funções, como a creche, 

que necessitam de espaços mais amplos, ou a falta de equipamentos, como um novo 

mercado que poderia ajudar a população e o bairro no seu desenvolvimento, são factores 

que os habitantes mostram interesse em mudar de forma a também melhorar a qualidade de 

vida e imagem do bairro. 

 

  

Figura 30. Bairro da Boavista, ruas e espaços degradados     

 

Contudo existem outros serviços e equipamento que funcionam e ajudam no 

desenvolvimento e gestão do bairro, como: o pavilhão desportivo, com os seus campos, 

piscina; e a associação de moradores do Bairro da Boavista, que muito trabalha para tornar 

este num bairro melhor, mais limpo, funcional e agradável a todos os que nele habitam. É 

visível no funcionamento do bairro que, enquanto uns trabalham para o seu 

desenvolvimento, outros “remam” no sentido oposto, criando dificuldades e obstáculos no 

caminho do crescimento e progresso deste.  

   

No que toca às habitações, existe uma falta de fiscalização e regulamentação do 

estado e gestão destas. Os moradores parecem gerir as suas habitações como lhes 

convém, indo contra muitas normas e regras de gestão do bairro. Muitas das habitações 

unifamiliares sofreram alterações por parte dos seus moradores, crescendo estas sobre as 

vias, “engolindo” os passeios e em alguns casos, até espaços públicos. São módulos 

habitacionais alterados, “remendados” com diversos materiais pelos seus moradores, com a 

justificação de estes serem pequenos e de precisarem de mais espaço e condições para 

neles habitar. 
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Os edifícios apresentam um desgaste dos materiais, infiltrações, espaços reduzidos, 

que levam a um desconforto na forma de habitar por parte dos moradores. Em quase todos, 

existe falta de luz no interior, nomeadamente nas escadas de acesso aos pisos superiores 

na maioria dos edifícios com elevadores, estes não funcionam. 

 

 

Figura 31. Bairro da Boavista, edifícios do quarteirão 

 

São edifícios com diversos pisos, variando entre cinco e sete, onde todos 

apresentam espaços interiores reduzidos, janelas pequenas que não permitem uma boa 

iluminação natural das habitações, infiltrações, o que leva a afirmar que estes necessitam de 

uma intervenção urgente, mas sobretudo capaz de responder aos problemas impostos e as 

necessidades requeridas.  

 

O bairro da Boavista apresenta no entanto, um enorme potencial e qualidades para 

um desenvolvimento rico e capaz. É então fundamental reabilitar espaços, aproveitando 

assim o existente de forma a maximizar a utilidade deste.  

É importante que o bairro ganhe uma imagem exterior, de maneira a convidar outros 

a visita-lo, a se instalarem e criarem negócios e relações com este.  
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3.1.4 Análise S.W.O.T / (F.O.F.A)  

 

No seguimento do estudo e caracterização do bairro, o trabalho avançou sobre a 

realização de uma análise S.W.O.T (F.O.F.A), com base em observações, testemunhos dos 

moradores e informação cedida por parte da Camara de Lisboa e da Associação de 

Moradores do Bairro da Boavista. 

 

 

Região/ local onde se insere o Bairro da Boavista 

Forças Fraquezas 

 

- Situação que ocupa na A.M.L 

 

- Situação periférica ao parque florestal 

de Monsanto 

 

 

- Fraca relação que ocupa com as zonas 

envolventes 

 

- Isolamento 

Oportunidades Ameaças 

 

- Situação que ocupa junto de centros de 

grande actividade comercial – Alfragide 

 

  

- Agravamento do isolamento 

 

- Continuo empobrecimento da população 

residente 

 

- Degradação das infraestruturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

[+ E - CO₂] Reabilitação e Sustentabilidade Urbana 

Análise Sócio-económica e Demográfica do Bairro da Boavista 

Forças Fraquezas 

 

- População jovem com grande peso de 

população activa.  

 

- Longa tradição associativa de 

convivência multi-cultura e multi-étnica  

 

 

 

- População maioritariamente 

envelhecida 

 

- Existência de fome  

 

- Elevada taxa de desemprego entre os 

moradores   

Oportunidades Ameaças 

 

- Forte cultura vernácula  

- Aumento do envelhecimento da 

população 

 

- Desertificação do bairro  

 

- Aumento da criminalidade e vandalismo 

 

 

Acessibilidades do Bairro da Boavista 

Forças Fraquezas 

 

- Inserção no centro da área 

metropolitana de Lisboa 

 

- Proximidade de áreas comerciais e 

centros de actividades laborais   

 

- Carências ao nível do sistema viário  

 

- Falta de articulação da rede de 

transportes públicos  

Oportunidades Ameaças 

 

- Instalação de novas empresas, 

equipamentos e novos residentes  

 

- Desenvolvimento interno 

 

- Aumento da dependência do transporte 

individual 

 

- Isolamento contínuo  
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Topografia e fisiografia do Bairro da Boavista 

Forças Fraquezas 

 

- Biodiversidade do parque natural de 

Monsanto   

 

- Cursos de água no subsolo  

 

- Escoamento natural de águas  

 

 

- Variação de cotas acentuada 

 

- Zonas de difícil acesso  

Oportunidades Ameaças 

 

- Reserva aquífera no subsolo  

 

- Proximidade com o parque florestal 

de Monsanto  

 

- Dificuldade de expansão do bairro  

 

 

Infraestruturas do Bairro da Boavista 

Forças Fraquezas 

 

- Diversidade de espaços 

 

- Equipamentos e serviços de 

referência  

 

- Variedade de tipologias habitacionais 

  

 

- Degradação das habitações  

 

- Mau estado de conservação dos 

equipamentos 

  

- Abandono de espaços públicos  

Oportunidades Ameaças 

 

- Reaproveitamento de espaços 

 

- Implementação de estratégias de 

aproveitamento de energia  

 

- Continua degradação dos espaços e 

habitações  

 

- Agravamento de actividades ilegais  
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Em conclusão é possível perceber a situação actual em que do bairro da Boavista se 

encontra mergulhado. O mau estado de conservação dos edifícios e espaços públicos, o 

défice de serviços e equipamentos de apoio à população, a inexistência de espaços de 

referência para a vida comunitária do bairro e o isolamento profundo face aos restantes 

centros urbanos envolventes, são os principais obstáculos para um desenvolvimento e 

crescimento equilibrado do Bairro da Boa vista.  

Esta análise cuidada sobre o território em estudo, levou ao levantamento de 

problemas, permitindo assim delimitar uma linha de acção a seguir e objectivos a alcançar. 

 

 

3.2 Intervenção 

 

3.2.1 Conceito 

 

Após uma análise sobre o bairro da Boavista são visíveis os aspectos positivos e 

negativos existentes. O estado físico do edificado, o funcionamento e ausência de alguns 

serviços e equipamentos, a forma como a população residente habita os espaços, exprimem 

a intenção de uma intervenção cuidada e capaz de resolver alguns problemas levantados, 

de forma a revitalizar e desenvolver o bairro. 

  

O conceito da intervenção apresentada neste projecto, parte do princípio de uma 

reabilitação pensada, aproveitando o existente e intervindo sobre este com vista a melhorá-

lo, alterá-lo, transformando-o num espaço melhor e cuidado, não esquecendo a componente 

da sustentabilidade, não só ambiental dos espaços, mas também social e económica.  

A estratégia de intervenção geral, parte de uma reorganização dos espaços, da 

construção de novas infraestruturas e reabilitação de alguns elementos existentes, com vista 

a sobressair o desenvolver e as qualidades do bairro da Boavista. Esta estratégia tem por 

base intervenções existentes, realizadas em situações semelhantes, como o plano de 

revitalização do bairro da mina (barrio de la mina), em Barcelona, com o seu desenho de 

abertura do bairro à cidade e restruturação de espaços públicos, ou o projecto realizado pelo 

atelier Lacaton e Vassale, de reabilitação sobre um edifício em Paris dos anos 50, que 

desenvolve um desenho único nas fachadas por forma a potencializar a qualidade do 

edifícios e dos seus espaços interiores. 

O plano desenvolvido neste projecto, procura tirar partido das qualidades existentes 

no bairro, explorando a sua história, a forma como os habitantes se relacionaram e 
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relacionam com este, definindo assim uma serie de espaços, e projectando um bairro que 

com o tempo foi perdendo a sua identidade, mas que à sua maneira ainda a procura, de 

forma a responder ao máximo às suas necessidades, dos moradores, e de quem o visita. 

 

 

3.2.2 Estratégia 

 

Intervenção Geral sobre o Bairro 

 

 A visão “Reabilitação e sustentabilidade urbana – Bairro da Boavista”, ambiciona 

alcançar, de uma maneira geral, um equilíbrio entre os recursos existentes e as 

necessidades dos espaços em causa. Como já referido anteriormente, o bairro apresenta 

insuficiências em diferentes níveis, quer sociais como económicos, que prejudicam o 

funcionamento e desenvolvimento deste. 

 A estratégia de intervenção geral sobre os espaços parte em busca de uma coesão 

social, um estímulo económico, uma dinâmica territorial e um equilíbrio ambiental, capazes 

de projectar o bairro da Boavista para um novo plano na cidade de Lisboa. Desta forma 

procura-se um Bairro com uma nova importância no espaço da cidade apoiando-se em 

estratégias de reabilitação através de dinâmicas sustentáveis que proporcionem também, 

um desenvolvimento não só social mas também económico. Estes factores visam aumentar 

o bem-estar da população residente procurando desta forma um desenvolvimento continuo 

e equilibrado do Bairro da Boavista. 

É importante afirmar que o plano de intervenção e transformação do bairro da Mina, 

em Barcelona, teve grande referência na metodologia e acções delimitadas na forma como 

o projecto intervém sobre o bairro da Boavista.  

 

 O projecto de intervenção traça um plano, que apresenta um novo desenho para o 

bairro da Boavista. Este plano visa a alteração da estrutura viária em determinados pontos, 

a reabilitação e restruturação de espaços e edifícios, a implantação de novos serviços e 

equipamentos, por forma a alcançar os objectivos traçados.  
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Figura 32. Planta estratégia geral do bairro da Boavista 

 

 Desta forma o novo desenho propõem um redesenho do plano e hierarquia viária 

de uma área que abrange a rua Rainha Dona Brites (rua transversal entre a igreja e os dois 

quarteirões) estendendo-se até à estrada da Circunvalação/ estrada Portela junto à CRIL. É 

proposto que a rua central (entre os dois quarteirões) passe a ser interdita à circulação 

automóvel, acontecendo o mesmo à rua Rainha Dona Brites, mas só na parcela entre as 

ruas do Azevinho e António Pinto. Sendo estas das ruas mais utilizadas pelos habitantes, 

abrangendo uma serie de serviços e equipamentos, esta medida procura proporcionar um 

melhor bem-estar e relação destas com a população do bairro. 

 

Figura 33. Desenho, corte ilustrativo   
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Contudo a acção mais bruta sobre a estrutura viária, apoia-se em medidas similares 

às utilizadas sobre a restruturação do bairro de la Mina, em Barcelona, procurando também 

esta, “partir” o bairro da Boavista por forma a atenuar actividades ilícitas provenientes de um 

contínuo isolamento deste. É então proposto que a estrada de Circunvalação passe a ter 

continuidade apenas pela rua Rainha Dona Catarina, acabando o seu prolongamento pela 

estrada Portela, fazendo a ligação com a Localidade da Amadora sobre a CRIL, num ponto 

mais a norte. Esta medida obriga assim a uma maior circulação automóvel, “rasgando” o 

bairro num ponto estratégico, procurando uma resposta aos problemas encontrados. 

 

Figura 34. Planta, esquema de zonamento 

  

Outra acção que o projecto desenvolve na sua intervenção geral sobre o bairro, 

passa pela reabilitação e implantação de novos serviços e equipamentos e o 

desenvolvimento de novos espaços de referência, relacionados com actividades sócio-

económicas. A implementação destes passa pelo redesenho de novos espaços, como a 

frente/ limite do bairro junto à estrada do Outeiro, o espaço adjacente a um dos quarteirões 

entre este e a rua António Pinto, a área junto do pavilhão desportivo, delimitada pela CRIL e 

a rua Rainha Dona Catarina.   

 No redesenho da frente do bairro, é proposto a instalação de serviços como a nova 

creche e Centro de Dia, que actualmente não conseguem satisfazer as necessidades da 

população. Os edifícios e espaços que ocupam encontram-se degradados ou apresentam 

insuficiências a nível de espaços por forma a conseguirem desenvolver as suas actividades. 

É nesta linha que é proposto no novo desenho da frente/ limite do bairro a implantação de 
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um edificado alusivo aos serviços descritos. Com a projecção de um novo desenho com 

vista à instalação de serviços neste espaço, pretende-se assim também alcançar um 

aspecto plástico novo e diferente para o limite do bairro. 

 No outro espaço junto ao quarteirão, o projecto tem em vista a instalação do novo 

mercado comunitário do bairro, juntamente com o desenvolvimento de um espaço público 

de referência. Este espaço faz parte de uma intervenção específica posteriormente 

desenvolvida e descrita no relatório, que tem como objectivo principal para alem da 

revitalização de um espaço, o desenvolvimento de actividades sociais e económicas 

provenientes das acções comerciais do novo mercado. 

 

 

Figura 35. Corte ilustrativo de espaços propostos 

 

 O terreno envolto entre a CRIL e rua Rainha Dona Catarina, com uma extensão 

maior que a actual, resultante do redesenho da estrutura viária, apresenta pelo projecto um 

espaço dedicado à criação e instalação de hortas urbanas.  

 

Figura 36. Corte ilustrativo, hortas urbanas 

 

Com o fim de que estas sejam atribuídas aos habitantes do bairro, pretende-se assim 

um desenvolvimento interactivo da população com os espaços, para alem de ir em busca de 

uma resposta a situações levantadas relacionadas com a pobreza e fome encontradas no 

bairro. Esta intervenção completa-se e ganha maior realce com a introdução de uma outra 

estratégia, a criação do novo bairro comunitário, desenhado e desenvolvido pelo projecto. A 

forma, o desenho e os elementos que integram as hortas criam uma relação directa com 
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outros espaços no bairro, como o interior do quarteirão e o espaço publico onde se encontra 

o novo mercado. 

 

 Outra das acções tem por base a reabilitação dos blocos habitacionais que 

formam os quarteirões. Também esta acção faz parte de uma estratégia específica que tem 

o objectivo de melhorar as habitações e o bem-estar dos moradores, através da 

reformulação de espaços, revisão dos materiais e incorporação de elementos mecânicos 

que ajudem na sustentabilidade ambiental social e económica das habitações e dos seus 

habitantes.     

 

 

Intervenções Específicas  

 

O projecto centra-se em intervenções específicas, que passam da simples intenção 

para um plano de acção cuidado, com vista a resolver, melhorar e desenvolver o bairro. 

Estas intervenções procuram também redescobrir a identidade do bairro, trazendo de volta 

elementos que com o tempo se foram perdendo, mas que os habitantes muito desejam 

voltar a encontrar.  

Trazer de volta o mercado comunitário, que se perdeu num incêndio, está na ordem 

das intervenções. Outrora situado junto às habitações unifamiliares (hoje um parque de 

estacionamento pequeno), o projecto redesenha um novo espaço, e coloca este novo 

elemento num espaço mais amplo, pensado, relacionando com outras actividades e zonas 

do bairro, procurando assim, criar e desenvolver um novo ponto de influência e afluência no 

bairro da Boavista. 

 

Junto a este espaço onde o projecto pretende restruturar e projectar o novo mercado, 

encontra-se um dos quarteirões de sete pisos e pátio interior onde o plano de intervenções 

específicas também engloba e actua. Pretende-se assim, pegar nos edifícios existentes e 

dar-lhes uma nova forma e imagem, dinamizando o bairro e potencializando-os na sua 

relação e modo de habitar. 

Esta intervenção visa não só actuar sobre o edificado mas também sobre o espaço 

interior do quarteirão, um logradouro amplo e trabalhado, mas que actualmente apresenta 

uma carência no seu uso e no seu estado de conservação. Para este espaço a intervenção 

é um pouco ambiciosa e pretende a abertura deste ao resto do bairro, relacionando-o com 

outros espaços (mais precisamente o novo mercado e o quarteirão adjacente), através do 
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redesenho dos edifícios que constituem o quarteirão. Pretende-se assim demolir os dois 

edifícios, que apresentam apenas um piso e que se encontram nas extremidades do 

quarteirão, projectando-se assim a ligação e relação deste com outros pontos de afluência, 

como a rua central, o quarteirão adjacente e o novo marcado onde se ira projectar o novo 

espaço. 

 

Figura 37. Corte ilustrativo, relação entre espaços propostos  

 

 

3.3 Projecto 

 

3.3.1 Reabilitação do quarteirão 

 

Situação actual 

 

Como já foi referido anteriormente, o bairro da Boavista dispõe de diversos tipos de 

edificado que o constituem, desde habitações unifamiliares dispostas em banda, a edifícios 

de múltiplos andares formando quarteirões com espaços abertos de lazer no seu interior. 

    

Os edifícios que conjugam o quarteirão de intervenção apresentam características 

típicas de uma arquitectura dos anos 70, desenvolvida com o fim de criar espaços para um 

determinado tipo de classe social, que precisava, de forma rápida e barata, de um espaço 

para habitar, de uma casa para morar. O desfecho desta intervenção não foi o melhor, quer 

plasticamente, quer funcionalmente. As dimensões dos vãos, dos espaços interiores, as 

escolhas dos materiais de acabamento, foram aspectos que ficaram esquecidos ou postos 

em segundo plano, no desenvolvimento e construção dos edifícios.  
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A situação actual do edificado que integra o quarteirão é no mínimo crítica, não só 

pelo estado físico dos edifícios, mas também pelo desenho original destes. Evitando a 

abordagem ao aspecto compositivo, todo o edificado apresenta uma falta de sensibilidade 

perante a forma de habitar e conviver com os espaços. É de referir que os espaços 

interiores das habitações apresentam dimensões muito reduzidas, o que provoca alguma 

falta de conforto em algumas divisões, conjugando-se de forma negativa com a reduzida 

dimensão dos vãos que permitem apenas fracas entradas de luz natural. Os espaços 

interiores apresentam deficiências a nível de conforto, resultantes do seu desenho e 

construção original, o que se reflecte na vivência e relação interna entre estes e os seus 

moradores. 

 

Os materiais aplicados a nível de revestimento apresentam actualmente falhas no 

seu estado de conservação e eficiência, resultando num baixo isolamento térmico 

permitindo um elevado nível de infiltrações, levando a uma deterioração do edificado e ao 

desconforto interno das habitações. 

 

 

Intervenção e estratégias aplicadas  

 

Edificado 

 

Construídos nos anos 70, este conjunto de blocos habitacionais, apresenta edifícios 

de 7 andares compostos por 27 fogos cada, formando um quarteirão de 8 edifícios para 

habitação com um total de 216 fogos. Apesar do seu estado actual, a estratégia de 

reabilitação partiu sempre de um reaproveitamento do existente, evitando a demolição e 

reconstrução do zero. 

Os edifícios oferecem tipologias habitacionais que variam entre T1 e T4, 

apresentando, no seu desenho actual, espaços reduzidos, com imperfeições nas zonas de 

circulação, algum desgaste dos materiais de revestimento, levando todos estes factores, a 

um desconforto na forma de habitar. 

Existe apenas um edifício modelo, se assim podemos chamar, que se repete, 

alinhando módulos habitacionais até formar um quarteirão. Assim, o projecto apoiou-se num 

desenho de reabilitação de um edifício, aplicando-o sobre os restantes. 
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  O projecto de reabilitação do quarteirão visa não só uma intervenção a nível das 

fachadas exteriores dos edifícios, mas também um novo desenho dos espaços interiores 

das habitações. Tem em vista assim, um melhoramento dos espaços com fim a convalescer 

a qualidade de vida dos moradores bem como a sua forma de os habitar, apresentando 

então um desenho com uma expansão generosa das habitações. 

 O projecto apoiou-se no projecto de reabilitação de uma torre habitacional em Paris, 

desenvolvido pelo atelier Lacaton e Vassal1 desenvolvendo um desenho de reabilitação de 

um edifício modelo, que se repete alinhando módulos habitacionais até formar um 

quarteirão, aplicando-o sobre os restantes. 

 

 

Exterior 

 

Fachada 

 

Desde cedo que uma das grandes preocupações da reabilitação do edificado se 

tornou o desenho da fachada. Actualmente o edifício ostenta uma fachada que apresenta 

uma natureza compositiva fraca, pecando pela pobreza não só dos materiais, mas também 

da composição arquitectónica que a define. 

Uma das características das fachadas são os vãos que esta apresenta, que foram 

considerados um tanto reduzidos para o que este projecto pretendia. As divisões oferecem 

apenas um vão cada, sendo o da sala de 1m por 1.75m, 1m por 1.50m para os quartos e 

0.70 por 1.65m para a cozinha.   

 A reduzida dimensão dos vãos, o inconsequente jogo de materialidades e “recortes” 

que compõem a actual fachada do edificado, foram os principais elementos que na sua 

forma e aspecto precisavam de ser alterados de modo a dar ao edifício outra imagem e para 

que o interior deste, ou seja todo o espaço das habitações, resultasse num melhor 

ambiente, conforto e vivência.    

Contudo o projecto apoiou-se na intervenção sobre a fachada para explorar o 

desenho interno dos fogos e uma possível expansão das áreas internas destes.  

 Uma das bases para esta intervenção partiu da relação entre a forma dos novos 

elementos arquitectónicos que compõem a nova fachada e os materiais a esta aplicados.  

 

                                                
1
 Consultar Capitulo II, Estado da Arte, Reabilitação, Lacaton e Vassal 



 

 

51 

[+ E - CO₂] Reabilitação e Sustentabilidade Urbana 

Estratégias Passivas 

 

 A estratégia aplicada para resolver os problemas funcionais e plásticos da fachada 

partiu da criação de um novo elemento arquitectónico que não pusesse em causa a 

estrutura da actual do edifício. A criação de uma nova fachada que expandisse o edificado e 

permitisse uma melhoria da qualidade e relação com os módulos habitacionais foi a 

estratégia primária para o redesenho do elemento arquitectónico. É importante referir que 

esta acção tem por base o projecto de reabilitação do Lacaton e Vassal. 

 

  A orientação dos edifícios foi responsável pela definição do desenho e abordagem 

desta estratégia de remodelação das fachadas. Foi considerada a orientação solar e a 

exposição das fachadas a ventos predominantes, de forma que o desenho arquitectónico 

fosse funcional na criação de um ambiente equilibrado no interior o edifício.  

  

É sempre uma preocupação a insolação dos edifícios, variando as estratégias de 

optimização consoante as necessidades respectivas de cada local. O clima em Portugal 

potencializa orientações a sul desvalorizando demasiada exposição a norte, muito devido à 

direcção da luz solar mas também aos ventos predominantes existentes todo o ano. 

Contudo, quando um edifício é orientado a nascente e a poente, a diferença já não é tao 

acentuada. Ao longo de todo o ano, o sol nasce e poe-se sempre baixo, variando apenas o 

local onde nasce e se põe. Durante os meses de verão, os raios solares nestas orientações 

são mais fortes, havendo uma maior preocupação em proteger as fachadas a poente de 

ganhos solares excessivos. (Orientação das Fachadas Principais e dos Espaços de 

Permanência) 

 

Assim o desenho proposto apresenta, consoante a orientação das fachadas, 

características próprias, expondo então a nascente e a poente um traçado e materiais 

distintos que permitem optimizar as condições no interior das habitações. O edificado ganha 

uma outra impulsão, dinamizando o seu aspecto plástico e funcional.  
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Figura 38. Esquema de insulação dos edifícios  

 

A nascente, a fachada existente com reduzidos vãos, é substituída por grandes 

aberturas transparentes, permitindo que as habitações desfrutem de mais luz solar e em 

alguns casos, da paisagem para o parque florestal de Monsanto. A nova fachada projecta-se 

através de elementos pré-fabricados, não afectando a estrutura do edifício e dando assim a 

possibilidade de os moradores poderem permanecer nas habitações no decorrer da obra. 

 

 

Figura 39. Esquema de intervenção, expansão das fachadas 

 

O desenho proposto das fachadas a nascente é composto por dois módulos de 

expansão, prolongando um primeiro módulo com 2 metros, ou seja, prolongando as divisões 

adjacentes à fachada, e um segundo módulo que dá continuação ao primeiro apenas com 1 

metro, criando uma pequena varanda. Estes módulos de expansão são aplicados aos pisos 

habitacionais com excepção do piso térreo, apresentando estes uma expansão e 

reabilitação diferentes. 

Estas componentes pré-fabricadas em L.S.F 2 , são simplesmente fixadas ao 

edificado, ao mesmo tempo que a actual fachada é redesenhada por forma a apresentar 

                                                
2
 L.S.F – Light Steel Framing, é um sistema de construção em metal, que tem por base apenas o uso de aço 

galvanizado, apresentando assim uma estrutura leve e muito resistente. 
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enormes vãos que permitem assim uma continuidade dos espaços internos dos fogos 

levando a um aumento significativo das habitações.  

 

Esta acção consegue assim um aumento significativo dos fogos. Corresponde desta 

forma a um ganho de cerca de 40% dos espaços internos das habitações. No caso dos T2 

as divisões da sala e os dois quartos, actualmente com 14 m² e 10 m², apresentam agora 

21.5 m² e 16.2 m² respectivamente  Nos T4 as divisões da sala e quartos, actualmente com 

14 m², 10 m², 6.5 m², 8.8 m² e 9 m², apresentam agora 21.5 m², 16.2 m², 12.2 m², 14.9 m² e 

9 m², respectivamente  

 

Figura 40. Fachada Nascente 

 

A fachada orientada a poente apresenta um mesmo desenho da fachada nascente. 

Contudo para esta fachada foi projectado um traçado diferente, tendo em conta a sua 

orientação solar, de modo a defender esta de certas acções térmicas, provocadas aquando 

uma fachada se expõem a esta orientação. Assim o projecto continua a manter uma ideia de 

expansão da fachada, como na fachada nascente, mas diferenciando-se na materialidade e 

dimensão dos vãos.  

É delineada uma nova fachada com um desenho, vãos e materiais diferentes da 

fachada actual. É então projectada uma expansão de 1.50m, permitindo desta forma 

também um aumento das habitações. A fachada actual como seu desenho, forma e vãos, é 

removida, aumentando assim a área das divisões internas dos módulos habitacionais. É 

ainda projectada uma varanda de 1m de comprimento apenas para as divisões da sala.  
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Figura 41. Corte construtivo da expansão da fachada poente  

 

Com esta expansão os fogos orientados a poente têm um ganho de 30% do seu 

espaço interior, passando no caso dos T2, a sala a constituir uma área de 20 m², a cozinha 

de 12.2 m² e os quartos de cerca de 16 m². Já nos T4, a sala e cozinha apresentam os 

mesmos 20 e 12.2 m² que os T2, enquanto os quartos oferecem 16 m², 13 m², 15 m² e 10 

m²  

Os vãos sofrem uma alteração na sua dimensão e forma, passando a apresentar um 

desenho variado de aberturas na fachada. Agora as entradas de luz exibem formas variadas 

que dotam a fachada de uma forma plástica mais rica, capaz de controlar a luz no interior 

das habitações. Estes novos rasgos apresentam agora formas rectangulares e 

quadrangulares e dimensões várias com 2m por 0,60m, para os quartos, 2.30m por 2.10m 

na divisão da sala e 2.30 por 1.50m na cozinha.     

Toda a expansão é assente numa estrutura metálica em L.S.F, revestida no exterior 

por alvenaria e em toda a fachada é aplicada cal e cortiça 3  por forma a criar uma 

continuidade no desenho e forma da fachada.  

 

Figura 42. Fachada Poente 

                                                
3
 Revestimento exterior que apresenta óptimas características no comportamento e regulamento térmico dos 

edifícios. 
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Estratégias Materiais 

 

No plano desenhado das fachadas orientadas a nascente, os módulos de expansão 

pré-fabricados, são compostos por uma estrutura base de vigas metálicas em I, onde são 

assentes plataformas em L.S.F, apresentando assim uma expansão dos espaços internos 

dos fogos através de uma estrutura leve e fácil de montar, que permitem um prolongamento 

significativo das habitações.   

Grandes vãos de portas de vidro deslizantes (do chão ao tecto) fazem a divisão entre 

o primeiro módulo de expansão e a varanda, sendo complementadas por uma cortina de 

sombreamento que permite uma regularização da luz natural no interior das habitações. 

Esta cortina de sombreamento é uma componente singular que faz a ligação entre dois 

espaços sendo um elemento significativo plasticamente na fachada do edifício. Esta é 

composta por um ripado metálico, deslizante ao longo de uma calha transversal, que 

permite que abra e feche a cortina consoante a intensidade da luz solar, dinamizando a 

fachada exterior do edifício, fazendo com que esta altere o seu aspecto ao longo do dia.  

 

Figura 43. Alçado fachada nascente 

 

A varanda, que se apresenta como uma pequena zona de estar exterior, expõe uma 

guarda composta por placas de vidro dando um aspecto formal mais apelativo, não 

permitindo um bloqueio da luz solar aos espaços interiores das habitações adjacentes.  
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O plano desenhado das fachadas a poente, apresenta uma nova fachada que 

projecta uma expansão também ela por base assente numa estrutura metálica em vigas I 

que suportam um novo espaço em L.S.F que agrega Aquapanels revestidos a cal e cortiça 

pintada a branco.  

 

 

Figura 44. Esquema pormenor construtivo em L.S.F 

 

Foi pensada e projectada desta forma devido à orientação solar que apresenta, de 

modo a controlar as alterações térmicas no interior das habitações. O facto de ser aplicado 

um revestimento de cal e cortiça permite um controlo térmico mais estável e capaz, através 

das propriedades da cortiça, como já foi anteriormente descrito 4 . Contudo a fachada 

apresenta no seu desenho uma característica destinta, com a aplicação de um revestimento 

de placas de cortiça seguidas de um ripado metálico, que cobrem toda a extensão da 

fachada correspondente às divisões da cozinha. Esta medida parte como forma de dar um 

aspecto plástico mais rico e com maior ligação não só à intervenção da fachada a nascente, 

com o ripado metálico, mas também à intervenção que projecta o novo mercado, com o 

revestimento de cortiça.  

 

                                                
4
 Consultar Capitulo II, Estado da Arte, Sustentabilidade, Construção Sustentável, Cortiça 
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Figura 45. Alçado fachada poente 

 

Interior   

 

O interior do edifício é actualmente formado por sete pisos de habitação, onde os 

cinco últimos apresentam um mesmo desenho e onde os restantes pisos (térreo e primeiro 

piso) ostentam características singulares.  

Os cinco últimos pisos, que apresentam uma planta idêntica, são compostos por dois 

T2 com 60 m² e dois T4 com cerca de 86 m². 

 

Figura 46. Planta piso 3, 4, 5 
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O piso térreo é composto por um Hall de entrada com cerca de 22 m², dois T1 com 

51 m2 e um T3 com cerca de 100 m². O Hall abriga duas caixas de elevadores, uma 

escadaria de acesso aos pisos superiores e uma pequena divisão para os caixotes de lixo.  

 

Figura 47. Planta piso térreo   

 

Foi de fácil percepção que este espaço apresentava algumas insuficiências, não só 

nas dimensões reduzidas que o compõem, mas também no facto de as escadas não terem 

luz natural, afectando não só este piso mas igualmente os pisos superiores. As habitações, 

tanto os T1 como o T3 encontram-se recuadas face aos pisos superiores, dando origem a 

um espaço que actualmente é ocupado por uma serie de canteiros abandonados, 

contribuindo ainda mais para o aspecto degradado dos edifícios.  

 

O primeiro piso é composto por dois fogos T1 com 51 m2 e dois T4 com cerca de 86 

m². Tanto este piso como o piso térreo apresentam um recuo da fachada, face aos restantes 

pisos, quer do lado da rua, quer do lado interior do quarteirão.   

 

Figura 48. Planta piso 1 
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O interior dos edifícios apresenta então a necessidade de uma reabilitação pensada, 

através de diferentes estratégias que visam um redesenho de espaços, reformulação dos 

materiais, melhorando o aspecto formal destes e a relação no modo de habitar dos 

moradores. 

 

 

Estratégias Passivas 

 

 De maneira a resolver os problemas e deficiências das habitações e formas de 

habitar, a estratégia de reabilitação passa por desenvolver um conjunto de soluções, não só 

a nível da forma e desenho do espaço, mas também a nível do plano da sustentabilidade do 

edifíco, através dos materiais, sistemas construtivos e elementos mecânicos aplicados que 

permitam uma melhoria na eficiência deste. 

 As estratégias aplicadas nesta parte da intervenção (a nível dos fogos), dividem-se 

entre passivas e utilização de novos materiais, optando assim, por um novo desenho dos 

espaços interiores, tendo estes sido ampliados e revestidos de novos materiais mais 

duradouros e termicamente eficientes.  

 

 Para o piso térreo a maior preocupação passou pelo desenvolvimento de um 

desenho que possibilitasse a ligação da rua com o interior do quarteirão, através de novos 

espaços. Para tal, o piso sofre uma transformação no seu esquema e organização interna, 

redesenhando a área do T3, passando estas a constituir um único espaço aberto, destinado 

à instalação de serviços de ordem pública (como cafés, lojas, etc…), que ajudem na 

melhoria da qualidade e utilização dos espaços no interior do quarteirão.  

Esta acção parte de uma necessidade de revitalização, já anteriormente referida 

aquando a reabilitação do interior do quarteirão, quando foi levantado o problema de 

abandono deste espaço por parte dos moradores e habitantes do bairro. Procura assim 

atrair habitantes através de serviços e da ligação do interior com o exterior do quarteirão 

através da permeabilidade dos seus espaços. 
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Figura 49. Planta amarelos e encarnados, proposta de intervenção 

  

 No que toca aos módulos habitacionais que constituem os pisos superiores propõem-

se que se mantenham as suas tipologias, sofrendo alterações apenas a nível da 

organização e materialização interna dos espaços. Estas alterações são comuns a todos os 

fogos. 

Sendo assim, a maior alteração criada pelo novo desenho nesta intervenção está na 

relação da sala com a cozinha, acabando com a situação actual de desconforto criada pela 

ligação bruta e directa entre estas duas divisões. De forma a melhorar esta situação, é 

proposta uma nova entrada para a cozinha, acabando com o espaço da despensa, 

permitindo assim o prolongamento da zona de circulação e a criação de uma entrada mais 

resguardada do espaço da sala. Este novo desenho admite um espaço de circulação 

simples e livre, fazendo a ligação entre todas as divisões, não tendo de se passar por uma 

para chegar a outra. 
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Figura 50. Planta amarelos e encarnados, proposta de intervenção 

   

Contudo, e através de outra estratégia aplicada de alteração da fachada exterior, foi 

conseguido um aumento do espaço interior da habitação, permitindo assim um maior 

conforto interno para os moradores. Esta expansão da fachada exterior permite um ganho 

de 2 metros em todas as suas divisões.  

Outra estratégia de melhoramento dos espaços passa por uma acção muito simples 

mas que pode fazer toda a diferença na relação e organização interna da habitação, desta 

forma esta acção consiste na alteração do modelo das portas actuais, substituindo-as por 

portas de correr, permitindo assim um melhor aproveitamento do espaço das divisões 

internas do fogo.  

 

Figura 51. Esquema alteração das portas 
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A estratégia de reabilitação do interior do edifício, apoia-se muito no redesenho dos 

espaços, com vista a aproveitar o melhor que neles existe, sendo este tipo de acção uma 

mais valia no que toca a uma intervenção sustentável. É também uma estratégia que tenta 

mostrar que soluções simples, como mudar uma parede, ou substituir a tipologia das portas, 

pode fazer toda a diferença na forma de nos relacionarmos e habitarmos um espaço.     

 

Estratégias Materiais 

 

A situação actual dos materiais de revestimento no interior do edifício apresenta 

certas falhas, mostrando algum desgaste, reflectindo-se não só no seu aspecto formal, mas 

tendo também como resultado uma serie de infiltrações e humidade que provocam um 

desconforto sobre os moradores. 

Com isto, foi desenvolvida uma acção de reabilitação que visa a alteração por 

completo dos materiais de revestimento permitindo encontrar soluções que consigam 

resolver os problemas encontrados. A escolha destes materiais teve em parte, a mesma 

razão anteriormente explicada, ou seja, aplicar um material com produção nacional e que 

consiga corresponder às necessidades implicadas. O revestimento interno apoiou-se muito 

na cortiça e subprodutos, e em diversos sistemas de aplicação destes sobre as superfícies, 

muito devido às propriedades que possui e utilização desta em argamassas de reboco.  

 

A nível das paredes, foi pensado a aplicação de um reboco interno de cal e cortiça, 

permitindo, através das suas propriedades um melhoramento das características térmicas e 

sonoras das habitações, reduzindo assim o risco de infiltrações e humidade como acontece 

actualmente. 

Este plano de aplicação tem em conta, que o material aplicado, se trata de um eco-

material e desta forma tem de conter determinadas características que as argamassas de 

reboco interior devem possuir, de forma que, estas cumpram exigências funcionais 

necessárias. Isto significa que este revestimento proposto verifica uma segurança contra 

riscos de incendio, de resistência a acções de choque e estanquicidade à água.  (LNEC, 

2012) 

 

Em relação ao pavimento das habitações, foi pensada a aplicação de cortiça, 

directamente sobre o pavimento actual, composto por um laminado em madeira que 

apresentam um certo desgaste. Esta aplicação é garantida através da colagem do 
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pavimento de cortiça sobre o actual, não sendo necessário a exclusão deste ou a criação de 

um piso flutuante, sendo ambas as situações mais dispendiosas que a solução sugerida. 

Um pavimento de cortiça apresenta características únicas, sendo um produto natural 

produzido a partir de recursos naturais, um produto nacional e amigo do ambiente. 

Apresenta-se tão durável como a maioria dos pavimentos, acrescentando ainda o facto de 

serem acusticamente absorventes e isolantes (tanto ao calor como ao frio), e quando 

devidamente preservados podem durar gerações. Visto o projecto prever uma substituição 

do sistema actual das portas por um sistema de portas de correr por forma a desfrutar de 

um melhor aproveitamento do espaço, a espessura do novo material de revestimento do 

pavimento não corresponde a qualquer tipo de problema. 

 

Cobertura 

 

Eco – Telhados 

 

A Eco-Telhados é uma empresa brasileira que promove e desenvolve acções e 

produtos inovadores por forma a reduzir o impacto ambiental dos edifícios e do crescimento 

urbano no meio ambiente. Desta forma são desenvolvidos componentes e acçoes que 

visam mostrar o crescimento e interactividade de elementos verdes nos grandes centros 

urbanos. O produto que dá nome à empresa tem vindo a causar um grande impacto positivo 

em todo o brasil, tendo sidos instalados mais de setenta e oito mil metros quadrados (78.000 

m2) desde 2005.  

  O telhado ecológico ou eco-telhado tem vindo a revelar grandes capacidades de 

isolamento térmico desde a sua instalação, conseguindo de certa forma um melhor controlo 

da temperatura, retardando o aquecimento dos espaços durante o dia e conservando a 

temperatura destes mesmos durante a noite. Para além da capacidade de isolamento 

térmico, o eco-telhado apresenta também uma grande capacidade de armazenamento e 

tratamento de águas pluviais e uma ajuda significativa na purificação do ar urbano das 

cidades. (Eco-Telhado) 

 

O sistema do Eco-telhado funciona através da aplicação de uma grelha 

tridimensional de plástico, composta através de materiais reciclados, que devido ao desenho 

e forma destes conseguem a passagem de ar, armazenamento de água tornando estas 

áreas zonas capazes de grande biodiversidade. A grande inovação deste sistema passa 
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pela sua distinção relativamente a outras superfícies e pavimentos convencionais, no que 

toca a um melhor desempenho ambiental estético e económico. (Eco-Telhado)  

 

O sistema eco-telhado apresenta no entanto diversas formas e elementos de 

aplicação sobre as coberturas, apresentando os chamados sistemas laminar, hexa, alveolar 

e galocha, que permitem diferentes acções e contributos para os edifícios e os seus 

moradores. 

Estes sistemas permitem criar padrões e desenhos verdes sobre a cobertura onde 

são aplicados, sendo indicados para a criação de jardins suspensos sobre a cobertura de 

edifícios. Todos eles partem de uma estrutura base composta de elementos reciclados, 

permitindo para além da instalação de elementos verdes, a captação e retenção de água por 

forma a conseguir uma maior resistência e crescimento da estrutura verde. (Eco-Telhado) 

 

Contudo são apresentados não só sistemas a aplicar em telhados mas também 

sistemas variados a aplicar em diferentes superfícies contendo outro tipo de acções como 

são o caso das eco-paredes, eco-pavimentos, eco-drenos e eco-esgotos. Estes sistemas 

partem da mesma base e metodologia que o eco-telhado quando procuram um 

melhoramento e eficiência ambiental dos edifícios nos grandes centros urbanos. (Eco-

Telhado) 

 

Em conclusão estes sistemas partem de pensamentos e linhas de acção que visão 

uma melhor eficácia dos edifícios face ao desenvolvimento urbano e as grandes cidades, 

por forma a dotar este duma maior eficiência económica e ambiental através de um novo 

desenho estético com base em infraestruturas verdes.  

 

 

Cobertura 

 

O projecto prevê um redesenho de todo o espaço pertencente à cobertura por forma 

a revitalizar também o habitar e relação dos moradores com o edifício. 

A cobertura apresenta no seu espaço elementos estruturais, como a caixa de 

escadas e elevador, chaminés, respiradouros, que ajudam a perceber e delimitar a área de 

intervenção e acção sobre o espaço. Este espaço, apesar de ser único, não pode ser 

pensado como um elemento singular sem relação com a envolvente, antes pelo contrário, 
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este torna-se complexo a quando o relacionamos e ligamos com todos os outros espaços de 

cobertura dos restantes edifícios que formam o quarteirão.  

Esta intervenção vai em busca de uma maior relação do edifício e dos espaços com 

o meio ambiente, procurando assim através do desenho e elementos mecânicos a 

sustentabilidade energética e ambiental deste. 

 

Estratégias Passivas 

 

Um dos problemas levantados a quando o estudo do edificado e dos seus espaços 

internos foi a falta de iluminação natural nomeadamente na caixa de escadas de acesso aos 

fogos. Desta forma esta intervenção foi em busca de procurar solucionar este problema 

através de uma alteração do desenho e estrutura da caixa de escadas assente na cobertura.  

Através de uma intervenção simples o projecto redesenhou este elemento, abrindo 

“rasgos” proporcionando grandes vãos nas laterais e topo da estrutura. Estas aberturas 

proporcionam assim uma entrada de luz natural iluminando todos os patamares da 

escadaria interior do edificado. 

De forma a seguir uma mesma linha e desenho de intervenção, os vãos são 

complementados de uma ripado metálico proporcionando uma linguagem visual e estrutural 

idêntica à aplicada sobre as fachadas. 

 

 

Figura 52. Esquema intervenção na cobertura 
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Estratégias Activas 

 

Este tipo de estratégias são aplicadas sobre a cobertura por forma a melhorar a 

eficiência energética do edifício, procurando reduzir custos e promover uma maior relação 

dos edifícios com o meio ambiente. 

 Desta forma o projecto prevê a projecção de um desenho singular que promove a 

relação entre elementos estruturais existentes com novos elementos, procurando assim a 

criação de um espaço único. É assim visto que a cobertura não pode ser pensada e 

desenhada como um espaço frio, de uso apenas para instalações e acções de serviços 

sobre o edifício, mas como um espaço que apresenta um enorme potencial e 

aproveitamento a quando se trata de questões de aproveitamento e produção de energia, 

bem como um espaço de lazer e de diversas actividades para os moradores. 

 

Figura 53. Esquema insolação e acção dos painéis solares  

 

O projecto propõe a instalação de estruturas que albergam painéis solares e a 

instalação de elementos verdes, num desenho que apta a cobertura de um espaço único 

que promove uma relação entre a eficiência do edifício e actividades desenvolvidas pelos 

moradores.    

 

As estruturas de painéis solares funcionam como palas de sombreamento sobre o 

espaço, apresentam no seu desenho diferentes alturas e comprimentos. Fazendo parte de 

uma estrutura metálica, a instalação de painéis solares na cobertura vai em busca de 

produzir energia suficiente para a produção de calor e assim proporcionar o aquecimento da 

água a ser utilizada pelos fogos que constituem o edifício. Desta forma o desenho e 

integração dos painéis apresentam um duplo significado, projectando assim zonas de maior 

conforto e protecção face a insolação, ao mesmo tempo que produz e armazena energia 

através da luz solar. O desenho criado pelas estruturas que incorporam os painéis, segue o 

traçado das intervenções sobre as fachadas, procurando assim criar uma forma única e 
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contínua do desenho geral do edifício. Esta expressão ganha mais enfase face a 

continuação visual das estruturas sobre os edifícios adjacentes.   

 

 

Figura 54. Alçado compositivo da cobertura 

 

Estratégias Materiais 

 

Com base num desenho e estrutura única da cobertura, o projecto procura a 

introdução de espaços verdes procurando dar a toda a zona um carácter novo e singular. A 

introdução de elementos verdes vai em busca de dar não só ao espaço uma outra imagem e 

ambiente, mas também uma maior relação deste com os moradores através de actividades 

desenvolvidas por estes.  

Os elementos verdes integram a cobertura através de um sistema 5  único de 

aplicação sobre coberturas e pavimentos, de alvéolos pertencentes a uma estrutura de 

material reciclado, capazes de armazenar água e produzir e desenvolver espaços verdes 

únicos e duradouros.   

Estes espaços podem ser utilizados pelos moradores como zonas de lazer ou para o 

desenvolvimento de actividades como jardinagem ou até cultivo a pequena escala de alguns 

elementos verdes, que podem utilizar para consumo próprio, tirando assim proveito de todo 

o espaço que a cobertura pode oferecer.    

                                                
5
  Consultar Capitulo III, Cobertura, Eco-telhados 
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Figura 55. Coberturas 

 

Interior do Quarteirão  

 

O quarteirão apresenta um espaço interior, cercado de edifícios que de certa forma o 

aprisionam, não permitindo uma relação com o espaço exterior, nomeadamente a rua. 

Existem rasgos nos pisos térreos dos edifícios, que seguem uma rítmica e variam de 

dimensão, permitindo uma ligação interior/ exterior do quarteirão, não conseguindo por 

ventura criar uma conformidade entre estes dois espaços. Os edifícios que formam o 

quarteirão são, na sua maioria, constituídos por sete pisos, havendo apenas dois edifícios 

de um piso, que se encontram nas extremidades norte e sul do quarteirão. 

Este espaço interno encontra-se degradado, apresentando o pouco que resta de um 

desenho arquitectónico que previa projectar um espaço de convívio, lazer, mas que acabou 

por não se concretizar, talvez devido ao próprio desenho e impermeabilidade do espaço, 

talvez devido aos maus hábitos apresentados pelos moradores, ou talvez mesmo pela 

conjugação das duas situações. 

Neste espaço interior existe actualmente uma serie de candeeiros de jardim 

vandalizados, não iluminando o espaço à noite, tornando-o assim durante essas horas um 

espaço perigoso, obscuro, onde diversos tipos de actividades ilegais ocorrem.  

Contudo é um espaço que apresenta grande ensejo, não só pelas suas dimensões, 

mas pela força que tem sobre os edifícios adjacentes. De forma a desenvolver este 

potencial é necessário uma intervenção cuidada, um desenho que reflicta a sua latente e 

propósito, sempre com base numa estratégia que passe por criar um espaço dos habitantes, 
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para os habitantes. Perceber o que não funciona neste espaço e o porquê dessa situação, 

são a chave para se conseguir definir uma estratégia de sucesso.   

Assim sendo, numa análise ao espaço e com o testemunho dos moradores, desde 

cedo se percebeu que um dos principais motivos para o espaço se encontrar nestas 

condições é o facto de este ser, um espaço fechado, não só por escassear de entradas/ 

ligações ao exterior do quarteirão, mas também por não apresentar qualquer tipo de 

serviços, actividades ou atracções no interior deste. A juntar a este conjunto de situações, é 

importante realçar o facto de existirem uma serie de fogos vazios nos pisos térreos. 

Tendo em conta estes factores e a importância que este espaço desponta no 

quarteirão, era necessário intervir de forma crítica, reabilitando, redesenhando e adaptando 

este lugar a um novo conceito e forma de habitar o espaço. 

 

É então proposto um desenho novo, que de forma a resolver as situações 

levantadas, pretende abrir o quarteirão através da remoção dos dois edifícios de piso 

apenas um piso, situados nas extremidades norte e sul deste. Esta acção vai em busca de 

uma maior relação do espaço com zonas envolventes do bairro, evitando um isolamento do 

interior do quarteirão. Assim o projecto procura o envolvimento e relação de outros espaços 

através do interior do quarteirão, criando a ligação e continuidade entre a rua central6e o 

novo espaço de referência, onde se insere o novo mercado comunitário. 

 

Figura 56. Esquema intervenção proposta sobre o quarteirão  

  

Este espaço oferece um certo declive, apresentando uma diferenciação do nível de cotas de 

cerca de 4 metros, sendo a zona de maior cota a norte. Assim sendo, a estratégia parte 

destas diferenciações do terreno, apresentando um desenho simples com jogos de cotas, 

caracterizado pela relação entre espaços verde e abertos.  

                                                
6
 Rua central, muito frequentada pelos habitantes, que faz ligação entra a Rua Rainha Dona Brites e a Rua 

Rainha Dona Catarina. 
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Figura 57. Corte, espaço interior do quarteirão  

   

Os espaços verdes exibem um desenho diferente, astuto, composto de elementos 

singulares. São constituídos por volumes que se apresentam como “caixas”, com diferentes 

formas e tamanhos, que através da sua organização, encaixe e composição, vão 

desenhando o espaço. Estas caixas contêm diversos ambientes constituídos por elementos 

verdes plantados pelos moradores, com vista a serem tratados e aproveitados por estes. 

Desta forma os moradores podem apresentar vantagens económicas ao cuidarem e ficarem 

à disposição de todos os produtos por si plantados. O facto de os moradores poderem lucrar 

com espaços verdes, vai muito em busca do seu desenvolvimento sustentável social. A ideia 

apoia-se no factor económico como motor de gestão e desenvolvimento dos espaços, 

permitindo que a sustentabilidade destes evolua nas suas vertentes ambientais económicas 

e neste caso em particular sociais.  

 

 

Figura 58. Ambiente no interior do quarteirão 



 

 

71 

[+ E - CO₂] Reabilitação e Sustentabilidade Urbana 

O facto de serem volumes com elementos verdes e não áreas abertas, como 

relvados e espaços verdes semelhantes, deve-se em parte a uma estratégia defensiva, que 

tenta evitar a situação actual das áreas verdes “existentes” no interior do quarteirão, que se 

encontram abandonadas e desorganizadas, sem uso e utilidade à população. O dividir o 

espaço em módulos verdes de usufruto e cuidado dos habitantes, tem por via o incentivo à 

população residente, de cuidar e manter os espaços, podendo tirar proveito destes. Estes 

módulos apresentam carácteres diferentes no seu uso, ou seja, enquanto uns ficariam ao 

cuidado dos habitantes, como pequenas plantações, outros não precisariam de tantos 

cuidados, sendo árvores de frutos, que para além de poderem dar proveito aos habitantes, 

são elementos de sombra e elementos que ajudam na definição do espaço. 

 Contudo, caso estes módulos verdes não se concretizem ou sejam abandonados 

pelos habitantes, o facto de estes estarem integrados nestes volumes arquitectónicos, 

permite que o espaço não perca totalmente o seu sentido, ficando composto pelo desenho 

do encaixe e organização das “caixas”. 

  

Os espaços abertos rasgam os espaços verdes através de percursos, criando assim 

um padrão único de ligação entre zonas. Estes espaços caracterizam-se pela sua 

localização, pavimento e uso. Estas características fazem parte da estratégia de ligação 

entre o exterior e o novo espaço interior do quarteirão, promovendo uma continuidade formal 

em todo o espaço. No que toca à localização, os espaços encontram-se junto das aberturas 

nos edifícios, que permitem a circulação entre o interior e o exterior. Estes espaços 

apresentam uma localização estratégica de modo a permitir estas ligações mas também 

apoiarem os serviços integrados nos pisos térreos dos edifícios envolventes.  

 

Figura 59. Relação entre edifício, habitação e espaço exterior 
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O pavimento apresenta materiais semelhantes ao dos espaços adjacentes, criando 

uma relação directa através do factor da materialidade. O uso destes espaços relaciona-se 

com os serviços e actividades agregadas ao quarteirão, como cafés e lojas nos pisos térreos 

dos edifícios e o novo mercado projectado no espaço continuo ao quarteirão. A ideia é que 

nos dias em que o mercado estiver em funcionamento, estes espaços abertos possam então 

albergar elementos relacionados com este, como bancas de venda, criando assim uma 

maior interactividade entre espaços, convidando a população local a relacionar-se e 

integrar-se mais. Nos restantes dias, funciona como um espaço aberto, de estar e lazer. 

 

 

Estratégias Materiais  

 

A escolha dos materiais teve em conta, não tanto a qualidade/ preço, mas mais a 

origem e a produção destes. O facto de escolher materiais produzidos e trabalhados a nível 

nacional permite outros ganhos que vão para lá da sua utilização no projecto e obra de 

reabilitação deste espaço.  

 Neste espaço do interior do quarteirão os três elementos chaves tiveram uma 

intervenção cuidada e pensada aquando a escolha dos materiais de revestimento. Os 

pavimentos dos percursos e espaços abertos, as caixas de elementos verdes que 

desenham o espaço, foram alvos de uma materialidade premeditada. 

Os materiais aplicados aos pavimentos variam consoante os espaços, sendo 

aplicada calçada portuguesa aos percursos, e blocos de dimensões maiores de calcário 

irregular de cor escura, aos espaços abertos. A materialidade aplicada aos percursos vai em 

busca de reforçar a relação do interior com o exterior do quarteirão, através de uma 

continuação dos materiais. O facto de prolongar a calçada portuguesa dos passeios para os 

percursos no interior permite uma maior relação e continuidade das ruas com este espaço. 

Os espaços amplos seguem também a mesma linha de objectivos que os percursos. Assim 

sendo, a relação destes espaços com outros envolventes procura ser reforçada através das 

escolhas dos materiais aplicados, procurando assim uma similaridade e continuidade entre o 

interior do quarteirão com o novo espaço do mercado do bairro.  

 As “caixas” com elementos verdes que formam o espaço são de alvenaria revestidas 

a cal e cortiça pintadas de branco. Estes volumes apresentam assim blocos brancos 

rasgados por elementos verdes plantados pelos moradores e que vão alterando o ambiente 

do espaço. 
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Outra razão para esta acção foi o facto deste material, a calçada portuguesa e os 

blocos de calcário irregular escuro, ser um produto nacional, com grande importância 

cultural e económica na construção e arquitectura portuguesa. 

 

 

Figura 60. Planta do quarteirão  
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3.3.2 Espaço público de Referência  

 

Com a intenção da criação de um espaço público de referência que promovesse a 

vida comunitária do bairro da Boavista, o projecto focou-se em primeiro lugar em encontrar 

no bairro um espaço capaz de satisfazer as condições e necessidades apresentadas. Desta 

forma, como já foi descrito anteriormente no capítulo III, Estratégia Geral, o local escolhido 

foi um terreno com uma área aproximada de 5.000 m², que se apresenta actualmente como 

uma zona sem qualquer uso, apenas ocupada numa pequena extensão por um espaço que 

alberga a associação de reformados do bairro. O terreno situa-se na continuação do 

quarteirão reabilitado, sendo então o espaço que mais necessidade, condições e 

características ofereceu para a implantação do novo mercado e o desenvolvimento de um 

espaço público de referência.  

 

Figura 61. Esquema identificação dos espaços 

 

O projecto propõe um espaço novo, reabilitado, que para além de receber o novo 

mercado comunitário, seja capaz de proporcionar uma zona de lazer com elementos verdes, 

convidativa aos habitantes e de referência no bairro. O desenho visa então, a deslocação do 

espaço da associação de reformados para um dos pisos térreos do quarteirão adjacente e 

reabilitado também pelo projecto, proporcionando ao espaço uma maior área de manobra à 

implantação do mercado. 
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 Com uma diferenciação de cotas na ordem dos 6 metros, o projecto apoia-se num 

desenho que traça um jogo de planos envoltos em elementos verdes e ligados através de 

escadas e rampas, conferindo ao espaço, uma acessibilidade fácil a todos. Os espaços, 

projectados em diferentes cotas, apresentam um desenho característico e similar aos 

desenhos traçados no espaço interior do quarteirão e das hortas urbanas, criando assim 

uma continuidade de linhas, planos existentes e ambientes envolventes, dando a este um 

encaixe e continuidade singular no espaço envolto do bairro. 

 

 

Figura 62. Ambiente no espaço público de referência 

 

Outros elementos integrados no desenho deste espaço são os pequenos espelhos 

de água que apesar do seu aspecto formal e decorativo no desenho geral, estão ligados ao 

novo mercado, funcionando também como pequenos reservatórios de água para mais tarde 

servir o mercado e todos os seus utilizadores. 

 

Figura 63. Esquema dos espelhos de água no espaço público 
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Seguindo o traçado destas linhas, a calçada portuguesa dos passeios que delimitam 

a área, perlonga-se pelo espaço rasgando os blocos de calcário irregular escuro que 

revestem o pavimento, reforçando ainda mais a relação deste com outros espaços na 

envolvente. As linhas de calçada portuguesa percorrem também o espaço seguindo planos 

do mercado, criando uma relação e ligação deste ao espaço onde se insere. O plano dos 

materiais que formam o pavimento fortalece a relação intrínseca da cultura portuguesa na 

arquitectura dos espaços e elementos.  

Na complementaridade e relação do espaço com outros na sua envolvente, é neste 

desenhado uma serie de volumes criando um padrão de referência, com uma plasticidade 

única, de semelhança a espaços envoltos, nomeadamente o espaço reabilitado no interior 

do quarteirão adjacente e o desenho gerado em torno das hortas urbanas. Estes volumes, 

em conformidade de outros espaços, são completados no seu conjunto de elementos 

verdes, aferindo a este e ao espaço inserido, um ambiente singular. Contudo, estes 

elementos verdes apresentam características simples de decoração como arvores, arbustos, 

flores, entre outros, não sendo como no espaço no interior do quarteirão onde os elementos 

de vegetação apresentam também um carácter de produção associado ao factor 

compositivo. 

 

 

Figura 64. Esquema relação e ligação entre espaços  

 

A reabilitação desta área vai em busca de um melhor ambiente em torno do bairro, 

através da criação de espaços amplos de estar, lazer e referência, complementados de 

elementos verdes, que proporcionem no seu todo, uma relação com a população residente. 
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A integração no espaço de elementos como o novo mercado comunitário, pretende 

estimular essa relação procurando atrair pessoas para acções colectivas no bairro 

proporcionadas pela actividade gerada pelo mercado.  

 

 

Figura 65. Ambiente entre espaço público e mercado  

 

 

3.3.3 Novo mercado comunitário do Bairro  

 

Mercados de Lisboa – Relação social 

 

O mercado sempre foi um pólo de grandes atracções e desenvolvimentos 

económicos. Contudo o mercado é responsável pela atracção de pessoas proporcionando 

também um desenvolvimento social e cultural das cidades e bairros. (Emília Tomás Dias, 

2001) 

Em Lisboa os mercados foram elementos chaves no crescimento social dos bairros 

uma vez que aumenta o convívio entre os seus habitantes e também entre outros cidadãos 

que vem de fora para visitar o mercado.  

Uma vez sendo um comércio directo, isto é, que o contacto é pessoal entre vendedor 

e comprador, o mercado cria assim uma ligação especial e personalizada com quem o 

frequenta, tendo assim um grande impacto no que toca à fidelização dos clientes, de modo a 

que estes se sintam satisfeitos ao frequentar o mercado tendo assim incentivos em voltar.  

Para além de actividades comerciais, é também um espaço de bastante convívio e 

lazer, onde as pessoas se encontram diariamente para conversar sobre os mais variados 

temas, aumentando assim o interesse em frequentar o mercado. A existência do mercado 
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passa assim a fazer parte do dia-a-dia dos habitantes do bairro e tendo uma importância 

significativa na sua vida.  

Para além da frequência regular dos habitantes do bairro onde o mercado se 

encontra, apela também para a presença de outros cidadãos, até mesmo estrangeiros que 

estejam interessados em conhecer uma nova cultura visto que mercado de bairro é 

tipicamente cultural comercializando também produtos tipicamente nacionais, sendo assim, 

os mercados de bairro são de grande influência na dinamização entre bairros. 

 

 

Mercado  

 

Desde as primeiras análises e levantamentos sobre o bairro da Boavista que se 

sentiu a necessidade da implantação de um novo equipamento por forma revitalizar e 

dinamizar as relações internas e externas dos moradores face ao bairro. Outrora e como já 

foi referido anteriormente 7 , existiu um mercado comunitário que servia a população 

residente, mas que também atraia populações exteriores ao bairro por forma a realizar e 

desenvolver actividades comerciais. Este elemento tornou-se centro de grandes acções 

comerciais que permitiam um maior desenvolvimento económico no bairro. Apesar do seu 

desaparecimento, os moradores do bairro demonstram a vontade de trazer o mercado de 

volta ao bairro, não tanto pelo factor económico, mas sim pelo desejo de reabrir o bairro às 

zonas e populações vizinhas. 

É no seguimento desta vontade dos moradores do bairro da Boavista, em abrir o 

bairro à cidade e a procura por um espaço de referência que promovesse a vida comunitária 

de toda a zona, que se pensou em projectar o novo mercado comunitário. Contudo, não 

podendo ficar pela intenção do querer, foi preciso pensar e perguntar qual a necessidade e 

viabilidade em desenvolver este equipamento. Com isto, foi importante a análise e 

levantamento de outros factores, que demonstrassem uma maior base para o 

desenvolvimento deste novo elemento. Foram encontradas condições que se mostraram 

importantes para o delinear desta intervenção, como as actividades potencializadas pela 

implementação de hortas urbanas desenvolvidas na estratégia geral sobre o bairro, ou 

mesmo a necessidade de criar novos polos de atracção e lazer, espaços de referência para 

a vida comunitária no bairro.  

 

                                                
7
 Consultar Capítulo III, Evolução histórica do bairro 
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Exterior 

 

O novo mercado comunitário apresenta uma forma e localização pensada no espaço 

onde se insere. Com uma forma simples, geometrizada através de uma continuidade de 

linhas de elementos envolventes existentes. A sua posição no espaço foi pensada de forma 

a permitir e criar ligação entre zonas do bairro. Implantado no espaço público, a sua fachada 

principal, a sul orientada, segue o paralelismo da rua, fazendo frente com o quarteirão 

(reabilitado). A sua área de implantação acompanha no espaço uma diferenciação de cota 

de um metro, não sendo tão visível o desnível no desenho exterior mas sim mais a nível do 

espaço interior. Com uma área de implantação com cerca de 1400 m², o mercado expõe 

quatro fachadas com aproximadamente 68 m e 69 m respectivamente a sul e a norte, e 15 

m e 25 m a poente e nascente. O mercado apresenta diversas aberturas por forma a criar 

permeabilidade dos espaços, permitindo maior ligação entre a rua e o espaço público onde 

este se insere.  

Com uma forma simples, o mercado exibe uma fachada com uma série de aberturas 

quadrangulares e rectangulares com diversas dimensões que permitem a entrada de luz 

natural criando um efeito luz sombra no interior. As fachadas, à excepção da fachada 

orientada a nascente, expõem grandes entradas que possibilitam uma ligação e relação do 

mercado com os espaços envolventes.    

 

Figura 66. Mercado alçado Sul 

 

Figura 67. Mercado alçado norte 
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Figura 68. Mercado alçado poente 

 

 

Figura 69. Mercado alçado nascente 

 

Para além da forma base que o mercado apresenta, este ostenta no seu desenho 

exterior um espelho de água adjacente às fachadas nascente e sul, que através da sua 

forma e dimensão plástica procura uma relação e ligação com o espaço público envolvente 

e os elementos que o integram. Com uma área de 180 m², este elemento, faz parte de uma 

estratégia activa, tendo uma segunda função de captar e armazenar água.   

  

 

Figura 70. Espelho de água   
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Estratégias Passivas  

 

O mercado apresenta no seu desenho, características e formas que partem de uma 

estratégia de optimização do elemento arquitectónico e dos espaços internos que o definem. 

Desta forma o projecto apoiou-se num desenho que permitisse que o espaço gerado fosse 

funcional e capaz de responder às adversidades causadas por determinados elementos e 

condicionantes. Assim, o desenho apresenta em três elementos, na fachada, cobertura e 

espelho de água, estratégias que procuram um melhor funcionamento dos espaços que 

formam o mercado. 

A cobertura apresenta um traçado que procura através do seu jogo de cotas e 

aberturas, captar uma ventilação natural por forma a conseguir uma regulamentação térmica 

confortável no interior do mercado. 

 

 

Figura 71. Esquema de captação de águas pluviais, ventilação e iluminação natural 

 

 A cobertura oferece também um jogo de inclinações que visa a captação de águas 

pluviais. Este jogo apresenta diferentes desníveis com orientações diferentes, que procuram 

direcionar águas pluviais para um reservatório. Este reservatório está integrado no mercado 

pela forma de um espelho de água, que para além da sua forma plástica e relação com o 

espaço exterior, têm a funcionalidade de receber águas pluviais captadas pela cobertura, 

para serem tratadas e utilizadas pelo mercado. A cobertura apresenta então duas áreas que 

se distinguem pela orientação e ângulo das inclinações, criando um dinamismo no seu 

desenho e conseguindo assim captar agua e dispor de uma ventilação e iluminação natural.  

Nesta linha de ventilação e iluminação natural, o desenho da fachada procura 

também dar uma resposta positiva ao criar diversos rasgos e aberturas no seu desenho, que 

permitem assim uma maior entrada de luz solar e arejamento do interior do mercado.  
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A fachada com os seus vãos quadrangulares e rectangulares, a cobertura com as 

suas inclinações e aberturas, tornam-se elementos chaves no desenvolvimento de um 

ambiente confortável no interior do mercado.  

 

Figura 72. Novo Mercado comunitário do bairro da Boavista 

 

Estratégias Activas 

 

 Ao nível das áreas exteriores, o mercado apresenta duas estratégias activas que vão 

em busca de uma optimização do mercado, procurando uma sustentabilidade deste face à 

sua funcionalidade.   

Uma primeira estratégia aplicada sobre o mercado passa por aliar um sistema de 

painéis solares e fotovoltaicos por forma a conseguir captar e produzir energia para poder 

aproveitar para consumo próprio. Este consumo, passa por utilizar a energia ganha para a 

iluminação interior e aquecimento de águas.  

 

 

Figura 73. Esquema insolação do mercado 
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Esta estratégia, como estratégias activas desenvolvidas anteriormente pelo projecto, 

passa por uma integração pensada e cuidada com fim a criar um desenho capaz de 

incorporar os elementos mecânicos dos painéis fotovoltaicos, com os elementos 

arquitectónicos que formam o mercado. O projecto pensou num desenho apto, que evitasse 

situações actuais visíveis noutras obras, onde a instalação destes elementos mecânicos é 

feita aparte da estrutura arquitectónica.  

Assim sendo, o sistema de painéis encontra-se na cobertura de modo a que a sua 

eficiência seja maior. O desenho de incorporação deste sistema, projecta os painéis através 

da integração destes nos elementos arquitectónicos do ripado metálico que revestem a 

cobertura. Deste modo o ripado que se encontra na cobertura apresenta na sua forma e 

acção características distintas do restante ripado metálico que cobre o mercado. As lâminas 

que constituem este ripado ostentam na sua forma uma serie de placas fotovoltaicas e 

solares que cobrem apenas uma das faces. Estas lâminas ao contrario das outras, são 

dotadas de um sistema giratório que permite com que se movam, através de um eixo 

longitudinal, em torno de si próprias, permitindo assim que estas acompanhem ao longo do 

dia a orientação solar exposta pelo sol, acabando a face dos painéis, virada directamente 

para a cobertura quando já não houver luz solar, ficando assim mais recolhidos e 

protegidos. Esta acção permite não só optimizar os ganhos na captação de energia, mas 

também proteger os painéis de possíveis agressões provocadas pelo tempo ou por outros 

elementos.  

 

Figura 74. Esquema dos painéis solares e fotovoltaicos da cobertura 

 

Cada lâmina apresenta assim uma face revestida de placas de captação de energia, 

que cobrem superfícies que variam entre 0.30 m de largura e os 25 e 15 metros de 

comprimento. O mercado dispõe então de uma área total de 700 m² dividida entre painéis 

solares e fotovoltaicos, que são capaz de produzir em média 70.000kwh de energia eléctrica 

por ano, o suficiente para alimentar a iluminação interna e aquecimento de águas do 

mercado. (Conferência N.Z.E.B, 2012) 
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Figura 75. Painéis na cobertura do mercado 

 

 Uma segunda estratégia passa por integrar no desenho do mercado, um sistema de 

captação e produção de água, fazendo este parte da estrutura e plano geral do mercado. 

Esta integração é feita através dos espelhos de água associados ao mercado e ao espaço 

público, que apresentam assim, uma face plástica decorativa e uma outra face activa no 

plano de optimização do funcionamento e sustentabilidade do mercado. Este sistema 

associado aos espelhos de água, trata a água captada por estes, ficando esta apta para ser 

utilizada pelos espaços que integram o mercado. Com isto este torna-se capaz de produzir e 

consumir água própria melhorando a sustentabilidade ambiental e económica dos espaços. 

 

 

Figura 76. Corte, esquema da captação e distribuição de água  

 

 Estas acções têm por base um melhoramento da eficiência sustentável do edifício e 

a intenção de mostrar como é que elementos mecânicos, como painéis fotovoltaicos ou 
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outro tipo de componentes de produção e aproveitamento de energia, podem integrar o 

desenho arquitectónico, tornando-se estes também parte do traçado e estrutura do espaço.  

 

 

Estratégias Materiais 

 

O mercado apresenta uma estrutura base em betão armado ao longo das fachadas, 

sendo a cobertura composta por uma serie de materiais isolantes assentes em vigas 

metálicas de suporte, permitindo desta forma possível ganhar facilmente a amplitude de 

grandes vãos. 

 

 

Figura 77. Corte construtivo, Mercado 

 

As quatro fachadas apresentam então uma base em betão armado forradas por 

placas de cortiça que se vão sobrepondo criando uma volumetria e relevo ao longo destas. 

Este jogo de relevo procura um aspecto único que combinado com as características e 

propriedades isolantes da cortiça proporciona ao mercado uma eficiência térmica capaz, que 

dota assim o interior do mercado de um bom ambiente de conforto. A aplicação da cortiça 

vai para além das quatro fachadas, abrangendo também a cobertura. Com já foi referido 

anteriormente8, a cortiça apresenta diversas formas de aplicação sobre diversos tipos de 

superfícies, fornecendo capacidades de isolamento térmico-acústico singulares, para além 

do aspecto plástico único do seu acabamento. É um material reciclável, com um ciclo de 

produção muito bom, aumento assim o caracter sustentável com a sua aplicação. Para além 

                                                
8
 Consultar Capitulo II, Estado da Arte, Sustentabilidade, Construção Sustentável, Cortiça 
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disto, é sempre importante referir que se apresenta como um produto nacional, onde a sua 

aplicação desenvolve não só o factor económico mas também a condição cultural da 

arquitectura portuguesa com a sua integração e aplicação em projectos. Foram estes 

aspectos que tiveram na base da criação deste desenho e traçado envolventes da cortiça no 

revestimento das fachadas. 

 

 

Interior 

 

 O interior do mercado oferece espaços diversificados com um dinamismo comercial 

variado. No interior o espaço é dividido em duas áreas distintas por via de uma das entradas 

laterais que faz ligação entre a rua e o espaço público onde este se insere.  

 

 

Figura 78. Corte longitudinal, Mercado 

 

 

Figura 79. Corte longitudinal, Mercado 
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Os dois espaços encontram-se a uma diferença de cota de um metro, provocada 

pelo desnível do espaço onde o mercado se encontra implantado. A ligação entre os 

espaços é feita por um desenho único que relaciona uma rampa com uma serie de degraus, 

criando assim uma escadaria rasgada por uma rampa de acesso entre os espaços. 

Estes dois espaços apresentam então diferentes actividades funcionais e comerciais, 

exibindo um dos espaços bancas de mercado orientadas para a venda de produtos 

alimentares, e um outro mais relacionado para actividades de serviços e lazer ostentando 

assim uma esplanada com um café, e toda a área de serviços de apoio ao mercado.   

 

 

Figura 80. Interior do Mercado, Bancas de venda 

 

 

Figura 81. Interior do Mercado, café e esplanada 
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A área das bancas, oferece um espaço amplo com cerca de 660 m², que segue na 

sua organização linhas gerais do desenho da cobertura. Assim, a planta deste espaço, é 

formada pela orientação e desenho da cobertura do mercado, criando um desenho único 

das bancas e espaços de venda. Seguindo então estas linhas, as bancas vão-se 

“desenhando”, ganhando forma, dimensão e encaixe único no espaço. Estas são 

acompanhadas na sua forma geral, por um conjunto de elementos que entre balcões de 

venda a postos de arrumos que ajudam na sua organização.    

A acompanhar este desenho do espaço, o pavimento oferece na sua materialidade 

uma diferenciação que também esta segue as linhas gerais da cobertura e das bancas de 

venda, permitindo assim uma relação mais acentuada deste espaço com elementos 

interiores e exteriores.   

Contudo o interior do mercado apresenta uma particularidade face ao espaço das 

bancas de venda e toda a actividade por estas desenvolvida, nomeadamente na relação 

com o espaço exterior. A fachada adjacente ao espaço de actividades comerciais apresenta 

em determinados pontos grandes vãos que abrem e fecham consoante as actividades 

realizadas no mercado, promovendo uma maior transparência, circulação e relação com o 

espaço envolvente. Este tipo de estratégias aplicadas ao desenho do mercado procura 

impulsionar o desenvolvimento de um espaço público de referência para a vida comunitária 

do bairro da Boavista.  

 

 

Figura 82. Esquema abertura das portas do Mercado 

 

Para além da iluminação natural e os efeitos luz sombra criados pelos diversos 

rasgos e aberturas nas fachadas e cobertura, as bancas são acompanhadas de iluminação 

artificial criada por uns candeeiros suspensos em forma de balão que ajudam na iluminação 

interior e dão ao espaço um aspecto e ambiente singular.  
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Figura 83. Interior do Mercado, bancas de venda com luz 

 

A área dedicada a actividades de serviços e lazer apresenta uma área de 

implantação com cerca de 610 m², que encontra em si um café com 70.5 m² associado a um 

espaço amplo de esplanada, com um caracter singular com 315 m², ligando-se com o 

exterior através de aberturas, procurando uma maior relação entre exterior e interior.  

 

 

Figura 84. Corte transversal, café e esplanada 

 

Este espaço segue também no seu pavimento uma diferenciação de materialidade 

que acompanha as linhas da cobertura.  



 

 

90 

[+ E - CO₂] Reabilitação e Sustentabilidade Urbana 

 

Figura 85. Planta, esquema de espaços do Mercado  

 

O espaço é completado por uma área de serviços de apoio ao funcionamento geral 

do mercado, dispondo uma zona de circulação dando acesso a zonas de casas de banho 

públicas, balneários e serviços administrativo. As casas de banho públicas oferecem uma 

área com 40 m², enquanto os balneários para os funcionários do mercado apresentam uma 

área de cerca de 27 m². O espaço dos serviços administrativos ocupa uma área com cerca 

de 40 m² e encontra-se num piso superior que tem acesso através de uma escadaria situada 

numa das extremidades do mercado, apresentando um desenho singular devido ao espaço 

onde se insere. Visto estar no ponto de ligação entre duas fachadas, nascente e norte, do 

mercado, e estas apresentarem um ângulo de cerca de 63º proporciona à escadaria um 

desenho único que aproveita esta excepção para tirar proveito da forma arquitectónica deste 

elemento.  

 

Estratégias Activas 

 

Associado a uma das estratégias activas das zonas exteriores do mercado, como os 

espelhos de água e por forma a sensibilizar e melhorar a sustentabilidade social daqueles 

que usufruem os espaços que o mercado oferece, o projecto desenvolve no seu desenho 

um sistema no pavimento accionado pela passagem das pessoas sobre este. 

 

 É um sistema simples que tem por base um desenho e funcionamento semelhantes 

a uma bisnaga de água, que para conseguir disparar água precisa que se crie pressão 

através de uma serie de movimentos singulares e assim que se optem a pressão ideal, 
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basta acionar o gatilho e temos um disparo de água. Desta forma, placas ao nível do 

pavimento, aquando a passagem de pessoas sobre estas, produzem pressão acionando um 

sistema de distribuição de água ligado às bancas de venda, ou seja, estas placas estão 

ligadas a um sistema de armazenamento de pressão que por sua vez está ligado a um 

reservatório de água (tratada pelo sistema anteriormente descrito), que quando accionadas 

pelo simples passar de uma pessoa, são capazes de levar água as bancas de venda, que a 

utilizam para tratar e manter os seus produtos.  

 

Figura 86. Esquema do sistema de pressão 

 

Esta acção não pretende reduzir os consumos de energia do mercado ou mesmo 

das bancas, mas sim, mostrar aqueles que visitam e utilizam o mercado, que a produção de 

energia está ao alcance de todos. Mostrar assim que tudo é capaz de produzir energia, que 

ate o movimento das pessoas, ligado a um sistema próprio consegue gerar energia.    

 

Estratégias Materiais 

 

 O mercado é composto por uma estrutura base em betão armado, forrado no exterior 

por placas de cortiça que devido às suas propriedades permitem uma melhor regulação 

térmica do interior. Desta forma a preocupação para a materialidade das fachadas interiores 

partiu pela procura de um aspecto plástico diferente e uma resposta para o facto de estas 

fazerem parte de um espaço com grande actividade e utilização diferente, onde a 

agressividade de alguns elementos, como o embate de caixotes, combinado com sujidade e 

outros factores, poderem levar a um desgaste das fachadas num curto espaço de tempo. 

Posto isto, o desenho do interior propõe paredes em betão em toda a extensão, com um 
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traçado e relevo de ripado, que com o aspecto árido permite assim manter a mesma 

aparência plástica e visual por mais tempo. 

 Contudo todo o desenho dos espaços dos serviços assenta numa estrutura em light 

steel framing, apoiada na existente estrutura de betão que funciona como uma casca de um 

espaço único que se vai dividindo em diferentes secções. Para estes espaços é 

apresentado um pavimento em micro cimento, que para além da sua fácil aplicação 

apresenta também grande facilidade na sua limpeza. 

 Quanto ao pavimento que compõe os espaços no interior do marcado, este 

apresenta um forro em placas de betão que são rasgados por linhas de blocos de calcário 

irregular de cor escura, que acompanham os traços gerais da cobertura, e que se prolongam 

do exterior reforçando a ligação e relação entre espaços e apresentam boa resistência ao 

desgaste.  

 

Figura 87. Interior do Mercado 
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Capitulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese e conclusão 
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4.1 Síntese e conclusão 

 

 

O trabalho abordou diferentes temas, diferentes problemáticas de situações actuais, 

vividas e sentidas por aqueles que habitam determinados centros urbanos, na procura de 

um caminho racional, capaz de promover um desenho e uma prática eficiente na 

arquitectura nos centros urbanos.   

Os diferentes modos de olhar o espaço e saber tirar partido do que este oferece, 

estão na base de uma forma mais sustentável de abordar um projecto de reabilitação. 

Acreditar que todas as formas e espaços arquitectónicos, apesar da simplicidade ou 

degradação da sua forma ou do desenho e materiais revestidos, apresentam sempre um 

outro lado, por vezes de difícil percepção, de maior carisma e potencial. 

 Desta forma, o projecto desenvolvido e apresentado por este trabalho tenta seguir e 

promover esta linha de acção e intervenção sobre os espaços e elementos urbanos 

encontrados no bairro da Boavista. Procura saber ver, analisar e desenvolver as 

capacidades destes, por forma a envigorar todo o potencial que neles existe. Juntou a esta 

linha de acção uma capacidade desde o conceito até ao desenvolvimento do projecto, de 

integração de elementos, formas e materiais que potencializassem um desenvolvimento 

sustentável e uma sensibilização sobre todos os que habitam, trabalham, ou visitam os 

espaços e edifícios. 

Foi possível concluir que e devido aos avanços na construção e materialidade que 

dispomos nos dias de hoje, é possível encontrar formas e soluções simples de grande valor 

formal e ambiental para os espaços.   

Deste modo conclui-se que o caminho é variado, que por vezes não aparenta ter 

uma solução simples, mas apresenta planos exequíveis, únicos no mundo arquitectónico, 

estando nas mãos daqueles que promovem e gerem os espaços urbanos. 

  

Acredito que a arquitectura tem um papel fundamental na sensibilização para um 

futuro sustentável e uma melhor relação com o ambiente. 

 

O trabalho ajudou a perceber que dada a conjuntura actual que o nosso país 

atravessa, a metodologia seguida pelo projecto mostra como é vital o reaproveitamento dos 

elementos e como a acção desenvolvida pelo projecto pode ser aplicada sobre outros 

bairros com características semelhantes, podendo melhorar as intervenções através da 

integração de outras vertentes como avaliações LE.E.D sobre os espaços reabilitados.  
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Anexo 1. Informação complementar 

Informação cedida pela A.R.M.A.B.B 
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Anexo 2. Conferências e Concursos 

Conferência LNEC. Net Zero Energy Buildings, da Faculdade de Ciências Técnicas de 

Lisboa. 
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Anexo 3. Peças Gráficas 
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