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RESUMO 

Compreender e intervir no sentido de qualificar e revitalizar áreas urbanas de génese 

ilegal, abandonadas pelos poderes públicos ou esquecidas e que se encontram 

desarticuladas dos núcleos urbanos das cidades onde se inserem, é o principal 

objetivo analítico deste trabalho.  

Neste contexto, o Bairro da Arroja, em Odivelas foi o local escolhido para análise e 

intervenção por ser uma área com as características que se procura estudar e resolver 

projetualmente. Não só a configuração, como as carências da Arroja Velha, bem como 

as oportunidades que existem neste local, imprimem a este bairro o carácter singular 

de uma área urbana crítica, em que podem ser aplicadas as estratégias pretendidas.  

Efetuada uma análise à cidade de Odivelas, e mais particularmente ao Bairro da 

Arroja, verificou-se que a maioria das suas carências e vulnerabilidades passam pela 

falta de uma estrutura formal e social coesa e de espaços públicos qualificados que 

consigam aproximar e unificar a população residente. Assim, foi pensada a 

revitalização deste espaço, tornando-o dinâmico a partir da disponibilização de um 

equipamento público dotado de programas que se relacionam com as artes e a 

cultura, de modo a servir os habitantes de toda a zona de Odivelas, tendo como base 

melhorar as vivências do local através da relação entre os moradores deste bairro com 

a população envolvente. 

Em ordem à proposta projetual, estudaram-se exemplos de espaços e intervenções 

onde estivesse presente o mesmo quadro de características e problemas e cuja 

solução passasse pela inserção de um equipamento de carácter público, que fosse um 

conector destes espaços pontuados com a envolvente onde se inserem. A inclusão de 

equipamentos permite uma reflexão sobre o modo como se pode intervir na 

heterogeneidade dos espaços urbanos, por vezes dissociados da malha urbana, e o 

desenvolvimento das vivências de rua, qualificação do espaço público, espaços verdes 

e percursos. 

A proposta centrou-se na elaboração de um plano urbano cujo objetivo é favorecer a 

conectividade da estrutura urbana e produzir coesão social e territorial, articulando 

lógicas heterogéneas, numa maior relação e integração do bairro com a cidade. 

Propõe-se igualmente um projeto de um Centro de Artes, Cultura e Recreação que 

sirva de veículo de inclusão das pessoas e grupos sociais do bairro na cidade, através 

das artes e da convivência de pessoas e grupos com origens sociais, culturais e 

geográficas diversas, assim como, entre diferentes gerações. 
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ABSTRACT 

 

The big goal of this paper is the qualification of critical, socially abandoned or forgotten 

urban areas, dissociated from the big cities nearby.    

This project aims to solve the problems of the Arroja neighborhood, Odivelas, area with 

the characteristics above mentioned and for which, with the presented project, we 

intend to find a suitable solution. 

The needs of Arroja Velha, as well as the existing opportunities, make of this 

neighborhood a typical example of a critical urban area, with a very good potential to 

apply the intended strategies. 

After carrying out an analysis of the city of Odivelas, and more particularly of Arroja 

Velha neighborhood, it was concluded that the majority of the weaknesses and threats 

are due to a lack of a formal and socially cohesive structure and to a lack of qualified 

public spaces that can have the ability to gather around all the community. 

Therefore, it has been thought to revitalize this space by turning it in a dynamic space, 

with grounds in a creative vision, which pretends to invest in the typical life experiences 

of the place itself. 

Several examples of interventions have been studied, where these same problems 

were presented and were the solution found was the construction of a public building 

that could function as “liaison” between this “urban villages” and the big cities where 

they are integrated.  

These kind of buildings also allow us to give some reflection on how to treat these 

neighborhoods, as something homogeneous, connected with the city, and how to 

develop the street life experiences, the public space qualification, green spaces and 

various pathways. 

Given the above, it is therefore proposed an urban plan that aims to enhance the urban 

structure connectivity and to build cohesion, by connecting heterogeneous logics, into a 

bigger relationship integrating the neighborhood with the city. 

It is also proposed a Recreational Activities Center of Arts and Culture that could serve 

the community through the arts and culture and through the reunion of the different 

generations, and act as a vehicle of inclusion of this neighborhood into the city. 

 

Key-words: Odivelas; Urban Requalification; Revitalization; Illegal Urban Areas; Social 

Integration; Center of Arts, Culture and Recreational Activities. 
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INTRODUÇÃO 

A revitalização de áreas urbanas críticas como as Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI), bairros sociais, bairros de carácter precário e de construção informal, zonas 

periféricas degradadas constitui uma temática pertinente e que tem feito parte da 

agenda de discussão política e pública, gerando mais inquietações os seus efeitos 

sociais, espaciais, culturais e económicas.  

O crescimento das grandes cidades, a litoralização, a concentração de população nas 

áreas metropolitanas, numa procura constante de melhores condições de vida, levou a 

um incremento da periferização, tendo as periferias começado a crescer 

descontroladamente, sem regras ou condições, para os habitantes que nestas se 

instalam. 

No que se refere aos bairros de génese ilegal, Raposo (2010) considera que estes são 

resultantes de um loteamento clandestino em que os proprietários de parcelas de avos 

construíram a sua habitação sem licença, no entanto à vista de todos. Mas a estes 

acresce, os bairros que resultam de uma ocupação alheia não planificada, espontânea 

de um terreno alheio, público ou privado, e que crescem de forma mais orgânica, 

dando resposta ao modo de vida e necessidade de espaço dos seus moradores-

construtores. A estes bairros, loteamentos clandestinos ou ocupações, que assumem 

múltiplas e distintas configurações, muitos autores chamam atualmente de informais. 

O Bairro da Arroja Velha, no concelho de Odivelas (na Área Metropolitana de Lisboa) é 

um exemplo de um bairro deste carácter e que dispõe das características comuns às 

diversas zonas urbanas críticas e periféricas às grandes cidades.  

A sua construção informal e faseada gerou debilidades físicas no bairro, assim como 

diversas carências. Estas passam pela não existência de espaços públicos planeados, 

baixo grau de escolaridade dos habitantes, concentração de estratos sociais com 

baixos recursos, degradação do edificado, maus acessos, desorganização do pré-

existente, exclusão social e estigmas por parte da sociedade envolvente, entre outras. 

No entanto, também se observam oportunidades e potencialidades neste mesmo 

espaço, como o aproveitamento do terreno disponível, a existência de espaços 

expectantes e de zonas agrícolas, o aumento da densidade populacional e a 

possibilidade de melhoria das condições de vida. Desta forma, a presente dissertação 

tem como objetivo compreender qual a pertinência e qual a importância do 

equipamento público na promoção da melhoria da qualidade de vida nestas áreas 

urbanas críticas, e na conexão destas com as cidades. 1 

                                                   
1
 Análise S.W.O.T 2011, FA-UTL 
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Pretende-se que através do equipamento público de vocação sociocultural seja 

possível uma maior e intensa convivência entre residentes, assente no 

desenvolvimento da ideia das vivências de rua pela qualificação do espaço público, 

espaços verdes e percursos, assim como constitui uma garantia da acessibilidade de 

pessoas e fluxos e um potenciar de novas e velhas centralidades, o que implicará uma 

mudança de imagem na relação bairro-cidade sem deixar de respeitar a história e 

configuração do pré-existente. 

Após a realização de um diagnóstico sócio territorial, análise aos planos e projetos 

para o local e auscultação de alguns representantes da população e instituições locais 

definiu-se uma intervenção ao nível urbano não só no Bairro da Arroja Velha, como na 

cidade de Odivelas. Esta intervenção visa por um lado, resolver alguns problemas e 

carências da cidade através da resolução de bloqueios em domínios tão diversos 

como as acessibilidades, redes viárias, transportes, conexões, espaços verdes, 

espaços públicos; por outro, procurar-se-á criar novos equipamentos de apoio aos 

habitantes e de novas zonas habitacionais que complementem as pré-existentes, sem 

esquecer a dinamização de novas áreas de trabalho que promovam as vivências 

locais.  

Numa escala mais aproximada entendeu-se com base na análise efetuada que a 

integração do Bairro da Arroja Velha na cidade de Odivelas, seria possível por via da 

criação de um equipamento ligado às artes e à cultura. Deste modo se pretende 

propor a criação de um Centro de Artes, Cultura e Recreação que ofereça 

oportunidades culturais e artísticas, tornando a zona dinâmica através da oferta de 

diversas atividades atrativas não só para os habitantes do bairro, mas também para os 

moradores de toda a cidade de Odivelas, dinamizando e requalificando o espaço 

público, transformando a imagem do bairro e abrindo-o ao exterior, 

Conforme o pretendido, propõe-se assim a estruturação deste trabalho em três partes: 

a primeira parte, engloba a apresentação do problema, hipóteses de pesquisa, a 

apresentação do estado da arte, a definição da metodologia de investigação e 

projetual; a segunda parte inclui a análise da informação recolhida sobre o bairro – 

análise de fontes estatísticas, de planos, conversas informais com moradores, bem 

como a visita a vários espaços de referência e modelos tipo que fundamentem a 

proposta projetual; a terceira parte, contempla o desenvolvimento do projeto, que 

envolve o levantamento e análise do espaço, a interligação entre os resultados da 

componente de investigação e o projeto, a escolha da estratégia a aplicar, a aplicação 

da estratégia nos conteúdos programáticos e o desenho das peças finais. 
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A metodologia de investigação, aplicada na elaboração da presente dissertação 

durante a análise e discussão teórica, abrange o estudo crítico de diversas obras 

teóricas, relacionadas com o tema da qualificação e revitalização de AUGI’s; as 

entrevistas a moradores, o estudo de planos e projetos, a análise de fontes estatísticas 

e a análise de casos referência de projetos similares, assim como, o estudo da 

inserção e desenvolvimento de edifícios culturais e comunitários em diversas 

realidades urbanas; a procura de exemplos construídos avaliando os modelos, 

diferenças ambientais, tectónicas e formas de agregação.  

A metodologia aplicada na elaboração da componente prática da presente dissertação 

implicou inicialmente uma investigação de campo, estudos dos equipamentos e 

serviços pré-existentes e das vivências do Bairro da Arroja Velha; a visita a vários 

centros comunitários, centros culturais e espaços multifuncionais.  

Numa fase mais avançada, foi feito o desenvolvimento do projeto que abrange um 

levantamento e análise da Arroja Velha; elaboração de um programa de necessidades; 

escolha e aplicação de uma estratégia de requalificação do Bairro da Arroja Velha. 

A componente de carater teórico subdivide-se em quatro capítulos: o primeiro capítulo 

corresponde a um estudo mais aprofundado das áreas de génese ilegal, abordando a 

legislação que regula este fenómeno de forma a compreender os processos de 

revitalização e reconversão jurídica e urbana, assim como a importância da 

qualificação dos espaços públicos e equipamentos. O segundo capítulo focaliza-se na 

cidade de Odivelas, e mais particularmente no Bairro da Arroja Velha, fazendo-se 

alusão ao contexto histórico e à situação atual que justifica a necessidade de um 

equipamento cultural, apresentando as principais carências e potencialidades deste 

território. O terceiro capítulo aborda os temas da arte e da cultura e o seu papel social, 

refletindo-se sobre o modo como um equipamento cultural e artístico é capaz de 

conectar espaços e gerações. Neste capítulo desenvolvem-se os casos de referência 

nacionais e internacionais que visam resolver os diferentes problemas abordados no 

capítulo anterior.  

O quarto capítulo apresenta a proposta do projeto urbano de arquitetura, que através 

dos objetivos e as estratégias pretendidas, será a resposta aos problemas estudados. 

Expõe-se a proposta de intervenção, o programa geral público e privado e as decisões 

tomadas durante os processos projetuais, concluindo-se este trabalho com a descrição 

proposta do Centro de Artes, Cultura e Recreação abrangendo os valências e serviços 

sociais, culturais, educacionais e de lazer. 
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CAPÍTULO I- Da reconversão à qualificação: a problemática das áreas 
urbanas de génese ilegal 

 

1. Dos bairros clandestinos às Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e 

Territórios de Génese Ilegal (TGI) 

 

O fenómeno das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) ou bairros clandestinos em 

Portugal foi-se desenvolvendo com intensidade nas décadas de 70 e 80, tendo 

continuado pela década de 90. Estas concentrações na Área Metropolitana de Lisboa2 

atingiram uma dimensão alarmante, sendo que ainda hoje são consideradas como um 

problema social e urbanístico. Como refere Ana Cardoso (1993:51) “Ao nível espacial, 

tanto estes bairros como as próprias “vilas” resultam numa segregação das 

populações operárias mais carenciadas, em geral, para as zonas periféricas, ainda 

que interiores à cidade de Lisboa”. 

Os bairros clandestinos passaram a constituir uma das mais importantes frentes de 

urbanização a partir dos anos 60. Estes bairros tornaram-se num verdadeiro sub-

mercado de habitação que é parte integrante do processo urbanístico.  

No caso particular da cidade de Lisboa, o centro provocou um alargamento das áreas 

urbanizadas com novas frentes de urbanização dentro do concelho (Benfica e Lumiar), 

mas também fora. A periferia da cidade passa então a ser caracterizada por o 

aparecimento de novos aglomerados urbanos, que se apoderam dos espaços 

circundantes à cidade. 

A este respeito Cavaco (2001) evidencia que “As próprias denominações de franja, 

coroa ou tentáculo levam-nos a entender a realidade periférica através dessa 

dualidade, nem sempre simples ou explícita, entre cidade e campo. Remetem-nos 

para um cruzamento de ambos, seja por imbricação e sobreposição, resultante das 

modernas dinâmicas de urbanização onde o transbordar da cidade culmina não só na 

invasão dos campos envolventes, mas também num transbordar para o campo de 

técnicas, processos e instrumentos que anteriormente estariam confinados ao meio 

urbano.” 

Nesta sequência, importa ainda clarificar o que se entende por “áreas críticas”. A 

principal distinção de partida entre as diferentes áreas críticas prende-se com a 

                                                   
2
 Área Metropolitana de Lisboa é constituída por 18 Municípios a Norte a Sul de Lisboa. São eles: 

Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, 

Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 
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propriedade da terra onde se construiu sem licença. Por um lado temos as AUGI’s, em 

que estamos a falar de proprietários legais de avos não urbanos, e por outro lado os 

bairros informais em que falamos de ocupantes de propriedade alheia. Segundo 

Raposo (2010a:110) “Esta diferença determina, no virar do milénio, um tratamento 

legal diferenciado: para as AUGI, desde 1995, o direito à reconversão, sob a 

responsabilidade primeira dos proprietários, e para a Cova da Moura (bairro informal), 

desde 2005, a perspetiva da qualificação e reinserção urbana coordenada por um 

organismo central, o IHRU, no quadro de um complexo sistema de interação com a 

autarquia, representantes do bairro e outros parceiros.” Isto significa que nas AUGI’s 

são os proprietários que conduzem o processo de reconversão com diferentes 

envolvimentos das autarquias e alheamento do poder central, enquanto num bairro 

informal de ocupação alheia, é a administração pública- no caso Iniciativa Bairros 

Críticos- central e municipal que conduz o processo de intervenção participativo. 

A partir dos anos 30, em que se iniciou a formação da periferia de Lisboa, a rede de 

aglomerados envolventes à cidade tinha maioritariamente características rurais em 

que sobressaía a zona de Sintra, Oeiras e Cascais, como zonas procuradas pelos 

seus habitantes para fins de passeio e casas de férias. Foi nas décadas de 1930 e 

1940 que as primeiras construções clandestinas surgiram nas periferias das grandes 

cidades sendo que estas foram sendo toleradas pelas instâncias do poder. Nas duas 

décadas seguintes acelerou-se o êxodo rural para as cidades, devido a uma crescente 

industrialização, sendo que nos anos 70 e 80 o processo migratório do campo para a 

cidade e o retorno das ex-colónias, aliado à ausência de políticas habitacionais, fez 

disparar os loteamentos ilegais e as construções clandestinas por toda a periferia da 

Área Metropolitana de Lisboa. Assim, os recém-chegados não encontraram resposta 

no quadro de oferta legal de habitação e mais uma vez a permissividade política e 

administrativa fez com que este fenómeno fosse normalizado. (Lages, 2011) 

Para Teresa Craveiro (2011:33) “A frente pioneira do crescimento urbano de Lisboa 

sobre o espaço rural foi gradativa, interligando-se com os meios de transporte de 

apoio, as condicionantes derivadas da aptidão física do solo, a estrutura fundiária e a 

existência ou ausência de diretivas de planeamento.” 

No entanto, com a lotação cada vez maior da cidade de Lisboa, a periferia também 

aumentou exponencialmente. No que concerne à habitação vão surgir diversas 

soluções3:  

                                                   
3
 Contributos para o Plano Estratégico de Habitação 2008-2013 – Relatório 2 Políticas de Habitação 

(http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/) 
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1) A sobrelotação nos bairros históricos de Lisboa (centro) de quartos e “zonas da 

casa” alugadas funcionava inicialmente como uma primeira fase de “plataforma 

de migração” para Lisboa (é exemplo o Bairro de Alfama). No entanto, o 

crescimento demográfico provoca uma demanda de habitação na periferia 

recorrendo à construção de “barracas” ou “construção clandestina”.  

2) A construção de bairros degradados que resulta do processo de “invasão” de 

zonas de servidão administrativa ou terrenos do Estado. Estes bairros foram 

praticamente eliminados a partir dos anos 90 com o Programa de Erradicação 

de Barracas (PER)4 para as duas Áreas Metropolitanas. 

3) A invasão com a ocupação de terrenos privados, como por exemplo o Bairro da 

Cova da Moura, no concelho da Amadora, a partir do fracionamento em 

parcelas de um vasto território privado, por ocupantes oriundos das ex-

colónias, principalmente oriundos de Cabo Verde. Este bairro está hoje a ser 

objeto de uma intervenção por parte da administração central, designada de 

Iniciativa Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos 

que pretende ser uma “operação integrada” a nível ministerial e criar condições 

de habitabilidade e de regeneração do bairro5.  

4) A construção clandestina que se tornou uma forma “normal” de crescimento 

urbano das áreas metropolitanas, pois segundo o Plano Estratégico de 

Habitação apresentado pelo Governo, pelo IHRU6, cerca de 40% da 

construção em Portugal não estava licenciada na década de 70.  

 

Desta forma, os territórios de génese ilegal, conhecidos como bairros clandestinos ou 

AUGI’s, são resultantes de um loteamento clandestino, em que os proprietários 

construíram as suas habitações sem licença. Estes bairros caracterizam-se pelo seu 

crescimento espontâneo, sem uma ocupação planificada, em territórios alheios, 

públicos ou privados, e crescem de forma orgânica consoante as necessidades dos 

seus moradores/construtores. De facto, para Salgueiro (1999:161) “Grande parte do 

desenvolvimento urbano é espontâneo, no sentido em que a sorte das aglomerações 

acontece no tempo longo, em resultado de vicissitudes várias que não decorrem de 

uma deliberação tomada conscientemente.” 

                                                   
4
 PER – Decreto-Lei nº 163/93 de 7 de Maio 

5
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2005 de 7 de Setembro 2005 (DR n.º 172), aplicada ao 

Bairro do Alto da Cova da Moura com base no Decreto n.º 53/2003, de 11 de Dezembro – Declaração da 

área crítica de recuperação e reconversão urbanística do Bairro da Cova da Moura. 

6
 Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 
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Entre 1965 e 1968 verificou-se a construção pontual de bairros bem como o início de 

outros loteamentos caracterizados pelas suas construções precárias em bairros de 

lata, ou improvisadas em tijolo e cimento, sem equipamentos ou serviços e que 

funcionava em regime de aluguer do terreno ou habitação. Assim começou a 

expansão dos loteamentos ilegais, perante um forte aumento das pressões 

urbanísticas e de um progressivo desenvolvimento das construções, maioritariamente 

devido ao aumento das necessidades de habitação e aumento do rendimento dos 

estratos médios da população (Rodrigues, 2011). 

Assim, assiste-se a uma acelerada metamorfose territorial, que resulta da necessidade 

de uma urbanização extensiva e intensiva para dar resposta ao elevado número de 

habitantes. As novas zonas urbanas, instaladas nas periferias, são marcadas pela 

dualidade espacial, oscilando entre áreas com uma elevada concentração de recursos 

materiais e outras de grande escassez, espelhando uma dualidade social. 

No entender de Souza (2009:1-9) “O espaço vivido é também lugar das ambiguidades 

das relações sociais, habitado pelas representações, cujos pequenos mundos se 

articulam com o saber, os sonhos, as lembranças e as ficções. É no espaço que se 

encontra a chave para a compreensão da (re) produção do homem em sociedade, e 

em decorrência do poder que a representação deste possui para transformar e 

substituir a realidade vivida e percebida, assim o espaço vivido é sem dúvida um meio 

de envolvimento do homem na ação transformadora.”7  

Em Portugal, a origem rural dos morados das AUGI’s ou “bairros clandestinos” está a 

dar lugar a uma presença de uma certa heterogeneidade de situações. Segundo 

Mendes e Sá (2011): há um grupo significativo que nasceu em Lisboa, alguns do quais 

são descendentes dos primeiros residentes, continua a registar-se uma presença 

expressiva de entrevistados oriundos de aldeias e de pequenas vilas e cidade do 

interior Norte e Centro (sobretudo os mais velhos) e a presença de alguns naturais de 

outros países, nomeadamente das ex-colónias; Europa de Leste; Oriente; na sua 

grande maioria tem um capital cultural e social muito baixo. Evidencia-se uma nova 

procura dos Territórios de Génese Ilegal (TGI) pelo inquilino imigrante, o que tem 

tendência a aumentar. Estes novos grupos apresentam certas características que vão 

alterar a homogeneidade específica de alguns bairros criando novas situações de 

clivagem e até de tensão e conflito. 

                                                   
7
 Teoria do espaço produto do social, 1974 de Henri Lefebvre,   sociólogo ,  e filósofo , conhecido pelo seu 

trabalho sobre a dialética, o marxismo, a vida quotidiana, as cidades, e (social) do espaço. Cunhou o 

conceito "o direito à cidade "  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology&usg=ALkJrhi9ivSOgCbUeanK7Qa411wxBoNXJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher&usg=ALkJrhhMGRIDVRO8s7Ph-Qyk2MIQCVZBcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_the_city&usg=ALkJrhiFW3mMG4SKTWsl7iM2lVtn5uku5w


CONSTRUIR NO CONSTRUIDO DA CIDADE DE ODIVELAS 
A importância do equipamento público na qualificação e revitalização de áreas urbanas de 

génese ilegal: o caso da Arroja Velha 

 

20 
 

Segundo Balestra (2010) “Mess is More”8 defende a ideia de que a psicologia humana 

rejeita o que não consegue compreender. Neste caso, este conceito pode sustentar a 

ideia de que pode haver ordem no caos e os bairros informais podem ser vistos como 

espaços com vivências e valor social. Assim, segundo Raposo (2012), importa analisar 

três dimensões essenciais nestes bairros: as faltas ou carências, os ganhos e as 

aspirações. Estes bairros são frequentemente tratados como bairros com 

características muito idênticas sendo que carecem de planeamento, infraestruturação, 

espaços públicos qualificados, standartização, legalização e títulos formais, 

apresentando um clima de insegurança. Como ganhos apresentam uma boa 

localização em relação à cidade, tanto em termos de proximidade de trabalho como de 

transportes públicos, assim como normalmente se verifica uma boa relação entre 

moradores, o que leva a um frequente convívio no espaço público, entreajuda, coesão 

social, diversidade e criatividade. Os residentes nestes bairros apresentam aspirações 

ao nível da melhoria das suas infraestruturas urbanas, melhoria de acesso a serviços 

e emprego, maior mobilidade e envolvimento nas decisões. 

 

Tabela 6- Dimensões de análise dos bairros informais 

 

 

 

 

Em Lisboa, alguns loteamentos de génese ilegal pertencentes a grupos sociais mais 

urbanos e mais bem inseridos no mercado do trabalho são caracterizadas por esta 

insuficiência de infraestruturas e pela ausência de uma estrutura urbana coerente e 

qualificada. Neste caso, a existência de loteamentos ilegais constitui um obstáculo ao 

reordenamento urbanístico e ao usufruto de qualidade de vida e onde é indispensável 

intervir. 

                                                   
8
 Frase criada pelo antropólogo Rahul Srivastava e pelo urbanista Matias Enchanove.  

Fonte: adaptado de Groenewald et al. in Raposo (2012), Bairros de Génese Ilegal: Metamorfoses dos 

Modelos de Intervenção, pág. 112. 
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No plano da intervenção nestes territórios, pode-se considerar dois modos distintos de 

intervenção. O primeiro, um paradigma mais racional e funcional, que defende a 

renovação urbana através da demolição do edificado existente e a sua substituição por 

nova construção. O segundo, um paradigma emergente e interacionista, que sugere e 

se enquadra no tema “o construir no construído” (Raposo, 2010a). 

O modelo de renovação urbana remonta ao século XIX e aos países industrializados, 

tendo como objetivo responder aos problemas de densificação urbana e precarização 

dos bairros populares das cidades industriais. As intervenções de demolição de áreas 

degradadas eram justificadas a diferentes níveis, desde o estético e de 

embelezamento, ao progresso, eficiência e saúde.  

A partir dos anos 40, muitas experiências de renovação foram implementadas em 

resposta à pressão do progresso tecnológico, ao crescimento populacional, às novas 

necessidades de consumo, à degradação das áreas centrais e às pressões 

imobiliárias. 

Na América do Norte, a partir dos anos 40, o redesenvolvimento urbano visou a 

construção de grandes infraestruturas, autoestradas, parques, equipamentos, ou 

conjuntos habitacionais de luxo, a partir da remoção de bairros precários. Intensificam-

se as grandes intervenções urbanas assentes na terciarização e na remoção de 

muitos habitantes, especificamente de minorias étnicas, que provocaram vários 

movimentos de contestação social contra estes planos de renovação urbana e de 

tábua rasa.9  

Na Europa esta renovação foi intensamente aplicada no período da Reconstrução e do 

Pós-Guerra. A tábua rasa dos bairros insalubres era defendida como um pensamento 

generoso de uma melhor distribuição da economia, de melhoria das condições de vida 

e de um melhor funcionamento da cidade. Segundo os princípios modernos 

funcionalistas, as cidades informais e de génese ilegal, que se estendem nas periferias 

das cidades dos países em desenvolvimento e alguns países semiperiféricos, vão 

contra as normas da cidade moderna e deste modo teriam de ser eliminadas.10 

Esta visão moderna teve como resultado a construção de conjuntos habitacionais, 

enormes e uniformes, de realojamento social em massa nas periferias urbanas. Estes 

                                                   
9
 Este conceito de “renovação urbana” surge com a implementação do Housing Act de 1949, que marcou 

uma mudança do papel do governo na emissão dos seguros das hipotecas e na construção de habitação 

pública. O Housing Act fez parte do programa de legislação interna no mandato do presidente dos 

Estados Unidos da América, Harry S. Truman in http://en.wikipedia.org/wiki/Housing_Act_of_1949 

10
 Carta de Atenas, 1933 
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realojamentos massivos continuaram a ser replicados nas últimas décadas do século 

XX, apesar de todas as críticas de que são alvo e dos maus resultados.11 

Mais recentemente registam-se mudanças assinaláveis nas políticas urbanas. Raposo 

afirmou que “Desde os anos 70 e 80 emergem os conceitos de reabilitação integrada e 

de revitalização, num quadro do paradigma interacionista, que assentam numa nova 

atenção às pré-existências do lugar, construídas, ambientais e também culturais e 

sociais. (…) Em vez da expulsão, realojamento e renovação, são criadas novas 

políticas que visam a melhoria das condições de vida, a qualificação do existente, 

baseados nos direitos dos beneficiários, no direito à cidade, ao lugar e à habitação. 

Estes novos conceitos são centrados nos sujeitos e adaptam-se às realidades sociais, 

na luta contra a pobreza e a exclusão social (…).” (Raposo, 2012:114) 

O processo passa a ser parte da solução, e existe uma maior preocupação com a 

formação, investigação e difusão de informação a este respeito. Este novo paradigma, 

que ganhou importância assim como defensores, é no entanto abalado pelo 

neoliberalismo12, sofrendo uma menor visibilidade nas suas intervenções e na 

resistência racional e funcional. 

A revitalização surge por vezes ligada ao conceito da reabilitação urbana, o que foi 

ganhando amplitude devido a estas tentativas sucessivas de resolver problemas 

relacionados com o património edificado e cultural e ao mesmo tempo, procurou-se 

proporcionar às populações uma melhor qualidade de vida urbana e social. Este 

conceito evoluiu rapidamente, aumentando a sua complexidade e enriquecendo as 

intervenções. Atualmente, é muito aplicado para resolver questões urbanísticas, 

patrimoniais, sociais, culturais e económicas, permitindo uma inter-relação entre 

diferentes dimensões e áreas disciplinares.  

A revitalização pode ter aplicabilidade em áreas em decadência ou negligenciadas 

como é o exemplo das AUGI’s. Lopes (2004:264) refere-se ao conceito de 

revitalização urbana como “operações destinadas a relançar a vida económica e social 

de uma parte da cidade em decadência. Esta noção, próxima da reabilitação urbana, 

aplica-se a todas as zonas da cidade sem ou com identidade e características 

marcadas.” 

Para que a revitalização consiga assegurar o desenvolvimento sustentado destas 

áreas da cidade, devem ser considerados diversos fatores como: ações de reabilitação 

                                                   
11

 É nesta linha que Le Corbusier propõe em 1925 o seu Plano Voisin para Paris, que supõe a demolição 

do tecido antigo parisiense, que havia sido preservado por Haussmann. 

12
 Focaliza-se na procura da competitividade em detrimento da coesão socio-territorial. 
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do edificado e do espaço urbano, as quais devem tirar o maior partido das construções 

existentes, numa economia de materiais, de energias e de infraestruturas; o aumento 

das possibilidades de emprego proporcionado pelas operações de reabilitação; a 

manutenção da composição social e da identidade cultural e patrimonial local; a 

procura da qualidade de vida dos cidadãos, não somente a nível habitacional mas, 

também a nível do ambiente urbano e social; o reforço e a dinamização das atividades 

económicas, culturais e sociais; a pluridisciplinaridade das ações intervenientes nos 

processos de reabilitação (Gachineiro, 2011). 

A revitalização destas zonas visa uma melhoria urbana e social, que através da 

participação dos cidadãos procura promover a identidade do local e a coesão social. 

Uma revitalização socialmente duradoura investe no desenvolvimento da área através 

de ações que melhorem a vida dos habitantes, de modo a atrair turistas, novos 

residentes e investidores, sendo que se procura sempre responder às necessidades e 

escolhas de vida dos habitantes tentando ao mesmo tempo integrar as novas funções.  

No entanto, as abordagens patrimoniais, económicas, ambientais e socioculturais têm 

o dever de se complementar para que os resultados sejam visíveis a longo prazo. 

Segundo o documento da UNESCO (2007), deve-se evitar na revitalização urbana e 

social: expulsar as populações (residentes e vendedores tradicionais); acabar com os 

empregos tradicionais; quebrar relações sociais e urbanas; suprimir o comércio 

existente; isolar o bairro do resto da cidade; conservar a estrutura dos edifícios sem 

envolver os habitantes e pensar nos seus impactos no resto da cidade; desenvolver o 

turismo como uma monoatividade. (UNESCO, 2007) 

A estratégia de comunicação é essencial no âmbito da conservação do local e da 

coesão social, pois os habitantes conhecem o local e têm um papel crucial em termos 

de apoio e de acompanhamento no processo. Assim, é comum ver projetos de 

revitalização terem sucesso devido a uma mobilização da sociedade civil, de 

associações ou de indivíduos motivados.  

Com a evolução das políticas urbanas, o sucesso da revitalização das infraestruturas e 

alojamentos das zonas urbanas carenciadas e das políticas sociais, depende da 

integração e orientação destas políticas de forma a apoiar os projetos locais e integrá-

los num plano urbano de forma a manter uma certa continuidade. Desta forma, a 

participação dos habitantes deve ser planeada, correspondendo às suas necessidades 

reais, sendo que assim se consegue obter informações necessárias à elaboração de 

estratégias apropriadas e fazer dos habitantes os utentes. (Gachineiro, 2011) 
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2. Reconversão jurídica e urbana 

 

Em Portugal, as áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) são também territórios de 

génese ilegal (TGI), outrora chamados loteamentos clandestinos (Raposo, 2010b). 

Estes bairros têm uma génese diferente dos bairros de ocupação, pois assentam na 

ação de um loteador à margem da lei, e que atento à procura de habitação por parte 

dos migrantes rurais, chegados à cidade na década de 30 quando se verificou o êxodo 

rural para as grandes cidades, retalha prédios rurais que vende posteriormente como 

solo urbano a preços acessíveis. Este fenómeno está particularmente presente na 

Área Metropolitana de Lisboa, contando cerca de 4% do seu território total mas 

atingindo nalguns municípios, como o caso de Odivelas, 26% da área total do território 

municipal (Raposo, 2010b). O número de situações e a área abrangida por este 

fenómeno varia consoante o município e condiciona os processos de reconversão.13 

As AUGI’s apresentam uma grande variedade quanto a sua configuração urbana e ao 

seu processo de reconversão. De um lado encontram-se os loteamentos de maior 

qualidade, em solos planos, pouco inclinados ou inclinados e com vistas panorâmicas, 

perto de zonas balneares e com frentes de mar, que tem boas acessibilidades por se 

encontrarem na proximidade de vias rápidas, ocupados por moradias, e que tem o seu 

processo de reconversão concluído ou em conclusão (obras de urbanização 

realizadas, vias e passeios regulamentados, muros alinhados, reservas para espaços 

verdes e equipamentos- alguns já construídos). Do outro lado encontram-se os 

loteamentos mais precários, em terrenos de grande pendente ou leito de cheia, em 

solos frágeis e pouco aptos para construção, de grande ou pequena dimensão, 

isolados no espaço rural e de construção em altura, precária ou sobrelotada, ou com 

pequenas construções ao fundo do lote, muito dispersa, em processo de 

reconversão14, sem infraestruturas, passeio ou rede de águas e esgotos sem reserva 

de espaço para equipamentos e espaços verdes e com vias de terra batida. 

No quadro que se segue podemos observar um levantamento dos territórios de 

génese ilegal dos dezoito municípios da GAML, realizado entre 2008 e 2009 em que 

                                                   
13

 A reabilitação urbana dos bairros de génese ilegal é, tal como disse o Secretário de Estado, na reunião 

de Cascais, como uma moeda de um euro, tem uma parte comum e outra diferente. Cascais neste 

momento tem as chamadas “AUGI de luxo”, Odivelas também tem algumas – uma que eu chamo o 

Restelo de Odivelas é dos sítios com mais qualidade urbana para se residir, os Apréstimos – e tem outras 

situações que são a outra face diferente da moeda, a situação das franjas e dos bairros críticos. As AUGI 

vão-se alterando e ganhando características completamente diferenciadas. Odivelas tem cerca de 

noventa bairros, dos quais, cerca de dez foram legalizados.” 

14
 Esperam alteração do PDM, do PU ou do PP. 
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foram recenseadas 2217 situações agrupadas em diferentes tipos segundo o ponto de 

vista da sua delimitação no quadro da Lei das AUGI (delimitados ou não como AUGI); 

do arranque do seu processo de reconversão (com processo ou não iniciado); da fase 

do processo (com ou sem titulo de reconversão e da emergência recente de novas 

situações. Os valores apresentados referem-se ao número de processos e está em 

conclusão a análise por área, por número de fogos e de habitantes relativa a cada 

processo (Raposo, 2010a). 
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Ilustração 1- Mapa dos territórios de génese ilegal na GAML em 2008 e 2009 

 

 

 

 

 

No período do Estado Novo os diplomas de âmbito urbanista visavam a contenção da 

produção ilegal de solo urbano e da disponibilização de solos para urbanizar, bem 

como, a repressão da atividade do loteamento “clandestino”, enquanto tentativa de 

dissuadir a construção clandestina. Surge então o primeiro diploma, o Decreto-Lei nº 

46 673 de 29 de Novembro de 1965. Este diploma veio instituir a figura do loteamento 

urbano enquanto operação urbanística levada a cabo por particulares e definiu o seu 

conceito. Segundo Pardal (2006:9) “Até aos anos 60, a legislação urbanística 

portuguesa defendeu o princípio do controlo do crescimento urbano com base em 

planos de urbanização (PU), respeitando perímetros urbanos. Este princípio foi 

desprezado a partir de 1965, com a liberalização dos loteamentos particulares.” Este 

Fonte: Raposo (2010), “Reconversão de Territórios de Génese Ilegal na Grande Área Metropolitana de 

Lisboa (GAML)” in L. Bógus, I. Raposo et S. Pasternak, Da irregularidade fundiária urbana à 

regularização: análise comparativa Brasil-Portugal, São Paulo, Editora da PUC-SP, pág. 111 
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decreto-lei visou travar o crescimento dos terrenos para a construção urbana que 

posteriormente levou à formação de aglomerados habitacionais. No entanto, não se 

conseguiu com este pôr fim à questão e os promotores do loteamento clandestino 

continuaram a parcelar prédios rústicos em lotes urbanos. 

Devido ao acréscimo da procura de habitação em meio urbano, em 1970 surge a 

primeira Lei dos Solos através do Decreto-lei nº 576/70, de 24 de Novembro, que vem 

definir uma política de solos, de modo a diminuir os custos dos terrenos para 

construção. No entanto, as exigências deste decreto provocaram um desequilíbrio 

entre a oferta e a procura de terrenos urbanizados, o que motivou uma urbanização 

clandestina e a necessidade de medidas para resolver o problema da disponibilidade 

dos solos a urbanizar. 

No âmbito da construção clandestina, em 1971 é publicado o Decreto-lei nº 278/71, de 

23 de Junho. Este diploma inicia o seu texto reiterando que os prédios urbanos 

construídos sem prévia licença municipal estavam, por força da lei, sujeitos a 

demolição, a qual não conferia aos seus proprietários quaisquer direitos de 

indemnização. Contudo, este Decreto-lei alertou que, devido à tolerância estabelecida 

para com a construção clandestina, iria haver consequências para com os 

investimentos por parte do Estado e municípios, e não seria razoável os infratores 

virem a usufruir da valorização imediata. 

Em 1973, através do Decreto-Lei nº 289/73, de 6 de Junho, surge legislação que 

tentou de forma mais severa travar o fenómeno do loteamento clandestino. Este 

salientava a necessidade do planeamento urbanístico pertencer em primeira instância 

ao Estado e às autarquias locais para que fosse garantida a correta e ordenada 

expansão dos núcleos urbanos. No entanto, devido à grande procura de terrenos para 

a habitação que ultrapassava a atividade de administração, assim como pelo facto das 

reformas promovidas pela legislação de 1971 não conseguirem recuperar o atraso, a 

sua jurisdição propôs dois objetivos distintos: “defender os compradores menos 

cautelosos e evitar a criação de núcleos habitacionais contrários a um 

desenvolvimento urbano racional, prescindindo as mais das vezes, das infraestruturas 

indispensáveis a uma vida saudável e digna”15 Apesar das medidas mais severas, a 

essa data já o fenómeno do loteamento e construção clandestina havia alastrado de 

forma acentuada na Grande Área Metropolitana de Lisboa (GAML), a inércia do 

processo e o peso dos promotores e intermediários atuantes no campo do loteamento 

ilegal era muito forte, tendo-se aberto campo a outros processos como a venda em 

                                                   
15

 Preâmbulo do Decreto-Lei nº 289/73, de 6 de Junho. 
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avos e promessas de compra e venda, permissividade de certos notários e a 

permissividade de certas camaras, dos seus técnicos e fiscais. (Lobo, 1989) 

A Revolução de Abril veio trazer uma abordagem mais interacionista que se 

consubstancia no Decreto-Lei nº 804 de 1976. Este decreto deixa ao critério da 

Administração Local decidir sobre a viabilidade das operações de reconversão. A sua 

reconversão obedecia aos “seguintes requisitos: a) ser aceitável, sob o aspeto de 

ordenamento do território, a ocupação da área para fins habitacionais; b) serem 

técnica e economicamente viáveis a implantação ou melhoramento das infraestruturas 

urbanísticas e a instalação do equipamento social indispensável; c) serem aceitáveis, 

em significativa percentagem no conjunto da área, as construções existentes nos 

aspetos de solidez, segurança e salubridade ou serem suscetíveis de assim se 

tornarem através de obras economicamente justificáveis.”16  

Posteriormente e face à dimensão do fenómeno, à ineficácia das medidas adotadas e 

à experiencia adquirida durante as décadas anteriores à reconversão, surge o 

Decreto-lei nº91/95, de 2 de Setembro mas conhecido como a Lei das AUGI. 

Como principais medidas excecionais a Lei n.º 91/95 previu: (i) o “Regime especial de 

divisão da coisa comum”11 (artigo 2.º, Capítulo I); (ii) a possibilidade de elaboração de 

operação de reconversão de alteração ao PMOT em vigor (artigo 31.º, Secção II, 

Capítulo IV); (iii) a possibilidade de não cumprimento dos parâmetros urbanísticos 

aplicados aos loteamentos (áreas de terreno destinadas a espaços verdes e de 

utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamento) quando estes inviabilizem a 

reconversão (artigo 6.º, Capítulo II); (iv) o enquadramento da legalização das 

construções existentes mediante o cumprimento de determinadas condições (artigo 

7.º, Capítulo II); (v) a atribuição de competências aos municípios com vista à 

celeridade dos processos de embargo e demolições (artigo 52.º, Capítulo VI); (vi) a 

possibilidade de definir valores especiais para as taxas decorrentes das operações de 

reconversão (artigo 49.º, Capítulo VI); e (vii), “comparticipação nos custos das obras 

de urbanização” (Jorge, 2010:31) por parte do Estado e dos municípios17 o qual nunca 

foi regulamentado.” 

Apesar do carácter excecional desta Lei e da responsabilidade atribuída aos 

proprietários na condução do processo de reconversão, o pouco sucesso ao nível da 

conclusão dos processos pode ser imputado, em grande medida, à burocracia dos 

procedimentos administrativos, em parte inscrita nas características neoliberais da Lei 

                                                   
16

 Artigo 2º do Decreto-Lei nº 804 em 1976. 

17
 Artigo 56º, Capítulo VI. 
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(Hibou, 2011), mas também à falta de recursos dos proprietários, ao alheamento do 

poder público (sobretudo central) e, ainda, à longa temporalidade das práticas dos 

técnicos formados no paradigma funcionalista (Raposo, 2010a). 

Atualmente, como legislação de apoio à reconversão de áreas de construção 

clandestina, surge o Decreto-Lei nº 46673 de 29 de Novembro18. Este diploma vai 

estabelecer, pela primeira vez, a definição do conceito de “loteamento urbano” 

entendido como o fracionamento, por venda ou locação de terreno situados em zonas 

urbanas ou rurais, desde que se destine à construção e exigindo prévia licença 

municipal. No entanto, para os casos que não tivessem sido precedidos de licença 

camarária este decreto limitava-se à aplicação de multas fixadas em tribunal.  

Este decreto veio regulamentar e legalizar o “loteamento urbano”, de acordo com os 

planos promovidos pelos particulares, regulamentando o processo administrativo de 

licenciamento. Antes deste decreto-lei, as Câmaras Municipais celebravam contratos 

com particulares, empresas de compra e venda de terrenos mediante escritura pública 

nas quais se comprometiam a realizar obras de urbanização. Como consequência 

verificou-se a apreciação casuística de loteamentos, sem o enquadramento de Planos 

de Urbanização elaborados pelo Município. Porém, mesmo para as situações em que 

existiam estavam confinados ao limite da área de urbanização proibindo-se a 

expansão dos aglomerados. 

No entanto, os atrasos na reconversão podem ser categorizados em 3 problemas-tipo, 

a saber: 

1. Às características do território de génese ilegal: (i) o maior número de 

servidões e condicionantes do território, a localização fora dos perímetros 

urbanos, em leito de cheia, em terrenos de forte inclinação, ou em paisagens 

protegidas; (ii) a maior densidade de construção – geralmente associada a 

edifícios em altura e a casas alugadas – e a inexistência de terrenos livres para 

espaços públicos, espaços verdes e equipamentos (o atraso no início da 

reconversão corresponde geralmente a maior ocupação do território o que 

dificulta a reconversão); (iii) a maior precariedade das construções (Raposo, 

2010a); 

2. Aos atores do processo de produção e de reconversão destes territórios 

(loteadores ilegais, proprietários, técnicos e políticos): (iv) o desentendimento, 

a falta de recursos, a ausência de alguns proprietários (caso de emigrantes ou 

                                                   
18

 Decreto -Lei n.º 44258/62, de 31 de Março - Regime jurídico anterior a que se submetem as 

construções clandestinas, artigo 165º - demolição ou embargo de obras sem licença. 
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proprietários não residentes), o individualismo, o forte sentido de posse, o 

desinteresse ou a desmotivação de outros para comparticiparem nas despesas 

de reconversão (por vezes porque já têm infraestruturas e não lhes interessa 

financiar os estudos ou planos para a legalização); (iv) a falta de dinamismo, 

motivação, organização, preparação, recursos, ou de transparência de 

algumas Comissões de Administração Conjunta e de seus Presidentes e, por 

vezes, o abuso de poder; (v) o mau desempenho e a falta de sentido de serviço 

público de algumas equipas técnicas; (vi) a maior dificuldade de relação entre 

estes atores e os serviços municipais; (vii) a falta de prioridade política, a 

menor adesão de alguns municípios à reconversão, ou uma política municipal 

de reconversão menos coerente, com regras menos claras, ou ainda uma 

menor capacidade técnica, ou financeira; (viii) a difícil articulação com a 

administração central, especificamente com a CCDR, e o alheamento dos seus 

técnicos do terreno (Raposo, 2010a). 

3. Aos instrumentos jurídicos e de gestão territorial: (ix) o tempo longo de 

aprovação dos projetos de loteamentos e sobretudo dos planos; x) a falta de 

apoio financeiro, estatal; (xi) as debilidades da Lei das AUGI; (xii) a falta de 

articulação com outros programas, em situações mais críticas, irresolúveis com 

a Lei (Raposo, 2010a). 

 

No quadro que se segue, podemos observar o tipo de situações de reconversão de 

TGI’s, bem como, o total de AUGI’s em processo de reconversão e sem processo de 

reconversão. Por este quadro concluímos que as AUGI com título de reconversão são 

poucas em comparação com as situações levantadas. 
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Tabela 7- Síntese do número de situações de reconversão de territórios de génese ilegal na 
GAML (2009) 

 

 

 

 

A qualificação urbana tem sido cada vez mais uma usada como uma estratégia 

possível de intervenção e tem vindo a ser incorporada no discurso e posta em prática 

por parte dos técnicos municipais responsáveis pela reconversão das AUGI e também 

por alguns proprietários. Concluídas em alguns bairros as fases de legalização do 

loteamento, assim como, de regularização da propriedade e de infraestruturação 

urbana, surge uma preocupação com a qualidade do espaço público, com a 

construção de equipamentos e serviços de apoio às comunidades, com a criação de 

espaços verdes, com a melhoria dos passeios e zonas de estacionamento; em 

síntese, com a melhoria da qualidade de vida dos bairros. 

 

 

 

 

 

Fonte: levantamento efetuado pelos serviços municipais da GAML entre Março 2008 e Setembro de 2009 

in Raposo (2010), “Reconversão de Territórios de Génese Ilegal na Grande Área Metropolitana de Lisboa 

(GAML)” in L. Bógus, I. Raposo et S. Pasternak, Da irregularidade fundiária urbana à regularização: análise 

comparativa Brasil-Portugal, São Paulo, Editora da PUC-SP, pág. 111. 
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3. Qualificação do espaço público em Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

 

O espaço público é o principal espaço do urbanismo, da cultura urbana e da cidadania 

já que é neste espaço que as pessoas vivem, socializam, interagem, se encontram, é 

aqui que podem usufruir das possibilidades que a cidade lhes tem para oferecer, 

projetando a sua identidade e os próprios desejos. Desta forma, este espaço está 

intimamente ligado à sociedade. 

Um espaço público deve suscitar interesse por parte dos habitantes locais e dos 

visitantes e acima de tudo, que este interesse perdure. (Pinho, 2007). Desta forma, é 

necessário que o desenho urbano, tenha em consideração diferentes aspetos do 

espaço público. Para Lefebvre (1991) “O espaço não é nem um assunto nem um 

objeto mas sim uma realidade social, uma série de relações e formas; qualquer 

espaço social pode ser sujeito a análises formais, estruturais ou funcionais.” 

A apropriação do espaço por parte dos habitantes constitui um fator decisivo do êxito 

de qualquer operação de urbanismo e depende dos elementos urbanos que 

constituem o espaço, sendo desta forma fundamental estabelecer adequadamente as 

suas características, o nível de conforto que este oferece aos seus utilizadores, e a 

importância que o estado de conservação do edificado tem na vivência urbana desse 

espaço. Assim, a multifuncionalidade do espaço público permite ao cidadão a 

realização de um conjunto diversificado de atividades lúdicas, sociais, culturais e 

desportivas que aumentam o seu grau de utilização e apropriação. A 

monofuncionalidade dos territórios contribui para a desertificação dos espaços ou para 

a sua apropriação por grupos marginais ou com motivações específicas. (Gonçalves, 

1989) 

Devido à complexidade do assunto, o espaço público dos loteamentos de génese 

ilegal torna-se um assunto sobre o qual importa refletir, obrigando a alterar os modelos 

teóricos e os paradigmas de intervenção. O olhar centra-se na caracterização e na 

qualificação do espaço público dos loteamentos de génese ilegal, considerando-se 

que agindo sobre o espaço se age sobre a sociedade. (Guerra, 2007) 

O uso dado ao espaço público e os diversos significados que este assume, refletem a 

qualidade que este apresenta para os cidadãos que o utilizam.  

Desde a formação dos loteamentos de génese ilegal que a sua caracterização social e 

territorial, assim como as políticas, estratégias e metodologias de intervenção 

adaptadas, interferem e determinam as transformações do espaço público. Desta 

forma, ao inverter a ordem do processo de construção do espaço urbano, existe uma 

maior acessibilidade ao urbano de classes sociais com menos recursos, embora este 
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processo atrase a construção do espaço público, dissociando-o da intervenção do 

domínio privado e remetendo-o para a fase final do processo de urbanização. Assim e 

como bem refere Jorge (2010): “Os loteamentos clandestinos caracterizam-se pelo 

traçado ortogonal, de rápida implementação, alheios às características locais, 

nomeadamente topográficas. A prioridade destes loteamentos clandestinos é o espaço 

privado, constituído pelos “lotes”, em detrimento do espaço público, entendido como a 

área sobrante do parcelamento, de acesso às parcelas, sem articulação com uma 

envolvente urbana, muitas vezes inexistente, com a qual pudesse estabelecer 

continuidades.”  

 

Ilustração 2- Representação esquemática do parcelamento ilegal do solo 

 

 

 

 

 

Nesta imagem podemos compreender a prática de contorno da legislação, tendo-se 

continuado a lotear sem licença recorrendo-se a novas estratégias entre as quais a 

celebração de contratos promessa de compra e venda em que se declarava que a 

aprovação do loteamento ia ser requerida, a desanexação de parcelas de 5000m2, a 

unidade mínima de cultura ou a venda de avos indivisos, em regime de 

compropriedade, que consistia “na transmissão a favor de cada um dos interessados 

adquirentes de uma quota indivisa de um prédio rústico” (Rolo, 2006: 63). 

Fonte: Rolo, Helena (2006) – Atualidade do fenómeno clandestino: práticas de reconversão em AUGI na 

GAML (Dissertação de Mestrado), Barcelona, Universidade de Barcelona Formacion Continuada Les 

Heures – Fundacion Bosch i Gimpera (dactilografado) (editado em CD em 2009 pela Universidade Técnica 

de Lisboa), pág. 34 
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Esta fragmentação do solo provocou uma estrutura urbana descontínua, com grandes 

falhas de planeamento e ligações com a envolvente. As parcelas de terreno adquiridas 

não são urbanizadas, ou seja, não tem vias pavimentadas, rede de água e esgotos, 

recolha de lixo, transportes públicos ou equipamentos públicos.  

As populações tinham o sonho de construir uma casa, mas não ambicionavam 

construir cidade, o que condiciona a relação entre o individual e o coletivo, entre o 

espaço privado e o espaço publico. A intervenção das populações no espaço privado, 

nomeadamente nas características exteriores das construções, interferiu e interfere 

nas características do espaço público, o qual se configura pela relação entre a 

verticalidade do lote/construção e a horizontalidade do espaço exterior (Oliveira, 

2007). 

Existem assim diferenças na configuração do espaço público consoante as tipologias 

habitacionais utilizadas. No caso da habitação unifamiliar, onde existe uma forte 

presença de muros de vedação que delimitam as parcelas, o domínio privado é 

fortemente marcado, assim como a demarcação da rua. Existe uma ausência de 

passeios, de arborização da via pública, inexistência de mobiliário urbano, forte 

presença de infraestruturas aéreas, nomeadamente cabos de rede de eletricidade e 

telefone, e uma forte carência de comércio local. Assim, a monofuncionalidade domina 

estas áreas. Já no caso da habitação plurifamiliar, o espaço público é marcado pelo 

uso comum de espaços de acesso e circulação entre vizinhos, ao contrário da 

habitação unifamiliar que garante uma maior privacidade e autonomia. 

A maioria das reconversões incide sobretudo na legalização da ocupação do solo e na 

infraestruturação, a qual é dissociada da reconversão urbanística e da qualificação do 

espaço público. Não existe uma articulação das propriedades com o território 

envolvente, condicionando a intervenção no domínio público. Existe desta forma uma 

estrutura urbana que dá prioridade ao espaço privado, em detrimento do espaço 

público. 

Neste contexto, subsiste a necessidade de uma mudança de paradigma e que transite 

da reconversão à qualificação. Com a qualificação, procura-se ir mais além de simples 

intervenções locais, que estão delimitadas aos loteamentos clandestinos, numa 

abordagem integrada e estruturante. No entanto, esta mudança de paradigma nem 

sempre corresponde à qualificação do espaço público. A localização das áreas 

cedidas pode não ser determinada pela estrutura urbana, mas sim pelas 

disponibilidades concretas de área livre no interior das AUGI, podendo assim ceder-se 

terrenos para o domínio público dentro ou fora do seu limite, mas que se 
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permanecerem sem arranjos exteriores nem equipamentos, não contribuem a curto 

prazo para a qualificação do domínio público. 

As intervenções visando a qualificação do espaço público requerem o estudo das 

vivências e da qualidade dos lugares de encontro já apropriados pelos moradores. 

(Jorge, 2010) 

Atualmente, os proprietários cedem para domínio público, áreas para a construção de 

espaços verdes e equipamentos coletivos, envolvendo-se na sua construção. Há por 

parte dos moradores, um crescente interesse pela requalificação do espaço público, 

assim como uma sensibilização e diálogo por parte das autarquias para alertar os 

proprietários da importância da cedência de áreas para a qualificação do espaço 

público. 

Desta forma, promove-se a reorganização e a reestruturação do território e equilibram-

se as relações entre a esfera privada e pública, incorporando-se novos usos e funções 

através destas intervenções de requalificação e promovendo a participação das 

populações e o seu envolvimento. 

Uma importante estratégia de atuação passa pela criação de novas centralidades 

locais e municipais, através da intervenção no espaço público, requalificando-o através 

do reforço da rede de equipamentos de carácter cívico, cultural, escolar, social e 

desportivo, e de apoio à vida quotidiana. Este tipo de intervenções permite uma ação 

integrada e sustentável, que incorpora diferentes componentes (física, sociocultural e 

económica), e aposta na formação da cidadania, mobilizando a população-alvo, e 

agindo por meio de uma ação constante de negociação, comunicação e acesso à 

informação.19 

Esta mudança de paradigma está incorporada no discurso urbanístico e na 

progressiva consciencialização da importância do espaço público na requalificação 

dos loteamentos de génese ilegal. Este assunto assenta no entendimento da esfera 

pública como o elemento ordenador do urbano, que é capaz de suportar variados usos 

e funções, de criar lugares e de integrar os cidadãos. 

 

  

                                                   
19

 Neste trabalho de requalificação na GAML, é de salientar o desempenho das autarquias de Cascais, 

Loures, Almada e Seixal, estes municípios defendem o envolvimento municipal, técnico e político, na 

reconversão e no apoio aos proprietários para avanço do processo. 
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CAPÍTULO II- Da Cidade de Odivelas, ao Bairro da Arroja Velha  

 

A cidade de Odivelas foi o referencial de estudo para a requalificação urbana e para o 

projeto desenvolvido com incidência nesta zona. Inicialmente começou-se por analisar 

o contexto histórico da cidade, passando pelo seu crescimento demográfico e pela 

atual divisão em freguesias. Esta análise focaliza-se numa delas em particular, 

incidindo concretamente no Bairro da Arroja Velha e zona de intervenção do projeto 

final.  

 

Ilustração 3- Vista aérea da cidade de Odivelas 

 

 

 

O concelho de Odivelas é composto por sete freguesias: Caneças, Famões, Odivelas, 

Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Ramada distribuídas por uma área de 

26.6 km2 e albergando 144.549 habitantes, 47,61% homens e 52,39% mulheres, 

57,782 famílias que ocupam 69,238 alojamentos em 16,344 edifícios (segundo os 

Censos de 2011, resultados provisórios).20 

Devido ao fato de Odivelas ter tido um crescimento exponencial entre a década de 50 

e a década de 70, foi uma cidade muito afetada pela sobre urbanização. Segundo o 

diagnóstico social de Março de 2005, feito pela CMO21, a proximidade do concelho 

com a cidade de Lisboa, facilitada pela boa dotação em rede de transportes e 

                                                   
20

 Fonte: http://www.ine.pt/scripts/flex_definitivos/Main.html, data de acesso: 21/11/2012 

21
Fonte:http://www.cmodivelas.pt/CamaraMunicipal/ServicosEquipamentos/CoesaoInovacaoSocial/Anexo

s/diagnostico_social.pdf, data de acesso: 5/12/2012 

Fonte: https://maps.google.com/maps?hl=pt-PT&tab=wl, data de acesso: 17/11/2012 

http://www.ine.pt/scripts/flex_definitivos/Main.html
https://maps.google.com/maps?hl=pt-PT&tab=wl
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acessibilidades, contrasta com a denominação de dormitório dada à cidade. Mas o 

concelho debate-se com alguns problemas socioeconómicos, tais como, o 

envelhecimento da população, a falta de recursos e serviços de apoio à população e a 

necessidade de criação de atividades económicas, nomeadamente em freguesias que 

apresentam um elevado número de áreas de génese ilegal, como Famões, Ramada e 

Caneças. 

Esta dicotomia entre as potencialidades turísticas, de comércio e serviços, com uma 

inserção de dinâmicas empresariais e atividades económicas, aliada à falta destes 

fatores, torna a cidade de Odivelas um contexto de estudo que congrega as 

características procuradas e exploradas na Parte I da presente dissertação, e por 

conseguinte, a cidade escolhida para a requalificação urbana e posterior 

desenvolvimento do equipamento público (numa das AUGI’s pertencente a esta 

cidade, o Bairro da Arroja Velha). 

 

 

1. A cidade de Odivelas 

 

A expansão urbana de Odivelas teve como pólo gerador o Mosteiro de Odivelas e o 

núcleo histórico previamente existente. Em meados dos anos 40, o processo de 

urbanização estava prestes a iniciar-se pois o território permanecia rural até à data, 

determinado apenas pelos assentamentos antigos de Odivelas e Pombais, e pelas 

Estradas Nacionais nº250 e nº8 que vinham de Norte em direção a Lisboa. No 

decorrer da década de 50, foram registadas as primeiras pegadas da suburbanização 

com a abertura dos primeiros bairros e arruamentos urbanos a Sul do Mosteiro de 

Odivelas e do correspondente troço da EN 250. Numa fase de grande indefinição de 

práticas urbanas começaram a aparecer para avaliação pública as primeiras propostas 

particulares relativas a arranjos urbanísticos, quando ainda não se havia legislado os 

loteamentos de iniciativa privada. 

Nos finais dos anos 60 e inícios da década de 70, deu-se uma explosão demográfica e 

com este, novos acessos rodoviários de ligação a Lisboa. Surge então uma primeira 

fase de ocupação ilegal, que se manifesta em Odivelas em áreas distintas como 

Ramada, Vale do Forno, Casal da Serra, Ribeira de Odivelas, sendo que foram 

aparecendo de forma precária, bairros de lata, barracas e construções muito 

deficientes. (Cavaco, 2009) 
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Ilustração 4- Representação cartográfica do núcleo urbano central de Odivelas junto ao 
Mosteiro e Instituto, onde se indicam os limites da Zona de Expansão do Instituto e Zona de 
Proteção ou de Construção Condicionada determinada pelo Decreto-Lei nº 20985

 

Fonte: Processo nº 14069, A58/71, Vol I, 1971 in C.M. Odivelas in Cavaco, (2009:212). 

 

Intensifica-se, a partir de então, o movimento de loteamento de terrenos que 

modificará profundamente a paisagem local. Nos 25 anos seguintes aparecem 85 

bairros clandestinos. Simultaneamente, com a falta de habitação a preços acessíveis 

em Lisboa, verifica-se uma explosão da construção civil, surgindo em todas as 

freguesias do concelho, à exceção da de Famões, grandes urbanizações que se 

traduziram numa subida relâmpago do número de habitantes, com formas de estar na 

vida diferentes e mais exigentes face aos que caraterizavam os anteriores habitantes. 

Odivelas deixa de ser uma cidade dominada pela ruralidade e modos de vida 

associados às atividades agrícolas e passa a ser encarada publicamente como uma 
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área periférica de uma grande metrópole que oferece melhores condições 

habitacionais a custos menos elevados. Esta dinâmica vai tornar esta cidade numa 

“cidade dormitório”.  

No concelho de Odivelas, a freguesia de Famões foi aquela que sofreu mais com a 

ocupação ilegal, estando atualmente quase na sua totalidade afeta a AUGI.  

A área periférica de Odivelas vai ser reforçada com o melhoramento dos acessos e 

vias de comunicação que ligam o concelho à cidade de Lisboa. Os eixos viários da 

cidade assumem-se como espinhas dorsais no desenvolvimento urbano do concelho, 

tendo-se desenvolvido a partir das principais vias urbanas, em termos do núcleo 

central da cidade, bem como os outros eixos de importância municipal (CMO, 2005). 

No entanto, o seu crescimento urbano tem sido condicionado até aos dias de hoje pela 

morfologia acidentada do terreno, que resulta muitas vezes em malhas urbanas 

irregulares, pouco uniformes e que causam dificuldades de integração urbana e social. 

As zonas onde a ocupação urbana ocorre são maioritariamente correspondentes a 

declives inferiores a 15%, enquanto nas zonas com declives superiores, mais 

problemáticas, ocorrem as ocupações ilegais.22 Como podemos observar no mapa que 

se segue, os declives mais acentuados, com percentagens superiores a 25% 

correspondem às áreas com mais ocupação ilegal, como o caso da Freguesia de 

Caneças, Ramada, Famões e a vertente sul do concelho de Odivelas. 

Estas ocupações ilegais são delimitadas através de vários fatores que variam 

consoante cada situação, associados a uma estrutura urbana frágil, de génese ilegal e 

uma imagem urbana negativa. São ainda tidos em conta elementos como a 

inexistência ou défice de infraestruturas, equipamentos coletivos e espaços de 

socialização, fraca acessibilidade, habitação com deficientes condições de 

habitabilidade, geralmente, de duvidosa estabilidade de construção e, acrescendo 

ainda, a presença de atividades produtivas ou de serviços urbanisticamente 

desqualificados.23 

 

 

 

 

 

                                                   
22

 Estrutura e forma urbana, Janeiro de 2009, 

http://www.cmodivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf 

23
 Estrutura e forma urbana, Janeiro de 2009, 

http://www.cmodivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf 

http://www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf
http://www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf
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Ilustração 5- Mapa de Declives do Concelho de Odivelas 

 

Fonte: PDM de Odivelas, in 

http://www.cmodivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf ,  

data de acesso: 25/12/2012 

 

No mapa que se segue, pode-se observar que as áreas afetas ao fenómeno AUGI 

abrangem as freguesias com os declives de terreno mais acentuados, assim como, 

aglomerados de outros Bairros ilegais que vão surgindo pelo concelho. 

 

Ilustração 6- Mapa de AUGI’s no concelho de Odivelas 

 

Fonte:http://www.cmodivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf, data de 

acesso: 25/12/2012 

http://www.cmodivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf
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Tabela 8- AUGI’s por freguesia, no concelho de Odivelas, 2003

 

Fonte:http://www.cmodivelas.pt/CamaraMunicipal/ServicosEquipamentos/CoesaoInovacaoSocial/Anexos/

diagnostico_social.pdf, data de acesso: 25/12/2012 

 

Segundo o Diagnóstico Social feito pela CMO (2005:102), em termos percentuais, 

estima-se que as pessoas a residirem em bairros delimitados como AUGI’s constituam 

59,5%, da população total concelhia, e 36,9% dos alojamentos familiares clássicos 

recenseados em 2001. Este número, como se pode facilmente aferir, é muito 

significativo. Daí o empenho da Câmara Municipal de Odivelas em recuperar e atribuir 

alvarás de loteamento ao maior número de bairros desta tipologia. Deste modo, 

existem no concelho de Odivelas 38 bairros que possuem já alvarás de loteamento 

sendo que, aquando da criação do concelho de Odivelas em 1998, só existiam 12 

bairros AUGI’s com alvará, e desde a sua criação, 26 foram já aprovados pela Câmara  

Municipal de Odivelas. Quanto à sua distribuição por freguesia verifica-se que 

Famões, Ramada e Caneças, são as freguesias, por ordem decrescente com o maior 

número de bairros AUGI’s, respetivamente 19, 17 e 16. Quanto aos bairros de 

manutenção temporária ou bairros sem processo predominam, em ordem 

decrescente, em Caneças, Ramada e Pontinha. As freguesias com maior área a exigir 

intervenção são Famões, com 196 ha, Pontinha, com 151 ha, Caneças, com 145 ha, e 

Ramada com 125 ha. Deste modo, e em termos percentuais, e segundo as áreas de 

intervenção por freguesia, temos 26,85% em Famões, 20,65% na Pontinha, 19,89% 

em Caneças e 17,07% na Ramada.   

O crescimento urbano registado nos últimos anos deve-se essencialmente às 

dinâmicas criadas pelas freguesias de Odivelas e da Ramada, e pela pressão da 

ocupação que ainda se faz sentir nos espaços expectantes, sendo precedida pela 
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proliferação de áreas construídas de génese ilegal sobretudo na freguesia de Famões. 

Esta ocupação ilegal gerou áreas formadas por processos desorganizados de 

construção e que concentram milhares de moradores.  

Mais recentemente assistiu-se à consolidação de novas centralidades a partir da 

difusão das atividades terciárias para fora do centro da cidade de Odivelas. Este 

movimento levou à concentração do capital imobiliário nestas áreas, baseado na 

habitação.  

Odivelas apresenta a oportunidade de criar uma nova cidade, baseada numa malha 

urbana e num espaço urbano qualificado e coerente. Este processo de crescimento e 

construção de “cidade” deve ser feito através de uma articulação de malhas e traçados 

diversificados, onde exista uma planificação do conjunto no que respeita às formas e 

aos desenhos da cidade.24 

Pode definir-se uma centralidade principal no centro da Freguesia de Odivelas, sendo 

esta a sede de concelho. A freguesia de Odivelas apresenta uma área de 5,05 km2 e 

faz fronteira com as freguesias da Ramada, Famões, Pontinha, Póvoa de Sto. Adrião, 

Olival Basto e com o Concelho de Lisboa. A Freguesia de Odivelas conta com 53.448 

habitantes, apresentando características urbanas com uma das maiores densidades 

populacionais do Concelho (10.584 habitantes/km2).  (INE,Censos 2011, resultados 

provisórios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
24

 Estrutura e forma urbana, Janeiro de 2009, 

http://www.cmodivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf 

http://www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_3/V4.3_XI_EstrutFormaUrbana.pdf
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Ilustração 7- Mapa da Freguesia de Odivelas

 

Fonte: http://www.jf-odivelas.pt/default.aspx?id=11 ver dados e fontes originais, evitar esta forma de 

analisar e expor a informação, data de acesso: 25/12/2012 

 

Tendo em conta o diagnóstico inicial de pesquisa sobre Odivelas, concluído na fase de 

grupo para posterior desenvolvimento do projeto urbano, visando a caracterização da 

freguesia através dos seus pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades, 

procurando-se assim entender algumas pistas de como será possível intervir nesta 

zona e como se poderá proceder à requalificação urbana do espaço. Podemos ver o 

resultado dessas análises, feitas através dos estudos in locu, e de estudos prévios já 

existentes, na tabela que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jf-odivelas.pt/default.aspx?id=11
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Tabela 9- Quadro da análise S.W.O.T de Odivelas 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

Desenvolvimento dos 

sistemas viários e 

ligações ao exterior de 

Odivelas. 

Défice de zonas de 

estacionamento e 

conflitos viários. 

Requalificação e 

recuperação dos 

acessos. 

Crescimento do tráfego 

viário. 

Facilidade de acesso à 

metrópole. 

Dificuldade de 

circulação automóvel e 

pedonal. 

Aposta na qualificação 

do espaço público. 

Aumento da 

necessidade de 

estacionamento com 

consequências na 

mobilidade pedonal e 

viária. 

Infraestruturas de 

transportes públicos 

(redes viárias 

alargadas, maior 

número de carreiras em 

circulação e construção 

do metropolitano. 

Paragens de autocarro 

mal distribuídas, e 

zonas (AUGI’s e zonas 

com ruas estreitas) sem 

acesso a transportes 

públicos. 

Possibilidade de 

articulação dos diversos 

operadores de 

transportes públicos. 

Rejeição do transporte 

público devido ao 

aumento do 

congestionamento e 

tempo de viagem. 

Maior concentração de 

habitantes por área de 

implantação, devido à 

construção em altura. 

Densidade populacional 

excessiva 

principalmente na 

freguesia de Odivelas, 

leva a conflitos nos 

usos do território. 

Criar medidas de 

crescimento urbano e 

políticas de conversão, 

reabilitação e 

requalificação 

habitacional. 

Degradação de zonas 

não qualificadas, 

isolamento comercial da 

área central, onde se 

encontra o maior 

número de 

equipamentos. 

Desenvolvimento do 

comércio e espaços 

públicos. 

Espaços verdes e 

espaços públicos são 

áreas expectantes. 

Reabilitação e criação 

de espaços públicos, 

verdes e 

estacionamento. 

Zonas expectantes 

correm o risco de serem 

ocupadas por 

construção ou 

estacionamento 

clandestino. 

 

Fonte: análise fase de grupo, FA-UTL, 2011 

 

Em suma, é importante definir as áreas que carecem de intervenções urbanísticas, de 

modo a minimizar as situações de risco no concelho, fomentando o crescimento 

urbano sustentável, com base no conhecimento das condições e condicionantes do 

terreno. 
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Ilustração 8- Análise S.W.O.T da Freguesia de Odivelas

 

 

 

Fonte: análise fase de grupo, FA-UTL, 2011 
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2. O Bairro da Arroja  

 

O Bairro da Arroja situa-se na freguesia de Odivelas, mais concretamente no extremo 

noroeste da cidade de Odivelas, encontrando-se a sul delimitado pelos bairros das 

Patameiras e Pombais, estando ainda separado da zona central e antiga de Odivelas, 

pela ribeira de Odivelas. 

O Bairro da Arroja subdivide-se em três zonas: a Arroja Velha e a Quinta da Arroja 

(AUGI’s) e a Urbanização da Arroja mais a norte e que abarca uma zona de habitação 

social. 

 

Ilustração 9- Vista aérea Bairro da Arroja 

 

Fonte: https://maps.google.com/maps?hl=pt-PT&tab=wl, data de acesso: 28/12/2012 

 

O Bairro tem vindo a sofrer várias alterações nos últimos anos, tanto a nível 

habitacional e populacional, principalmente com a criação da Urbanização da Arroja, 

que realojou muitos habitantes de bairros clandestinos assim como a nível de 

infraestruturas e condições espaciais. 

Relativamente ao processo de reconversão da Arroja Velha e da Quinta da Arroja, as 

infraestruturas como esgotos, passeios, zonas públicas e vias de circulação automóvel 

foram reabilitadas pela Câmara Municipal de Odivelas, sendo que cabe a cada 

morador/ proprietário tratar do processo de legalização da sua habitação, o que torna 

Urbanização  

da Arroja 

Quinta da 

Arroja 

Arroja Velha 

LEGENDA: 

https://maps.google.com/maps?hl=pt-PT&tab=wl
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este processo mais demorado, também devido aos valores financeiros que os 

moradores precisam de pagar.  

Apesar do processo de reconversão, é notória a escassez de actividades comerciais, 

de serviços e de equipamentos capazes de satisfazer a população do bairro. Entre as 

infra estruturas, serviços e associações aqui presentes, é de mencionar: 

 

 Centro Infantil da Arroja 

 Associação de Residentes Angolanos do Concelho de Odivelas 

 Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Isabel de Portugal 

 Grupo Musical Raízes do Guadiana 

 Grupo Motard “Os Lentos das Estradas” 

 Gabinete de Apoio Social “Orienta-te” 

 Escola C+S António Gedeão 

 Delegação da Junta de Freguesia de Odivelas 

 Posto dos CTT 

 Farmácia 

 Feira de Levante 

 Polidesportivo descoberto, constituído por um ringue de futebol de cinco e um 

campo de ténis. 

 Oficinas de automóveis, serralharia, etc. 

 Cafés. 

 

Importa referir os grandes investimentos feitos nos anos mais recentes, em 

infraestruturas comerciais e que se localizam junto à Urbanização da Arroja, tendo 

sido construídos os hipermercados LIDL e Modelo. 

No quadro que se segue podemos observar uma análise S.W.O.T realizada a partir da 

visita ao local, na fase de grupo no desenvolvimento da proposta urbana. 
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Tabela 10- Quadro da análise S.W.O.T da Arroja 

Pontos Fortes  Vista panorâmica sobre Odivelas; 

 Diversidade cultural; 

 Relação de proximidade do edificado com terrenos 

agrícolas. 

Pontos Fracos  Não existência de espaço público planeado; 

 Baixo grau de escolaridade dos moradores; 

 Estratos sociais com baixos recursos; 

 Falta de planeamento do bairro com a sua envolvente; 

 Degradação do edificado; 

 Poucas acessibilidades; 

Oportunidades  Existência de espaços expectantes; 

 Terrenos com potencialidades agrícolas; 

 Investir na melhoria das condições de habitabilidade; 

 Existência de terrenos disponíveis. 

Ameaças  Existência de fenómenos de exclusão social; 

 Existência de processos de estigmatização em torno do 

bairro e sua população. 

 Desorganização do pré-existente. 

 

Fonte: análise fase de grupo, FA-UTL, 2011 

 

Este Bairro apresenta diversos pontos fortes e oportunidades como a elevada cota que 

proporciona ligações visuais à cidade de Odivelas, diversidade cultural entre a 

população residente, relação de proximidade do edificado com terrenos agrícolas, 

existência de espaços expectantes; sendo de realçar as suas potencialidades: 

melhoria das condições de habitabilidade através do aproveitamento do terreno 

disponível. O bairro da Arroja tem também uma boa localização, o que está associado 

a fatores como a proximidade das estações de Metro de Odivelas e Sr. Roubado, 

encurtando a distância à cidade de Lisboa e facilitando a deslocação dos moradores, 

estando dotado de duas escolas de 2º e 3º ciclos e uma escola do 1º ciclo EB, estando 

próximo de infra estruturas sediadas em Odivelas, tais como o SAP- Centro de Saúde, 

Escola Secundária de Odivelas, farmácias, centros comerciais, Hospital de Loures, 

etc. Esta zona está também bem recoberta pela rede de transportes públicos, 

nomeadamente a Rodoviária de Lisboa, havendo ainda uma ligação direta à praça de 
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táxis que permitem aos habitantes ter como destino qualquer zona de Odivelas, assim 

como à Grande Lisboa. Estes fatores em conjunto com os pontos fortes e as 

oportunidades já referenciados, demostram que o Bairro tem potencialidades e 

apresenta um nível de crescente desenvolvimento, necessitando de algo que o 

impulsione e dinamize, como por exemplo, a construção do equipamento proposto. 

Contudo, é de referir, os fatores que podem constituir um entrave ao seu 

desenvolvimento, como a não existência de espaço público planeado, falta de 

planeamento urbano entre o Bairro e a sua envolvente, más acessibilidades, 

degradação do edificado, e a existência de uma população com um baixo grau de 

escolaridade e com escassos recursos financeiros, sendo o bairro e seus residentes 

afetados por processos de exclusão social e de estigmatização. 

Em conversas informais com os habitantes, é de registar as dicotomias existentes 

entre os bairros da Arroja. Por um lado, os habitantes da Urbanização da Arroja, na 

sua maioria jovens, dizem gostar de morar no bairro e sentem que o clima de 

insegurança era maior numa fase inicial do bairro. Este tem vindo a desenvolver-se ao 

longo do tempo, com a melhoria de infraestruturas de apoio à população, como a 

escola, o polidesportivo e os equipamentos comerciais ali localizados, que dão apoio a 

toda a cidade de Odivelas. Estes jovens têm, na sua opinião, boas vivências no bairro, 

onde se encontram os seus amigos e onde desenvolvem as suas atividades diárias. 

Muitos destes jovens frequentam o ensino básico ou ensino secundário, e muitos 

gostam de, nos tempos livres, se dedicar a atividades como o graffiti, ou a música. A 

utilização do polidesportivo é também bastante frequente, principalmente o campo de 

futebol, utilizado para as partidas e jogos entre amigos, quase todos os dias.  

Quando exposta a proposta do Centro de Artes, Cultura e Recreação, os jovens 

demostram o seu interesse, principalmente na possibilidade de desenvolverem as 

suas capacidades artísticas e poderem pôr em prática as mesmas e exporem os seus 

trabalhos. Por outro lado, os habitantes da Arroja Velha, na sua maioria pessoas de 

meia-idade e idosas, dizem gostar de morar no bairro, no entanto, sentem que este 

precisava de algumas melhorias a nível de infraestruturas, pois existe uma clara 

diferença de vivências neste bairro em comparação com as zonas envolventes. As 

ruas, cafés e outros locais públicos aqui presentes, são quase exclusivamente 

ocupados pelos moradores, o que se reflete numa exclusão social das pessoas que ali 

habitam. Na sua opinião, os moradores pensam ser bom a chamada de pessoas de 

fora do Bairro da Arroja, nomeadamente jovens, que possam dar mais vida ao local. 

As pessoas mais idosas acham interessante a criação de espaços e zonas públicas de 
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permanência, onde possam ocupar os seus tempos livres e usufruir de zonas como a 

praça, o café/restaurante ou o parque urbano para as dinâmicas do dia-a-dia.  

 

3. A necessidade de um equipamento cultural e artístico – diagnóstico 

social e funcional 

 

Depois de uma análise geral no contexto histórico e demográfico da cidade de 

Odivelas e da Freguesia da Arroja, procurou-se perceber qual a pertinência da 

implementação de um equipamento cultural nesta zona e suas valências, de modo a 

responder de forma cabal às necessidades e expectativas dos residentes.  

De modo a aferir estas necessidades e carências realizaram-se 20 entrevistas semi-

directivas aos moradores da freguesia da Arroja e sua envolvente. As entrevistas 

tiveram como objetivo complementar as outras fontes e técnicas e formas de recolha 

de informação, de forma a aprofundar questões e lacunas de informação não 

recobertas pelas outras técnicas, tendo permitido contextualizar os resultados obtidos 

previamente e validar as decisões associadas à implementação de um equipamento 

cultural e artístico.  

Na seleção dos entrevistados procurou-se delimitar uma amostra diversificada, 

procurando o máximo de contrastes entre indivíduos/ situações e ao mesmo tempo 

obter um número suficiente de depoimentos ilustrativos das opiniões partilhadas pelos 

residentes. Desta forma, na seleção de entrevistados procurou-se escolher aqueles 

cruzando os seguintes critérios: grupo etário (jovem, adulto e idoso), residência na 

Arroja e na envolvente e local de trabalho na Arroja e fora. 

O guião da entrevista incluiu perguntas diversificadas, tendo-se procurado conhecer 

quem são os residentes do bairro e apreender o seu modo de vida e de que modo este 

condiciona a necessidade de um novo espaço; as atividades e ocupação dos tempos 

livres, de modo a perceber quais as atividades mais frequentadas e se estas se 

inscrevem na Arroja; procurou-se ainda conhecer quais as instituições e associações 

existentes no bairro, se estas funcionam, se são suficientes e se podem cooperar no 

desenvolvimento das atividades propostas no novo equipamento; apreender a 

necessidade de se conhecer a relação das pessoas com o espaço público e espaços 

verdes existentes na zona, se estes estão bem cuidados, se são ou não suficientes e 

acessíveis; e por fim, procurou-se aferir a necessidade de novos equipamentos e 

quais as valências associadas. Esta análise pretende apurar não só a necessidade de 
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um equipamento artístico e cultural, mas perceber se os espaços e programa 

propostos podem contribuir para a requalificação do bairro da Arroja Velha. 

 

Perfil sociodemográfico dos entrevistados 

Entrevistaram-se 13 mulheres e 7 homens, 9 com idades compreendidas entre os 18 e 

os 30 anos, 4 adultos com idades entre os 31 e os 59) e pessoas com idades 

superiores a 60 anos. Neste universo de entrevistados prevalecem os indivíduos 

casados (14 em 20).  

O nível de escolaridade é bastante baixo nos habitantes mais velhos, sendo que 5 têm 

apenas o 1º ciclo EB, enquanto que a população mais jovem tem predominantemente 

o 12º ano (7 em 20), sendo que apenas 2 são licenciados e 1 tem mestrado. Na 

análise da condição dos entrevistados perante o trabalho verificou-se que 11 estão 

atualmente empregados, 2 desempregados, 6 reformados e 1 estudante. 

Os locais de origem dos entrevistados variam entre a cidade de Lisboa, cidades do 

interior norte e centro, Alentejo e a presença de alguns naturais de outros países.  

 

Tabela 6- Locais de Origem dos Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, existem 2 pessoas que nasceram fora do país, mais concretamente na 

Holanda e na África do Sul. Os que nasceram em território nacional provêm sobretudo 

do distrito de Lisboa (8 em 20). 

As entrevistas foram feitas em duas fases, a primeira consistiu em entrevistar pessoas 

que se inscreviam na envolvente da Arroja, maioritariamente residentes em Odivelas, 

e a segunda as entrevistas foram limitadas apenas a residentes da Arroja, 

Distritos 

 Lisboa   8 

 Faro   1  

Viseu   2 

Setúbal   3 

 Beja   2 

 Santarém  1 

 Castelo Branco  1  

 Fora do país  2 

 Total   20 
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nomeadamente Urbanização da Arroja e Arroja Velha. (ver sinopses das entrevistas, 

anexo 3). 

Nesta primeira fase das entrevistas podemos concluir que a maioria dos entrevistados 

que residem nos arredores da Arroja não frequenta a sua zona de residência quando 

se trata de ocupar os tempos livres. No geral, os jovens demonstram interesse por 

atividades mais relacionadas com o lazer e o desporto, por exemplo foram referidos 

teatro, ginásio, dança, artes marciais e concertos, sendo que os adultos e os idosos 

referem atividades como a agricultura, carpintaria, pintura, plantações e passeios ao ar 

livre. Nenhuma das pessoas entrevistadas tinha conhecimento de alguma instituição, 

neste campo verificou-se um forte descontentamento da população, referindo-se à sua 

zona de residência como uma “zona muito envelhecida e sem atividades” (jovem, sexo 

masculino, 22 anos), “zona bastante abandonada” (idoso, sexo feminino, 70 anos) ou 

“não existe nem um banco, nem um sítio para conviver” (idoso, sexo masculino, 67 

anos). Relativamente ao espaço público os entrevistados referiram todos a escassa 

existência de espaços verdes e de convívio, e mostraram a necessidade de um maior 

investimento nestas zonas de forma a combater a tendência que estas têm a ser 

vividas como zonas “dormitório”. Foram referidas as colinas do cruzeiro, o pavilhão 

multiusos e o centro comercial “Odivelas Parque” como os únicos espaços utilizados 

pelos moradores de Odivelas. (ver sinopses das entrevistas, anexo 3) 

Quando questionados sobre a necessidade de um novo equipamento, os 

entrevistados assinalaram a falta de equipamentos de para jovens e de desporto, 

espaços para idosos com atividades “para se entreterem” (jovem, sexo feminino, 23 

anos), espaços de “atividades mais para as pessoas dos bairros sociais, faz falta para 

instruir os jovens” (jovem, sexo feminino, 22 anos) zonas culturais e espaços ao ar 

livre e ainda zonas verdes amplas. Os entrevistados evidenciaram que a zona é bem 

dotada de escolas, contudo, há uma escassez de atividades de tempos livres para as 

crianças e jovens. O centro comercial foi referenciado como o único sítio de 

entretenimento para as pessoas desta zona. “Só há o centro comercial.” (idoso, sexo 

masculino, 67 anos). 

Quando proposto o Centro de Artes, Cultura e Recreação as reações foram na sua 

totalidade muito positivas, tendo os entrevistados realçado a pertinência de espaços 

de biblioteca, salas multimédia e auditórios. De uma forma geral, os espaços 

propostos foram avaliados como muito positivos, servindo para “dar mais movimento à 

zona” (jovem, sexo feminino, 23 anos), “bom, para as pessoas usufruírem de espaços 

diferentes” (jovem, sexo feminino, 23 anos), “sair da rotina” (jovem, sexo masculino, 26 

anos) e “para instruir as pessoas”. Uma idosa referiu ainda que “a cultura é o mais 
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importante, as pessoas precisam de ler e os jovens de se entreter, A cultura é o 

principal.” (idosa, sexo feminino, 70 anos). Todos mostraram interesse em frequentar 

este espaço e disponíveis para se deslocarem de modo a usufruir deste equipamento. 

Numa segunda fase de entrevistas, foram entrevistados jovens, adultos e idosos 

residentes na Urbanização da Arroja e alguns idosos residentes na Arroja Velha. 

Apenas quatro pessoas (dois jovens e dois adultos) moravam no bairro há menos de 

21 anos, sendo que todos os outros residiam no bairro há mais de 21 anos, chegando 

a haver casos de entrevistados que ali nasceram “Desde que nasci.” (jovem, sexo 

masculino, 28 anos). Todos sem exceção declararam gostar de ali morar, “tenho aqui 

a minha família toda, e foi onde fui criada aqui” (idoso, sexo feminino, 61 anos), que 

era uma zona em crescimento e estava a evoluir, “tem tudo perto, escolas, jardins…” 

(jovem, sexo masculino, 28 anos). Jovens e adultos referiram que morar ali era 

bastante positivo por ficar perto de Lisboa, mas sem a agitação citadina. “é mais calmo 

que a cidade, tem mais estacionamento, menos confusão.” (jovem, sexo feminino, 27 

anos), “é como se morasse no campo mas perto da cidade.” (adulto, sexo feminino, 41 

anos). Todos disseram ser uma zona com bons acessos, “estamos bem situados, a 

rede viária também é boa.” (idoso, sexo masculino, 67 anos). 

A maioria dos residentes refere que nos seus tempos livres aproveita para passear ao 

ar livre, “gosto de passear, ir para fora” (idoso, sexo masculino, 62 anos), ir a jardins e 

museus “Passeio com os meus filhos, gosto muito de ir a bibliotecas, museus, 

jardins…” (adulto, sexo feminino, 41 anos). Foram ainda referidas ocupações de 

tempos livres como desporto, “gosto muito de desporto, por exemplo vólei” (jovem, 

sexo feminino, 30 anos), dança, “Aprender a dançar, gosto muito!” (idoso, sexo 

feminino, 61 anos), passeios ao ar livre, arranjos florais “Gostava de fazer arranjos de 

flores, e mais convívios.” (idoso, sexo feminino, 60 anos) e croché “faço croché e 

ponto cruz.” (idoso, sexo feminino, 61 anos). Na sua maioria entrevistados revelam 

que passam mais tempo no bairro, apesar da falta de associações ou instituições que 

promovam atividades de ocupação de tempo livres. Alguns dos moradores, 

nomeadamente mais idosos queixaram-se da zona estar “esquecida” e ser uma zona 

“dormitório”, sendo de realçar a existência de espaços verdes (que apesar de serem 

pequenos e pouco cuidados, estes são bastante frequentados por jovens e idosos) 

“Neste momento não está muito mal, mas podia estar melhor. Também podiam estar 

mais bem cuidados.” (jovem, sexo feminino, 30 anos) e algum comércio e serviços, 

como supermercados, cafés e farmácias “Sim, mais centros comerciais e cafés.” 

(jovem, sexo feminino, 27 anos), “Em termos de equipamentos acho que sim, está 

tudo bastante acessível. “ (adulto, sexo feminino, 41 anos). A falta de associações no 
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bairro foi um dos temas mais referenciados, “Não há, só ali em Olival Basto.” (adulto, 

sexo feminino, 41 anos), “Não conheço nem frequento.” (adulto, sexo masculino, 57 

anos), “Que eu tenha conhecimento não existem, normalmente desloco-me sempre 

para o centro de lisboa.” (jovem, sexo feminino, 27 anos), sendo que apenas um jovem 

referiu a existência de uma associação de inserção social “Existe uma, “Odivelas no 

coração” com sede na Arroja, que apoia os jovens, e de inserção social.” (jovem, sexo 

masculino, 28 anos) e uma idosa uma instituição de apoio alimentar “Há uma 

instituição que dá comida a pessoas necessitadas” (idoso, sexo feminino, 61 anos). 

Quando questionados sobre a necessidade de um novo equipamento, foram referidas 

carências, como espaços ao ar livre de maiores dimensões e maior segurança, 

“Espaços mais para divertir as pessoas, coisas maiores e com mais espaços para 

estar e mais jardins grandes.” (jovem, sexo feminino, 30 anos), espaços culturais, 

escolas de formação, “Gosto muito de artes plásticas e artesanato, tenho feito muitos 

cursos para me entreter como estou desempregada.” (adulto, sexo feminino, 41 anos), 

cinema, espaços de lazer “Um espaço para correr, caminhar, atividades culturais para 

chamar outras pessoas.” (adulto, sexo feminino, 37 anos), “Adoro dançar por isso 

qualquer tipo de dança gostava de praticar, também gosto muito de música. No geral 

coisas que envolvam grupos de pessoas. Acho que é bom porque existe uma 

necessidade de descontração, as pessoas precisam de aliviar o stress.” (jovem, sexo 

feminino, 27 anos), associações de moradores, “Uma associação de moradores, 

atividades com passeios e excursões” (jovem, sexo masculino, 28 anos), zonas de 

convívio para jovens (devido à elevada população jovem existente na Urbanização da 

Arroja), biblioteca, centro de dia “Um centro de dia para as pessoas de idade, zonas 

para conviver também com jovens, porque aqui a população é muito envelhecida.” 

(idoso, sexo feminino, 60 anos) e um anfiteatro. “Precisávamos de uma biblioteca, só 

existe uma em Odivelas; também não há nenhum anfiteatro, só há o gimnodesportivo 

e parques só há uns pequenos. Não temos teatro nem cinemas, fazem falta mais 

zonas culturais.” (idoso, sexo masculino, 67 anos), “Era importante por exemplo um 

polidesportivo aqui no bairro, ou um sítio para cinema e matinés, mais jardins para as 

crianças, com segurança, mais comércio e coisas apelativas para as pessoas.” (jovem, 

sexo feminino, 27 anos). No geral as pessoas sentem uma falta de um espaço onde 

possam conviver e ocupar os tempos livres de uma forma segura, sendo de ressaltar a 

importância da sua localização no interior do bairro. A maioria dos entrevistados 

focaram o contraste entre uma população envelhecida e uma população jovem, pois o 

bairro da Arroja Velha tem na sua maioria residentes idosos enquanto a Urbanização 

da Arroja tem uma população maioritariamente jovem, sendo que em comum têm o 
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facto de não terem disponível qualquer tipo de entretenimento para além dos jogos de 

futebol, passeios em pequenos jardins existentes ou convívios nos cafés locais. 

Quando proposto o Centro de Artes, Cultura e Recreação as reações foram na sua 

totalidade muito positivas, “Seria muito bom, mesmo em termos de deslocação porque 

aqui no bairro não há nada, temos sempre de nos deslocar ao centro de Odivelas.” 

(idoso, sexo feminino, 61 anos), não só devido à sua polivalência em termos de 

atividades “Devia haver mais coisas para os jovens, que andam para aí a jogar à bola 

e não há mais nada para fazerem.” (idoso, sexo masculino, 62 anos) mas também 

pelo fato de abranger atividades para os diferentes grupos etários “interessa, não só 

para mim mas para a juventude que anda para aí, como já viram há muita juventude 

aqui.” (idoso, sexo masculino, 67 anos) e para residentes tanto da Arroja como 

pessoas de fora e da sua envolvente. Outro dos fatores positivos apontado foi o fato 

de chamar pessoas de fora do bairro e como poder criar dinâmicas positivas ao bairro, 

como a inter-relação entre os diferentes bairros da Arroja, “Sim, para haver uma troca 

de espaços e de pessoas, um convívio saudável entre pessoas.” (adulto, sexo 

feminino, 41 anos), uma movimentação de pessoas de fora que diversifica a zona e 

atividades culturais e artísticas. “Sim, costumo ir também muito a bibliotecas e 

exposições por isso interessa-me muito porque são atividades e devia haver mais.” 

(adulto, sexo feminino, 41 anos). 

 

“Perfeito! Tudo o que envolva cultura, lazer é muito bom. É “ouro sobre azul”, era 

brutal!” (jovem, sexo feminino, 27 anos). 

 

Em suma, a grande maioria dos moradores da Arroja gosta de ali residir e passa 

grande parte do seu tempo livre no bairro, sendo que quando pretende fazer algo de 

diferente como passear ou ocupar os seus tempos livres seja através do desporto ou 

da cultura, tem de se deslocar ao centro de Odivelas ou a Lisboa. Grande parte dos 

entrevistados não paga o usufruto de atividades de tempo livres, procurando aquelas 

que não implicam gastos, como passear em jardins ao ar livre. A maioria dos 

entrevistados apontou a necessidade de se criar espaços verdes e de convívio ao ar 

livre de maior dimensão e qualificados, assim como mais equipamentos públicos, com 

maior variedade programática, focando principalmente o lazer, o convívio e a cultura. 

Estes são alguns argumentos que justificam sua construção neste local, sendo de 

destacar a localização e os bons acessos ao bairro, enquanto fatores que constituem 

uma oportunidade a potenciar. Acresce que os moradores dos arredores do bairro da 

Arroja disseram que se deslocariam ao bairro para usufruir do equipamento proposto. 
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CAPÍTULO III- Cultura e Arte como promotora de integração ou coesão 
social 

1. Cultura e arte como aglutinadora de gerações e articuladora de espaços 

 

A arte e a cultura são temas muito presentes no universo das Organizações Não-

Governamentais (ONG’s) e nos projetos sociais por assegurarem revitalizar zonas 

críticas através de programas sociais que visam o desenvolvimento das capacidades 

pessoais, das potencialidades do local e o envolvimento cultural das comunidades. 

Podemos dizer que o “Desenvolvimento cultural local é um processo pelo qual se 

resgatam identidades e/ou se constroem novas a partir da compreensão dos seres 

que habitam aquele local e constroem aquela cultura específica.” 25 

No entanto, para isto é necessário conhecer o cenário onde os diversos atores sociais 

se movimentam, como constroem e como usam os seus espaços públicos e de 

convívio. 

As cidades são espaços repletos de imaginação, criatividade, inovação, espaços que 

estão em constante crescimento e mudança, distinguindo-se uns dos outros pelas 

suas características próprias. As políticas culturais nas cidades são usadas como 

marcos no desenvolvimento da sociedade, na sua modernização e inovação, e têm 

como importante papel garantir o bem-estar da população e a autenticidade dos locais 

onde são implementadas. No contexto português, a fragilidade do poder local torna 

complexa a implementação destas políticas.  

O conceito de “indústrias criativas” surgiu no início da década de 90, na Austrália e 

obteve relevância devido à sua inserção nas políticas definidas pelo Department of 

Culture, Media and Sports do Reino Unido, com a criação do Creative Industries Unit 

and Task Force em 1997. Este conceito visa todas as indústrias que têm origem na 

criatividade, competências e talento individual, com potencial para a criação de 

trabalho e riqueza através da exploração da propriedade intelectual.26 Estas combinam 

a criação, produção e comercialização de conteúdos criativos, sendo de salientar as 

artes, tornando-se componentes cada vez mais importantes de economias modernas 

ou pós-industriais baseadas no conhecimento, com um importante papel no reforço da 

identidade cultural e diversidade, através do turismo e projetos culturais. (Pinho, 2007) 

                                                   
25

 “Cultura e Educação: Pares para a sustentabilidade humana” in Cenas: Trajetos, vivências, história de 

Ser Jovem, Fundação Tide Setubal, 2008. Fonte: http://www.ftas.org.br/midia/artigo_257.pdf 

26
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_criativas 

http://www.ftas.org.br/midia/artigo_257.pdf
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Estas estratégias culturais que procuram enriquecer as cidades, compensando as 

suas carências ou reforçando as suas potencialidades, são capazes de corrigir falhas 

ou problemas sociais existentes, dependendo dos problemas que são objeto de 

análise. Desta forma, devido aos problemas expostos no capítulo anterior como a 

necessidade de uma maior coesão social, melhoria de infraestruturas, acessos e 

serviços, standartização e planeamento urbano e legalização das áreas ilegais, existe 

uma procura crescente destas estratégias culturais que passam pela promoção de 

eventos, assegurar uma oferta de atividades artísticas e culturais e programas que se 

distingam pela sua diversidade, escolha e qualidade. 

A fusão das políticas culturais com o planeamento urbano é cada vez mais frequente, 

sendo o objetivo a melhoria da qualidade de vida dos habitantes. O conceito “cidades 

criativas” teve origem no fim dos anos 80 e que foi inicialmente introduzido como um 

encorajamento à imaginação e à abertura das mentes das pessoas. As intenções 

eram que houvesse nas cidades um impacto na organização cultural e que os seus 

habitantes planeassem a cidade com imaginação, criando oportunidades e soluções 

para os problemas urbanos (Landry, 2008). Este conceito suporta o facto de que hoje 

em dia, há um complemento entre as artes e a arquitetura, em que se questionam 

temáticas como a conceção espacial, o território, fronteiras e espaço público vs 

espaço privado. Desta forma possibilitam-se cada vez mais o cruzamento de técnicas 

e conceitos entre disciplinas artísticas (Gil, 2010). 
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Ilustração 10- Intervenção Cais do Sodré, Lisboa 2012,  Intervenção Arte Urbana , Saldanha, 
Lisboa, 2010 

          

 

 

 

 

Esta presença crescente das artes e da cultura provoca mudanças nestas cidades que 

passam por estratégias tão distintas, como atrair turismo, desenvolver atividades que 

levam a um maior desenvolvimento económico, mas também a um reforço da 

autoestima dos moradores. As paisagens culturais que desenvolvem espaços de 

identidade assumem um papel cada vez mais importante no desenvolvimento territorial 

e na promoção das cidades. 

Estes projetos culturais são utilizados como elementos estratégicos na revitalização da 

vida pública social, reavivando o sentido de identidade cívica para além de estabelecer 

um sentido de pertença partilhado, sendo que aumenta as expectativas do que a vida 

urbana tem para oferecer. O fato da cultura englobar as relações humanas de um 

lugar, assim como as relações estabelecidas com a cidade, vai refletir o modo de viver 

dos moradores inseridos nesse lugar. 

A arte tem, por sua vez, sido um dos meios mais utilizados para transmitir 

acontecimentos, ideias, pensamentos, e visões da envolvente. Esta é comunicação e 

linguagem simbólica, e tem como objetivo expressar algo através da imagem, de tal 

forma que chegue à alma do espetador. (Miguel, 1998) 

Assim, a expressão cultural transformou-se através da arte, capaz de contribuir para o 

desenvolvimento urbano devido às suas potencialidades. A promoção de produtos 

artísticos e culturais contribuiu para uma revitalização sociocultural e fortaleceu a 

Fonte:http://blog.benetton.com/portug

al/2012/02/01/cais-do-sodre-pink-

connection, data de acesso: 

22/10/2012 

Fonte:http://conversa2.blogspot.pt/2010/05/os-gemeos-

lisboa-berlim.html data de acesso: 22/10/2012 

 

http://conversa2.blogspot.pt/2010/05/os-gemeos-lisboa-berlim.html
http://conversa2.blogspot.pt/2010/05/os-gemeos-lisboa-berlim.html
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legitimidade dos projetos de desenvolvimento urbano. Para além dos projetos 

“modelo”, existe agora uma diversidade de medidas que promovem a cultura em 

relação ao tecido urbano, tais como “trilhos urbanos” que conectam locais de interesse 

na cidade, a conservação e criação de novos usos para edifícios históricos, a proteção 

do carácter distinto de bairros comerciais e residenciais e de “esquemas de arte 

pública” (Griffiths, 1993:253-265). 

 

2. Equipamentos coletivos como conectores e regeneradores  

 

Os equipamentos coletivos são considerados infraestruturas promotoras da qualidade 

de vida da comunidade onde estes se inserem, ajudando no desenvolvimento 

territorial e sendo vitais para a construção de territórios sustentáveis que 

salvaguardam o direito de acesso destas infraestruturas a todos os cidadãos. Como 

refere Antunes (1995) “Considerando que o nível de desenvolvimento do território está 

diretamente relacionado com o acesso da população a bens e serviços, indispensáveis 

à vida humana, os equipamentos coletivos apresentam-se como infraestruturas 

indispensáveis de interesse público.” 

A programação destes equipamentos está relacionada com o público que serve, e por 

isso implica uma análise do contexto local, população em geral e destinatários das 

ações. 

Segundo o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa, os equipamentos 

coletivos “são os equipamentos de promoção e propriedade pública ou classificados 

de interesse público que compreendem as instalações e locais destinados a atividades 

de formação, ensino e investigação, e, nomeadamente, a saúde e higiene, segurança 

social e pública, cultura, lazer, educação física, desporto e abastecimento público.”27 

Assim, o planeamento de equipamentos coletivos é formulado de acordo com as 

seguintes prioridades: bem-estar da população; ordenamento do território e 

competitividade das cidades/ regiões. (Antunes, 1995) Os equipamentos apresentam 

desta forma diversos critérios para a sua implantação, estes podem exercer 

características de atração (centros de comércio, salas de espetáculos, polos de 

atividades) ou de repulsão (prisões, cemitérios), e por isso apresentam uma relação 

muito importante com o meio urbano em que estão inseridos. A sua programação e 

planeamento da sua implantação são fundamentais para as vivências da população e 

para a qualificação do espaço urbano, fazendo parte de um conjunto urbano mas 

                                                   
27

 Regulamento do PDM de Lisboa, artigo 7º: 42. Julho, 2011. 
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apresentando uma tipologia própria e uma função urbana coletiva. Podemos então 

dizer que o espaço urbano pode ser transformado e dinamizado pela inserção de 

equipamentos, que se tornam referências. Os indivíduos e a função desempenhada 

atribuem aos equipamentos um valor simbólico que vem mudar a imagem do território 

onde este se insere. Desta forma é importante perceber se é realmente necessário 

construir um equipamento para a prestação dessa atividade, se a função que este 

desempenha não leva ao insucesso do equipamento e qual a importância da 

integração espacial e social do equipamento no tecido urbano. Para trazer benefícios à 

cidade, o equipamento deve ser reativador do território onde se insere e responder às 

escalas em que se engloba, a começar pelo território que acolhe. Segundo Roger, 

(2004: 32) e Gravari-Barbas (2004:283), os princípios que devem ser observados para 

limitar os inconvenientes proporcionados pelas novas dinâmicas urbanas e pelas 

atividades propostas são:  

 O planeamento dos edifícios deve ser feito em função da população ativa, que 

desenvolvam as atividades no edifício e a população passiva que sofre os 

impactos do seu funcionamento. 

 O equipamento deve estar bem integrado na malha existente e deve ser 

apropriado pelos diversos grupos de população. 

 O projeto do novo equipamento deve estar relacionado com o desenvolvimento 

e vocação da cidade pois a sua função determina influências sobre o meio 

urbano. 

 A construção deve estar de acordo com o ambiente circundante e apresentar 

uma continuidade com o tecido existente. 

 Os equipamentos devem respeitar o plano urbano em que se inserem, de 

forma a criar uma continuidade urbana. 

 A população é uma peça chave para o sucesso do equipamento pois é esta 

que se vai apropriar do espaço, dando vida às atividades desenvolvidas e 

trazendo conforto não só aos usuários ativos mas também aos usuários 

passivos. 

Um dos fatores mais importantes na distinção entre as grandes cidades e as áreas 

rurais que as rodeiam é a diversidade e a qualidade dos equipamentos que nelas se 

implementam. Estes têm um forte impacto no desenvolvimento do território e na 

vitalidade das áreas rurais, sendo essencial a sua inserção especialmente nestas 

zonas.  
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A programação dos equipamentos coletivos deve responder às necessidades e 

expectativas da população, assim como outros fatores de inserção nos locais como os 

custos de implementação, de manutenção, acessibilidades e área de cobertura. É 

também necessário perceber os padrões de consumo, os hábitos locais, as aspirações 

e o modo de vida da população e o seu poder de compra. 

A criação de um equipamento num local sucede-se quando existe a necessidade de 

um equipamento que dê resposta às necessidades da população, por haver falta de 

um equipamento desse tipo ou devido ao aumento da procura. O equipamento coletivo 

deve ter um carácter singular, destacando-se como elemento de marca e elemento de 

referência no espaço envolvente. Deve ainda ser capaz de ser mutável consoante as 

necessidades atuais e futuras, uma vez que estas estão em permanente evolução. 

Assim, para responder a problemas sociais, o equipamento coletivo procura resposta 

nos equipamentos sociais, equipamentos socioeducativos, culturais e desportivos. 

No planeamento urbano e concretamente na inserção de equipamentos é importante 

referir a importância da noção de proximidade, relacionada com a acessibilidade a 

nível físico, social, cultural e temporal. A proximidade é essencial à definição da zona 

de conforto da população, e consequentemente, as áreas que apresentam maiores 

défices de equipamentos.  

Os equipamentos de proximidade são definidos como sendo edifícios ou sítios com 

graus de polivalência que prestam serviços com determinado nível de integração, de 

carácter educativo, cultural, social, desportivo ou de participação cívica, 

independentemente do seu modelo organizacional.28 Estes equipamentos procuram 

dar resposta à procura dos cidadãos, favorecendo o seu carácter participativo, e 

caracterizam-se pela sua qualidade de serviços e facilidade de manutenção das 

instalações. 

Quando um território tem uma escassez de equipamentos, este torna-se um local 

pouco frequentado, com falta de vivências de rua e com falta de sítios onde ir por parte 

dos moradores. A implementação de equipamentos coletivos vai levar a uma 

revitalização da zona, tornando o espaço mais atrativo que, sendo bem estruturado e 

com boas acessibilidades, vai providenciar à população uma melhor qualidade de vida. 

Segundo Teresa Costa Pinto (2008: 3-7) o conceito de qualidade de vida abrange 

diferentes componentes de perceção e avaliação, assim como, saber como se 

articulam recursos e condições de vida e apreciações subjetivas traduzidas ao nível de 

                                                   
28

 Fundação Kaleidos.red (2003), Equipamientos Municipales de Proximidad: Plan Estratégico y de 

Participación, Ediciones Trea, Gijón- Espanha. 
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satisfação. De modo a perceber como se pode providenciar uma melhor qualidade de 

vida é necessário perceber as condições de estruturação socio-espacial que 

caracterizam os centros e as periferias, pois estas produzem quadros de vida 

desiguais e por conseguinte estruturação de diferentes modos de vida correspondendo 

a diferentes níveis de qualidade e formas de perceção e avaliação da qualidade de 

vida. Assim deve-se entender um melhoramento da qualidade de vida através da 

noção de qualidade de vida interiorizada por indivíduos ou grupos, interpretando os 

seus valores e hierarquia de prioridades ao que constitui uma “boa vida”; através da 

forma como os indivíduos percecionam a sua qualidade de vida através do grau de 

satisfação em relação aos vários domínios da vida; através de uma avaliação de quais 

os fatores que contribuem para uma perceção mais positiva e para uma melhoria da 

qualidade de vida. Deste modo estabelece-se uma hierarquia dos fatores contribuintes 

para a qualidade de vida, fornecendo pistas para a compreensão do que poderá 

constituir um aumento da qualidade de vida.29 

Para determinar uma rede de equipamentos capazes de responder às necessidades 

existentes, é necessário ter em consideração as características geográficas do 

território, as características, as necessidades, as aspirações da população e as 

orientações ao nível da política de ordenamento do território.  

Hoje em dia, verifica-se uma preocupação crescente em relação aos equipamentos 

nas periferias, e alguns são movidos propositadamente para as periferias por motivos 

de falta de espaço, vontades políticas ou motivos estéticos. A presença de um 

equipamento funciona como um elemento atrativo, havendo uma importante ligação 

com a envolvente e com as acessibilidades. 

Os equipamentos coletivos devem estar conectados com os espaços públicos, tendo 

em atenção a forma urbana. A implementação destes equipamentos deve ser capaz 

de definir espaços públicos em seu redor, assim como o seu uso e segurança. É 

importante ainda perceber a composição urbana e social quanto aos usos, à 

organização de fluxos, e à relação entre quarteirões. 

 

 

 

 

 

                                                   
29

 http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/27.pdf 
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 2.1 -  Casos de referência  

 

No âmbito da presente dissertação, são apresentados os casos de referência que 

servem de exemplo ao tema desenvolvido e se apresentam como dinamizadores na 

qualificação e revitalização das zonas onde se inserem. Desta forma foram 

investigados programas e projetos de arquitetura que apresentam estratégias e 

soluções no domínio das áreas de génese ilegal. Neste subcapítulo serão 

apresentados os que melhor se integram no tema abordado nesta dissertação, tendo a 

sua escolha sido influenciada por fatores de inserção (bairros desfavorecidos, AUGI’s 

ou periferias), programáticos (escolas de artes, projetos educacionais) e envolvimento 

dos habitantes. Assim, a ideia de desenvolver o projeto de um equipamento cultural 

que abrange diversas valências no domínio das artes e da cultura, será fundamentada 

através da apresentação de casos de referência nacionais e internacionais, que se 

relacionam com o projeto em diferentes abordagens.  

A metodologia de análise destes casos abrangeu o estudo de diversos projetos, sendo 

que depois se procedeu à escolha dos que melhor davam resposta às problemáticas e 

questões levantadas pelo tema proposto. Desta forma, serão apresentados quatro 

casos de estudo com base em informações retiradas dos diversos sites da Internet e 

que explicam os projetos e a maneira como estes funcionam. 
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2.1.1- O caso do Projeto Geração 

 

Este projeto surge em 2005, resultando de uma parceria entre a Fundação Calouste 

Gulbenkian e a Câmara Municipal da Amadora e tem como objetivo o combate ao 

absentismo e abandono escolar e proporcionar educação, emprego e oportunidades 

de vida. O projeto foi pensado para o Casal da Boba na Amadora30. Esta zona tem 

características idênticas a outras zonas críticas da cidade, como por exemplo forte 

migração e imigração para os subúrbios, envelhecimento populacional, precariedade 

de emprego, aumento dos níveis de pobreza, abandono e insucesso escolares, 

dependências, dificuldade de integração das novas populações e elevados níveis de 

insegurança, marginalidade, violência e criminalidade. 

 

Ilustração 11- Cartaz “Projeto Geração”, Orquestra Juvenil 2007 

        

 

 

 

 

O objetivo é evitar o aumento das desigualdades e contrastes entre pessoas e grupos 

sociais, para tal, são mobilizados vários programas que ajudem as pessoas a 

diferentes níveis e de diferentes formas consoante as suas necessidades. O projeto 

abrange diferentes programas: 

                                                   
30

 É um bairro de cerca de 700 fogos situado no concelho da Amadora, com uma população 

maioritariamente de origem cabo-verdiana, extremamente jovem, cerca de metade tem entre 10 e 24 

anos, e marcada por fatores de exclusão social tais como desemprego, baixos rendimentos, fraca 

escolaridade, instabilidade familiar e ausência de documentação. 

Fonte:http://www.gulbenkian.pt

/section154artId1848langId1.ht

ml, data de acesso: 

22/10/2012 

Fonte:http://jregiao-online.webnode.pt/products/documentario-

'orquestra-gera%C3%A7%C3%A3o'-revela-o-outro-lado-da-

amadora, data de acesso: 22/10/2012 

http://jregiao-online.webnode.pt/products/documentario-'orquestra-gera%C3%A7%C3%A3o'-revela-o-outro-lado-da-amadora,
http://jregiao-online.webnode.pt/products/documentario-'orquestra-gera%C3%A7%C3%A3o'-revela-o-outro-lado-da-amadora,
http://jregiao-online.webnode.pt/products/documentario-'orquestra-gera%C3%A7%C3%A3o'-revela-o-outro-lado-da-amadora,
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 “Oficina da juventude”- Programa que combate o abandono escolar através de 

atividades e apoio escolar como cursos de informática; atelier de vídeo, dança, 

bio dança, cinema, e debates; atelier de expressões; atividades livres; visitas 

de estudo e apoio social aos jovens. 

 “Sai dessa”- Apoio jurídico aos jovens com problemas com a justiça, combate à 

marginalidade. 

 “Para ti se não faltares”- Atividades ocupacionais na escola Miguel Torga em 

tempo pós-letivo com a condição de participação a frequência regular às aulas. 

 “Oficina de penteados”- Salão de cabeleireiro que dá equivalência ao 9º ano e 

acesso a carteira profissional. 

 “Mais saúde”- Acesso a consultas de especialidades. 

 “Aprender a brincar”- Clube de teatro, dança, investigação, artes, escola de 

desporto, estudo acompanhado e informática, destinado a crianças cujos pais 

trabalham para além do funcionamento do jardim-de-infância. 

 “Curso de facilitadores”- Formação de pessoas / equipas que fazem pontes 

entre o bairro e o exterior. Estas pessoas têm como funções acompanhar as 

famílias locais, ajudar crianças e jovens com as suas escolhas, entre outras. 

 “Tu podes ser o que quiseres”- Apoio a mães adolescentes, ajuda no ingresso 

ao ensino regular. 

 “Agarra o 9º”- Equivalência ao 9º ano de escolaridade através de formações de 

120 horas a jovens com o mínimo de 18 anos e alguma experiência 

profissional. 

 “Congresso de zona”- Feiras de projetos, workshops e espetáculos/gala anual. 

 “Orquestra juvenil Geração”- Projeto-piloto para a criação de uma orquestra 

local juvenil que tem o apoio da Escola de Música do Conservatório Nacional. 

 

O Estado e as Autarquias têm feito esforços notáveis a diferentes níveis das 

necessidades dos moradores como o realojamento, expansão e melhoramento das 

infraestruturas e descentralização das instituições de educação, saúde e de apoio ao 

emprego. Apesar dos esforços a cidade continua com grandes dificuldades no que 

toca à sua relação com as periferias e no acolhimento dos mais vulneráveis. 

Para inverter esta tendência, e com o apoio de várias entidades31, o Projeto Geração 

visa combater a exclusão social numa comunidade urbana, tendo sido escolhido como 

                                                   
31

 Fundação Calouste Gulbenkian, a Câmara Municipal da Amadora e o Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural. 
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zona de intervenção o Casal da Boba, Amadora, por ser um bairro de realojamento 

recente, com uma população maioritariamente de ascendência cabo-verdiana que 

revela fatores de desfavorecimento- pobreza, insucesso escolar, racismo, exclusão 

social. 

 

 

2.1.2– O caso da escola de artes Inner-City Arts  

 

O Inner-City Arts é uma escola de artes32 fundada em 1989 pelo artista e professor 

Bob Bates33 e pelo empresário Irwin Jaeger34 e situada em Los Angeles, num dos 

bairros mais pobres da cidade, Skid Row. A escola tem como objetivo apresentar e 

promover vários tipos de artes para crianças e jovens com pouca educação ou baixos 

resultados escolares, com poucos meios financeiros e ainda crianças com limitações 

na aprendizagem de Inglês.  

“Se o significado real da vida está nas nossas crianças, e se as nossas vidas estão 

destinadas a ter um significado real, então devemos fazer todos os possíveis para 

tornar estas crianças capazes de realizar os seus sonhos através do melhoramento de 

todo o seu potencial.”35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
32

  É uma das escolas de artes mais conceituadas em termos de educação e ensino e no 

desenvolvimento da criatividade dos seus alunos. 

33
  Co-fundador e diretor artístico. 

34
  Co-fundador. 

35
  Irwin Jaeger, Co-fundador, Inner-City Arts in http://www.inner-cityarts.org/ 
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Ilustração 12- Vista aérea geral do projeto, 2009, Fotografia relação interior/exterior, 2009 

     

 

 

 

 

A escola abrange diferentes graus de ensino desde o ensino básico até ao ensino 

secundário e recebe a visita de estudantes durante o dia, depois da escola e até 

mesmo aos fins-de-semana. 

O campus apresenta vários programas destinados a diferentes pessoas, entre eles: 

ensino para crianças e jovens; treino para educadores e estudantes pós-graduados; 

apoio a famílias e pais para fortalecer as ligações e apoiar os alunos e apoios à 

comunidade. 

Na figura seguinte podemos perceber o funcionamento destes programas distribuídos 

pelos diferentes espaços do projeto. A planta do piso térreo permite uma grande 

flexibilidade e circulações dos alunos assim como apresenta espaços multiusos que se 

adequam facilmente às necessidades da instituição. O espaço exterior apresenta-se 

como um elemento central de reunião e circulação e o edifício orienta-se à sua volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://benatlas.com/2009/07/breakin

g-patterns-in-the-inner-city-los-angeles/, 

data de acesso: 22/10/2012 

Fonte: http://benatlas.com/2009/07/breaking-patterns-in-the-

inner-city-los-angeles/, data de acesso: 22/10/2012 

http://benatlas.com/2009/07/breaking-patterns-in-the-inner-city-los-angeles/
http://benatlas.com/2009/07/breaking-patterns-in-the-inner-city-los-angeles/
http://benatlas.com/2009/07/breaking-patterns-in-the-inner-city-los-angeles/
http://benatlas.com/2009/07/breaking-patterns-in-the-inner-city-los-angeles/
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Ilustração 13- Planta piso térreo do projeto Inner City Arts 1993 

 

 

 

 

Este projeto surgiu devido à necessidade de intervir em vários domínios entre os quais 

a educação artística, a necessidade de aumentar os níveis de atenção dos estudantes 

e aumentar os níveis de sucesso escolar.36 O projeto aposta ainda na formação de 

professores. 

Para além disto, o projeto vem combater défices e carências, como p.e. 29% das 

escolas na Califórnia não oferecem educação nas artes, os estudantes que 

frequentam escolas com elevados níveis de pobreza são os que recebem menos 

educação artística, apenas 48% dos afro-americanos e latinos acabam o liceu e os 

estudantes do distrito escolar de Los Angeles estão entre os estudantes que se mais 

encontram em risco de desistir dos estudos. (http://www.inner-cityarts.org/) 

O projeto obteve resultados bastante positivos, que provaram que as crianças que 

frequentaram as aulas na Inner-City Arts e cujos professores participaram ativamente 

nos programas criados pela escola conseguiram um aumento significativo dos 

                                                   
36

  A maioria dos estudantes na Califórnia não recebe a educação artística ao nível requerido pelo Estado. 

Fonte: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/smallscalebigchange/projects/inner_city_arts, 

data de acesso: 22/10/2012 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/smallscalebigchange/projects/inner_city_arts
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resultados nas áreas da matemática, leitura e linguagem artística nos testes standart. 

As melhorias foram de 18% na área das literaturas, 8% em Inglês e 25% nas áreas 

científicas como a matemática.37 Verificou-se ainda uma redução do abandono 

escolar, melhoria no nível de concentração dos alunos nas aulas, promoção da 

motivação face a objetivos futuros e desenvolvimento de capacidades e competências 

como por exemplo o pensamento crítico e conceptual e colaboração em equipa. 

(Catteral, 2002) Desde 1989, a Inner-City Arts trouxe estes benefícios a mais de 150 

000 crianças. 

 

2.1.3– O caso do Centro de Experimentação Artística do Vale da 

Amoreira 

 

Segundo Guterres (2012), o Vale da Amoreira era nos anos 60 uma localidade rural, 

passando atualmente a ser considerada uma freguesia suburbana com elevada 

densidade populacional. A população apresenta grandes diferenças em termos de 

nacionalidades e origens e os habitantes, por sua vez, apresentam um movimento 

cultural próprio que procura manter viva a sua riqueza de expressões e linguagens. A 

população mais jovem, que constituí a maioria dos moradores do bairro, adota 

tradições culturais e vai criando simbioses entre estas e os costumes atuais e 

globalizados. Outro fator a realçar, são as associações criadas organizações da 

sociedade civil implantadas na freguesia, que apoiam as expressões existentes e 

promovem a constituição de coletivos de expressão cultural e artística. 

Assim é importante que no Vale da Amoreira exista um movimento cultural e artístico 

autónomo, em auto-organização, orientando a presença de diversas nacionalidades e 

pertenças sócio culturais. A existência de uma larga população jovem é um fator 

positivo, no entanto as taxas de insucesso e abandono escolar são bastante elevadas, 

o que leva a um possível aproveitamento da orientação e disposição dos jovens para a 

expressão artística e cultural e torna estas atividades essenciais para a representação 

dos jovens enquanto grupo, autoestima e aquisição de competências, utilizando 

instrumentos de inclusão, de modo a que estes saberes possam ser certificados. 

 O Vale da Amoreira é um espaço privilegiado a nível das expressões culturais e 

artísticas, no entanto a população encontra-se longe de poder ter oportunidades de 

                                                   
37

  Avaliação feita aos programas da escola Inner-City Arts por parte da UCLA- Graduate School of 

Education and Information Studies. 
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diversidade de escolha em termos de consumo cultural, devido aos défices na área 

dos acessos e custos dos transportes. 

Assim, e ainda segundo António Guterres (2012:79): “As condições descritas 

anteriormente são os preceitos base que levaram os parceiros a construir e a aprovar 

um plano de ação que utiliza a experimentação artística como instrumento para a 

coesão social, inclusão escolar e profissional, do mesmo modo que torna a Freguesia 

mais atrativa no contexto da Área Metropolitana de Lisboa.” 

 

Ilustração 14- Cartaz da programação do Centro de Experimentação Artística

 

Fonte:http://www.ceavaledaamoreira.org/search/label/PROGRAMA%C3%87%C3%83º, data de acesso: 

25/11/2012 

 

Depois de feito um estudo de diagnóstico no âmbito da Iniciativa Bairros Críticos 

propôs-se a construção de um Centro de Experimentação Artística no Vale da 

Amoreira (conclusão prevista para finais de 2012), sendo que a sua programação foi 

preparada até 2009 por diversos parceiros entre eles a Câmara Municipal da Moita, 

Junta de Freguesia do Vale da Amoreira, Amaangola, Agrupamento de Escolas do 

Vale da Amoreira/Projecto Teip, IHRU, Associação de Solidariedade Cabo-Verdiana e 

Vitacaminho/Escolhas VA, CRIVA. O objetivo foi qualificar o ensino e apostar na 

formação artística como principal instrumento de inclusão social na freguesia. Este foi 

o equipamento selecionado para unir diferentes nacionalidades, evitar o abandono 

escolar, promover a diversidade de expressões culturais locais e a capacidade de 
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inovação das instituições, a programação proposta permitiu o aparecimento de um 

espaço cultural atrativo de referência.  

Fez-se, também, um levantamento das formas de expressão artística existentes no 

Vale da Amoreira e das necessidades de formação artística evidenciadas pela 

população local, procedendo-se depois à procura de formadores que fossem 

residentes da zona e entidades que pudessem valorizar o programa. A construção 

deste equipamento exigiu o esforço de todos os envolvidos para a sua legitimação e 

consolidação. Com a proposta imediata de uma programação pretende-se a promoção 

de diversos coletivos artísticos, efetivar vocações e saídas profissionais para a 

população do Vale da Amoreira e formar parceiros e profissionais localmente. 

A programação artística do Vale da Amoreira concentrava-se essencialmente em três 

espaços: Pé de Vento, Escola nº1 e Amaangola. 

 

Ilustração 15- Pé de Vento, Escola nº1 e Amaangola 

 

Fonte:http://www.ceavaledaamoreira.org/search/label/PROGRAMA%C3%87%C3%83º, data de acesso: 

25/11/2012 

 

O Espaço Pé de Vento é o centro de atendimento de toda a programação. Aí está o 

gabinete de trabalho de um dos produtores, é o local de receção das inscrições e de 

informações de interesse. O Pé de Vento também acolheu workshops de Expressão 

Dramática e Canto. Na sala polivalente da Escola nº1 do Vale da Amoreira estão 

sediadas as atividades ligadas ao corpo. Movimento Criativo para crianças até aos 12 

anos de modo a que estas possam ter uma iniciação a várias formas de dança e 

expressão corporal. Este atelier também tem uma vertente terapêutica na medida em 

que reforça os índices de disciplina e concentração dos alunos. Nesta sala também há 

aulas de Dança Contemporânea, Dança Africana, Kuduro, e de Hip-Hop/Urban Dance. 

O outro espaço dedicado à música teve a sua sede num estúdio remodelado da 

Amaangola. Neste estúdio a população tem acesso a oficinas de produção musical de 

reggae, rap, kuduro, e kizomba, com monitores especializados na realização de 
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batidas, mistura, escrita criativa e pós-produção. Também é possível a utilização do 

estúdio para aulas de bateria, teclas, baixo e educação musical.38 

A construção do projeto de arquitetura está em fase de execução e a obra teve início 

no ano de 2011. O equipamento pretende dar resposta ao projeto que se referiu 

anteriormente, criando um polo de atratividade cultural e artística a nível regional que 

apoie em termos logísticos e formativos as aspirações da população residente. O 

edifício procura integrar-se na envolvente e ter um carácter contemporâneo e 

inovador. Os espaços incluem uma black-box, salas de ensaio, áreas de apoio, salas 

de formação, salas de trabalho e áreas de gravações.39 

 

Ilustração 16- Renders da projeção do Centro de Experimentação 

 

Fonte:http://www.anteprojectos.com.pt/2011/04/13/centro-de-experimentacao-artistica-do-vale-da-

amoreira/, data de acesso: 25/11/2012 

 

 

2.1.4– O caso do Cd-Cardedeu, Centro de Dia para Séniores  

 

O contexto urbano onde se situa o centro de dia proporcionou a informação necessária 

para definir a proposta. O processo de transformação do quarteirão onde se insere o 

projeto prevê a construção de uma série de blocos que, ao ocupar o quarteirão, 

consolidam a sua geometria retangular.  

O projeto tem uma área de 440m2 e a sua execução começou em 2007 em Cardedeu, 

Cataluña, Espanha. 

O projeto incorpora um complexo de equipamentos municipais que ocupa as 

instalações de uma antiga fábrica têxtil, que se estende pelo interior do quarteirão. 

                                                   
38

http://www.ceavaledaamoreira.org/search/label/PROGRAMA%C3%87%C3%83º, data de acesso: 

25/11/2012 

39
http://www.anteprojectos.com.pt/2011/04/13/centro-de-experimentacao-artistica-do-vale-da-amoreira/, 

data de acesso: 25/11/2012 

http://www.anteprojectos.com.pt/2011/04/13/centro-de-experimentacao-artistica-do-vale-da-amoreira/
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Trata-se de um complexo industrial que se caracteriza pela sua uni direccionalidade e 

homogeneidade dos materiais. As múltiplas relações previstas entre os espaços 

interiores e exteriores constituem uma nova ligação com o lugar segundo decisões de 

como organizar o edifício através de uma estrutura que permite uma relação de pátios 

com proporções e funções diversas, que se relacionam com os espaços interiores, e 

um pátio aberto que se situa na esquina do quarteirão e que organiza o espaço de 

acesso ao centro. Acresce a integração do centro de dia na antiga fábrica através da 

escolha dos materiais, sendo que o revestimento, as proteções solares, fachadas e 

vãos usam materiais cerâmicos, mantendo uma certa ideia de homogeneidade com o 

lugar. 

 

Ilustração 17- Imagem da relação pátio exterior/interior 

 

Fonte: http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente-mayor-

concurso-abiert-primer-premi.html, data de acesso: 1/12/2012 

 

Quanto à sustentabilidade Energética, a configuração geométrica da planta foi 

determinada pela vontade de minimizar o consumo energético para iluminar e 

climatizar todos os espaços interiores. Estes dispõem de luz natural e controlo solar 

para evitar o uso de luz artificial excessiva. A ventilação natural através dos pátios vai 

também refrigerar o ar exterior evitando condições de calor extremo. A cobertura 

ajardinada e a fachada ventilada contribuem para evitar o aquecimento excessivo 

interior nos meses de maior calor. A climatização nos meses de frio é resolvida pelo 

aquecimento do pavimento através dos painéis solares instalados na cobertura. 

http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente-mayor-concurso-abiert-primer-premi.html
http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente-mayor-concurso-abiert-primer-premi.html
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A sustentabilidade construtiva é garantida pelo sistema construtivo que foi baseado em 

critérios de reversibilidade e recuperação dos materiais empregues. Ou seja, a 

construção só é sustentável se requerer processos de fabricação irreversíveis, tendo 

em conta que a vida do edifício e limitada e os materiais devem ser reaproveitados 

uma vez que esta termine. Assim, toda a construção, à exceção do pavimento 

aquecido, foi realizada de modo a que a sua desmontagem seja fácil, evitando-se a 

construção de tetos falsos e utilizando uma estrutura metálica. 

A sustentabilidade programática baseia-se na ideia de que a vida do edifício é limitada, 

sendo que o edifício deve ser facilmente adaptável a novas necessidades 

programáticas, incluindo a necessidade de ampliar a sua altura. Neste sentido, situou-

se a estrutura num perímetro que não condicionasse a distribuição de espaços, e 

nalguns sítios a estrutura permite uma eventual ampliação da altura através da 

cobertura dos pátios com relação aos espaços interiores.40 

 

Ilustração 18- Imagem cobertura ajardinada 

 

 
Fonte: http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente-mayor-

concurso-abiert-primer-premi.html, data de acesso: 1/12/2012 

 

 

 

                                                   
40

 Fonte: http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente mayor-
concurso-abiert-primer-premi.html, data de acesso: 1/12/2012 

http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente-mayor-concurso-abiert-primer-premi.html
http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente-mayor-concurso-abiert-primer-premi.html
http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente%20mayor-concurso-abiert-primer-premi.html
http://arqa.com/esp/arquitectura-internacional/cd-cardedeu-centro-de-dia-pera-a-gente%20mayor-concurso-abiert-primer-premi.html
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CAPÍTULO IV – Proposta projetual: o equipamento público na qualificação 
e revitalização de áreas urbanas de génese ilegal? 

 

1. Proposta de intervenção- Plano Urbano 

 

Como anteriormente constatado, enfrentar os problemas das áreas urbanas de génese 

ilegal geradas pela expansão e crescimento rápido e desordenado das metrópoles é 

um exercício marcado pela complexidade e constrangimentos. O Bairro da Arroja 

localizado numa zona periférica da cidade de Lisboa, emerge como desintegrado da 

cidade de Odivelas, não só a nível social, mas também ao nível do desenho da sua 

malha urbana. 

Deste modo, o plano urbano apresentado e desenvolvido procura a integração e 

agregação do Bairro na malha urbana da cidade de Odivelas e procura estratégias que 

dinamizem e incluam a população residente, promovendo e valorizando os espaços 

coletivos e as atividades artísticas e culturais como forma de reunião e de unificação. 

Esta agregação é feita através da criação de uma malha radial que tem como ponto de 

partida o Mosteiro de Odivelas, um dos edifícios mais icónicos da cidade. Em 

complementaridade é criada uma lógica de edificado que permite não só uma relação 

em termos formais como a criação de pátios e plataformas que dinamizam os espaços 

públicos e ajustando-se à topografia acentuada do terreno. 

 

Ilustração 19- Adaptação da lógica de edificado proposto à malha radial urbana.

 

A intervenção urbana visa o desenvolvimento do espaço público, associado à 

construção de equipamentos que o suportem e a criação de uma zona de criação de 

atividades económicas como elemento central. A malha urbana criada vai gerar os 

momentos propostos e dar origem ao parque urbano que se estende ao longo de toda 

a intervenção e procura fazer a transição entre o Bairro da Arroja e as áreas 
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envolventes (Zona histórica de Odivelas e Colinas do Cruzeiro). A malha radial 

conecta ainda os equipamentos, dois deles pré-existentes (Mosteiro de Odivelas na 

zona histórica e Multiusos desportivo nas Colinas do Cruzeiro) e um terceiro proposto 

no Bairro da Arroja, que colmatam a intervenção e complementam todo o projeto 

incluindo o parque urbano. 

 

Ilustração 20- Relação entre equipamentos e malha radial urbana

 

 

Os equipamentos abrangem diferentes programas, entre restauração, pequenas 

indústrias e unidades de serviços, zona de comércio, centro de artes, cultura e 

recreação, workshops, comércio local de apoio às diferentes áreas habitacionais, entre 

outros.  

Assim, com estes equipamentos pretende-se a criação de espaços que promovam 

atividades onde será possível a convivência e sociabilidade entre os moradores da 

cidade de Odivelas. A potencialização das relações humanas depende da existência 

de ambientes onde seja possível sentar, descansar, permanecer e que haja atividades 

sociais, culturais, recreativas e espaços de reunião das pessoas. Estes momentos 

podem ser provocados por equipamentos públicos e por espaços exteriores como 

parques urbanos que dão apoio ao espaço público. Procura-se desta forma 

proporcionar espaços públicos de qualidade que incorporem serviços e lugares 

recreativos e de comércio, a distâncias praticáveis a pé, pois a utilização automóvel 

pode ser um entrave.  

A criação de estruturas urbanas que possibilitem a extensão das diferentes zonas da 

cidade, proporcionando novos tipos de atividades, permitindo incrementar a atividade 

económica, convidando ao convívio social e à interação entre os moradores dos 

diferentes bairros de Odivelas.  

A inserção de uma extensa área para a localização de atividades económicas 

pretende fomentar a economia local, dinamizando a cidade e concelho, uma vez que o 
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sector imobiliário encontra-se em desaceleração, pretendendo-se afastar o rótulo de 

“cidade dormitório” que marca todo o concelho de Odivelas. Os edifícios criados, como 

ateliers e pequenas empresas pretendem assim atrair uma população mais jovem e 

dar uma nova vida à cidade através dos dinamismos criados pelo dia-a-dia de uma 

zona de produção e de trabalho. 

 

Ilustração 21– Estratégia de unificação da população de Odivelas através de diferentes áreas 
programáticas.

 

As novas acessibilidades promovem as vias pedonais, permitindo uma maior relação 

entre habitantes, pretendendo-se também um melhoramento das vias de circulação 

automóvel e a possibilidade de haver estacionamento que dê apoio às estruturas 

propostas e aos usuários da cidade.  

Os equipamentos propostos visam estratégias de autopromoção das atividades dos 

diferentes bairros em que se inserem, proporcionando-se condições para a promoção 

de atividades económicas e culturais dos próprios habitantes, através de 

oportunidades de trabalho e de transmissão de conhecimentos e saberes entre 

gerações, promovendo espaços de oficina, de formação, workshops, comércio, 

ateliers, entre outros. 

Assim o conceito da proposta urbana sugere através da criação de uma malha urbana 

pretende: 

 

 A transição de espaços por zonas verdes, lúdicas e de passeio, no entanto, 

fornecidas por equipamentos que garantam a fixação da população; 
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 A existência de boas articulações pedonais e de transportes alternativos como 

a bicicleta; 

  A criação de ruas necessárias para a conexão das diversas áreas urbanas, 

com estacionamento linear em toda a sua extensão; 

 Promover a existência de distâncias reduzidas que possam garantir boas 

articulações entre as diferentes áreas e funções; 

 Dotar de espaços verdes utilizados como local conector e não como barreira; 

 Permitir uma maior extensão de área construída, menos espaços vazios e 

isolados, no entanto, permitindo que a circulação seja fluída e estimulada 

(Cidade Moderna- Verticalidade - Desconstrução – Horizontalidade); 

  Criar uma malha organizadora e reguladora nas Augis composta de arranjos 

exteriores, que se alguma forma, reorganizem as edificações e as articule com 

outras funções para que haja uma permanência, vivência nestes locais; 

 Criação de uma maior ligação entre Trabalho - Habitação - Lazer; 

 Promover o trabalho como um centro conector de permanência / circulação e 

variedade de pessoas, permitindo um maior crescimento e procura da região. 

 

Ilustração 22- Imagem do plano urbano com a criação do novo edificado e malha urbana 
conectora.
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Em termos programáticos, a estratégia assenta em alguns eixos-chave: 

 Trabalho como elemento central e essencial para a aglutinação e conectividade 

destas áreas tão distintas. Construção de edifícios que visem a criação de 

emprego, empresas, ateliers, espaço de negócios; 

 Áreas ajardinadas para fins lúdicos, passeio, e de cultura, que funcionem como 

elemento de junção e transição das diversas áreas e funções; 

 Recuperação/ Reconversão da funcionalidade do Mosteiro de Odivelas para 

que este funcione como equipamento de apoio e elemento conector à zona 

histórica; 

 Criação de uma nova dinâmica de uso do Multiusos desportivo; 

 Criação de um terceiro equipamento social / lazer / cultural, que conecte a área 

do Bairro da Arroja Velha e com o fim de haver uma maior permanência neste 

local; 

 Aproveitamento dos campos de futebol existentes para a criação de novos 

usos desportivos e de espaços de recreio; 

 Existência de espaços de passeio e linhas de água; 

 Associar as áreas verdes a espaços lúdicos ligados à cultura, pela 

implementação de equipamentos culturais, como galerias, espaços expositivos, 

esplanadas e ateliers de trabalho. 
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2. Centro de Artes, Cultura e Recreação 

 

O projeto desenvolvido tem como principal objetivo o desenvolvimento das relações 

interpessoais entre os moradores do Bairro da Arroja e entre estes e os habitantes da 

cidade de Odivelas. Desta forma, o Centro de Artes, Cultura e Recreação pretende 

promover uma utilização quotidiana dos seus espaços e o uso dos mesmos de forma a 

gerar uma maior dinamização da zona. 

Depois dos estudos apresentados no Capítulo II acerca da cidade de Odivelas e mais 

especificamente do Bairro da Arroja, ficou clara a necessidade de um espaço de 

carácter público que fizesse a ligação entre as diferentes áreas da cidade de Odivelas, 

nomeadamente a zona histórica de Odivelas, as Colinas do Cruzeiro e o Bairro da 

Arroja e conectasse as diferentes malhas urbanas.  

Assim, pretende-se criar uma coesão urbana que facilite e promova as relações 

sociais dos moradores de Odivelas, não só através das atividades programáticas 

disponibilizadas pelo equipamento mas também dos espaços públicos, zonas verdes e 

praças que este propõe, criando assim um espaço de lazer comum que incentive 

vivências sociais por parte dos seus utilizadores, onde estes possam conviver e 

conhecer-se, estimulando a sua permanência através da inserção de comércio e 

restauração dando vida e dinamismo a toda a zona. 

 

Ilustração 23- Axonometria Centro de Artes, Cultura e Recreação 

  

O Centro de Artes, Cultura e Recreação pretende 

assim criar um lugar que estimule a população de 

Odivelas, através da prática de dança e de 

atividades artísticas como o teatro, dança e música, 

dando oportunidades de aprendizagem aos jovens e 

simultaneamente ofereça workshops como por 

exemplo, artesanato, arranjos florais, ginástica, 

entre outros, às pessoas mais idosas do bairro e 

arredores, e simultaneamente ofereça locais lúdicos 

destinados a espetáculos, à leitura e ao lazer como 

auditórios, restauração, comércio e biblioteca a 

todos os habitantes da cidade de Odivelas. 
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2.1. Programa Geral 

 

Odivelas, como referido anteriormente, depara-se atualmente com o rótulo de cidade 

“dormitório” devido ao facto da sua população ativa trabalhar fora da cidade, 

demonstrando assim uma permanência escassa e uma utilização temporária dos 

serviços fornecidos pela cidade. Deste modo, a população jovem, infantil e idosa 

torna-se extremamente importante na dinamização desta zona periférica, assim, o 

programa do equipamento proposto procura responder às necessidades destas faixas 

etárias, procurando uma maior integração social e promover as relações 

intergeracionais. Assim, o edifício abrange diferentes áreas programáticas que se 

adaptam às diferentes faixas etárias, sendo que estas podem ser divididas em três 

principais áreas: 

 Arte - ateliers de dança, música e artes plásticas, destinados ao ensino para 

jovens e crianças/ atividades extracurriculares ou a workshops para idosos; 

 Cultura- salas polivalentes/ conferência e auditório, zona de exposições, 

destinados a dinamizar a zona através do incentivo à cultura e arte. Esta área 

pretende promover não só o trabalho de todos os artistas em geral, mas 

também incentivar os alunos/ frequentadores do Centro expondo o seu 

trabalho. 

 Lazer e serviços- biblioteca, salas de leitura/ estudo, espaços de comércio, 

restauração e gabinetes de serviço social e administração que pretendem 

abranger toda a população de Odivelas criando uma oportunidade de encontro 

e de integração social.  

Podemos observar estas relações programáticas através dos seus usos e espaços em 

que se inserem no quadro que se segue: 
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Tabela 7- Quadro de usos / espaços segundo áreas programáticas 

 

Este programa polivalente pretende uma alteração urbana através da revitalização a 

nível social, criando a oportunidade de integração da população num local comum e 

público através das artes e da cultura. 

Todo o edifício é dotado de uma grande versatilidade funcional, sendo que pretende 

servir também a comunidade local e por isso existe a possibilidade de auto 

sustentabilidade do centro através do aluguer dos espaços, que na sua maioria se 

apresentam como open-spaces e podem no futuro ser adaptados a outras funções se 

necessário.  

O edifício divide-se então em duas zonas, uma mais pública e outra mais privada, 

sendo que estas se interligam entre si no próprio edifício que formalmente funciona 

como um edifício unitário.  
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Ilustração 24- Diagrama acessos e circulações 

                    

 

LEGENDA: 

Zona Serviços / Privada 

Acessos Zona Serviços 

Acessos Verticais Público 

Circulações Público 
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A zona mais pública propõe um módulo de caracter cultural onde podemos encontrar a 

sala polivalente, o auditório e a sala de conferências, zonas de instalações técnicas e 

camarins de apoio ao auditório, átrios de entrada e transição interior/exterior e 

respetiva área de apoio aos usuários. Este módulo apresenta um átrio de dimensões 

mais reduzidas e outro maior, sendo neste que se encontra a receção/bilheteira, 

ambos se relacionam diretamente com a praça principal do projeto e dão acesso ao 

piso superior, onde se encontram os gabinetes de apoio social e a messanine da sala 

polivalente. A fechar a praça principal temos ainda outro módulo onde se prevê dois 

tipos de vivência, uma relacionada com a praça onde se acede à esplanada e zona 

inferior do restaurante e ao átrio principal, e outra relacionada com a rua onde se 

encontra a relação exterior/interior ao átrio principal e que nos leva à messanine do 

restaurante, uma zona mais lounge e onde podemos aceder ao pequeno comércio 

local. Através deste átrio, que conecta a rua e a praça semipública pertencente ao 

projeto, podemos ainda aceder à zona de biblioteca e salas de leitura, zona de 

exposição e estacionamento público que dá apoio aos usuários de todo o edifício. 

Com isto pretende-se gerar um maior movimento e animação na praça proposta 

através do restaurante, esplanada, auditórios e zonas de estadia. 

A zona mais privada funciona nos restantes módulos do edifício que vivem para os 

diferentes espaços de permanência criados e que os interligam. É maioritariamente 

composto por salas e ateliers, estúdios de maior ou menor dimensão conforme o que 

se pretender, destinados a exercícios práticos coletivos com aulas de dança, teatro, ou 

mesmo de música, e suas respetivas zonas de apoio, nomeadamente balneários que 

se situam num extremo do edifício. Todas as salas são adaptáveis para que possam 

funcionar com diferentes objetivos, como aulas teóricas, ou para eventuais cursos e 

workshops efémeros, principalmente para a população reformada e idosa residente no 

bairro. As salas têm ainda a possibilidade de aluguer, permitindo a sua 

sustentabilidade financeira. O acesso a estes módulos é feito através dos percursos 

exteriores criados que atravessam o equipamento através dos percursos e átrios 

interiores ou através da rua criada na cota inferior e que tem ligação direta ao principal 

parque urbano do equipamento.  

O equipamento pode ser autogerido pelos habitantes do bairro da Arroja, que se 

podem apropriar de alguns espaços, ou ter espaços alugados a entidades privadas 

nomeadamente os espaços de caracter mais comum e cultural. 

Pretende-se ainda que o equipamento possa ter ligações com as escolas e outras 

associações culturais de Odivelas, sendo um complemento e uma extensão destas, 

dando-lhes apoio e disponibilizando espaços para as mesmas. 
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Ilustração 25- Diagrama programático 

                                 

2.2. Proposta Formal 

 

A localização do edifício, definida previamente na fase da proposta urbana, foi o 

elemento de partida para a sua caracterização formal. A sua posição no limiar do 

LEGENDA: 

Acessos Verticais 

Zonas Serviços / Privadas 

Zona Cultura 

Zona Artes 

I.S e Balneários 

Zona Literatura 

Zona Exposições 

Gabinetes / Administração 

Restauração e Comércio 

Estacionamento 
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Bairro da Arroja, numa zona sobrelevada facilita a conexão das diferentes áreas de 

Odivelas, tanto em termos de acessos como visuais. Esta característica vai permitir 

uma maior coesão a nível urbano, unificando as diferentes malhas urbanas, criando 

um espaço que vai ligar a nível social os habitantes das diferentes zonas num local de 

socialização e lazer. 

Situando-se no interior de um quarteirão, está rodeado por habitações cujas traseiras 

dão para o edifício, o que permitiu dar continuidade à criação de zonas verdes e 

jardins associados às habitações, dando possibilidade à separação através da 

inserção de vegetação, ao mesmo tempo que se preservava e dava maior importância 

às vivências para o interior do quarteirão e posteriormente criava uma maior relação 

entre espaços público-privados no edifício.  

 

Ilustração 26- Diagrama Espaços Verdes 

 

O edifício apresenta-se como um volume único que apresenta um módulo principal 

que funciona como principal conector e que atravessa o terreno desde a cota inferior à 

cota superior, e outros módulos mais pequenos que divergem do principal e criam 

inflexões dando origem às zonas de permanência e praça semipública e aos percursos 

que as atravessam. Esta praça é um dos principais elementos do projeto e funciona 

como dinamizador social e cultural. Esta formalização do edificado reconverte o 

quarteirão numa área de interação social e permite através dos percursos criados e 

das zonas de permanência uma relação com a envolvente sem retirar a privacidade 

necessária às habitações em seu redor.  
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Ilustração 27- Diagrama Formal 

 

A conectividade interior do edifício, e os percursos exteriores que atravessam as 

zonas de permanência, pátios e praças, permitem uma permeabilidade e facilidade de 

acesso, promovendo uma utilização integral do edifício e uma relação interior/exterior 

e ainda um atravessamento direto entre as duas cotas existentes. 

Assim, as relações exterior/interior são extremamente importantes e pretende-se 

sempre intercalar o espaço público e espaço privado. O equipamento não funciona 

como uma barreira entre o espaço privado e o espaço público, pelo contrário, cria 

através da sua forma espaços de permanência articulados com espaços de transição. 

Desta forma foi criada uma praça principal cujos percursos a atravessam apenas pelas 

periferias, deixando todo o espaço da praça útil e uma rua pedonal principal, que 

acompanha o módulo principal do projeto e possibilita o atravessamento direto entre 

cotas, sem interferir nas zonas de permanência. Os restantes pátios e percursos 

criados pretendem garantir e proporcionar movimento e atividades e condições 

agradáveis para a estadia e permanência dos utentes do edifício. 

 

Ilustração 28- Diagrama espaços de permanência vs percursos 

 

Desta forma, pretende-se que estes espaços promovam o desenvolvimento de 

acontecimentos e captem a estadia do maior número possível de pessoas, o que pode 

também acontecer devido às questões programáticas visto que qualquer praça ou 

pátio pode ser visto como um palco de ensaios ou atuações. As zonas de maior 
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permanência e estadia como esplanadas, percursos e entradas para os átrios 

encontram-se também junto às fachadas, de forma a libertar os espaços para um 

maior controlo visual e para que possa acontecer qualquer tipo de atividade. Esta 

ampla relação entre as zonas comuns do edifício com o exterior é também reforçada 

através de fachadas com grandes vãos, direcionados para as zonas de permanência e 

que captem a atenção dos usuários do espaço. No entanto, nas zonas mais privadas 

do edifício como zonas técnicas, camarins ou zonas em que a iluminação natural deva 

ser mais controlada, os vãos adaptam-se, tornando-se rítmicos ou sendo anulados. O 

edifício valoriza as suas direções visuais para o grande parque urbano criado, para a 

praça principal e para a vista da encosta nos níveis superiores, dos quais se pode 

usufruir de vistas panorâmicas de toda a cidade devido à topografia acentuada e aos 

desníveis criados no projeto. 

Em termos de materialidades procurou-se o uso de materiais económicos e que 

necessitem de pouca manutenção, assim como um contraste entre o edifício principal 

e os módulos que dele partem através da cor. Desta forma utilizou-se calçada 

portuguesa para o pavimento e betão como elemento principal na construção do 

edifício. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluídas as análises, levantamentos e apreensão dos problemas existentes na área 

estudada, verificaram-se uma série de carência e dificuldades tanto a nível urbano 

como social, sentidos pelos moradores do Bairro da Arroja e gerados pela desconexão 

do bairro com a cidade de Odivelas e pela incapacidade de consolidação da malha 

estrutural pré-existente.  

Verificou-se, igualmente, que na maioria dos casos é nas cidades periféricas ou 

suburbanas que se verifica um maior afastamento dos moradores e uma necessidade 

de revitalizar estas áreas, seja pela falta de equipamentos adequados, seja pela 

fragmentação do espaço urbano, ou até pela exagerada construção de edifícios e 

infraestruturas ou ainda pela construção irracional de espaços de segregação e 

exclusão social. 

Desta forma, muitas vezes as periferias transformam-se em “cidades dormitório”, 

negligenciando-se os seus espaços públicos, espaços de interação social, perdendo-

se a escala humana a nível urbano. Estes espaços traduzem-se posteriormente em 

espaços de exclusão e segregação, o que torna difícil a unidade e a coesão social nas 

cidades. 

No caso da Arroja, existe uma clara diferença tanto etária como do tipo de vivências 

no Bairro da Arroja Velha e na Urbanização da Arroja, pelo que seria interessante um 

espaço que pudesse interligar todo o Bairro. 

Assim, torna-se cada vez mais necessária a revitalização destas áreas, criando novos 

espaços que desenvolvam uma estrutura de referência e que permitam aos habitantes 

e utilizadores da cidade uma apropriação e um sentido de identidade. Pretende-se que 

estes espaços promovam a vida urbana e consigam equipar as periferias, criando-se 

assim referências arquitetónicas ligadas à vida de toda a população. 

Estes equipamentos deverão agregar uma diversidade de usos, tipologias e estratos 

sociais, para que haja um combate à desagregação social, proporcionando uma 

coexistência de usos num só espaço por forma a promover a vida social local e 

permitir aos habitantes ir ao encontro das suas necessidades diárias promovendo a 

cidade na sua totalidade. Estes deverão também promover a participação das 

populações locais, sendo que esta é uma ferramenta essencial ao processo de 

planeamento para uma maior integração e coesão social. 

Assim, foi proposto um projeto baseado nos estudos e conclusões tiradas na fase de 

estudo e pesquisa, com o objetivo de revitalizar, qualificar e integrar áreas com 
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problemas socias e urbanos na malha e estrutura das respetivas cidades onde se 

inserem. Visualizou-se um impacto positivo da intervenção através das várias fases do 

desenvolvimento do projeto, tendo em conta a análise ao local de estudo e aos casos 

analisados nos projetos referência. Estes salientam a contextualização 

socioeconómica e cultural das diferentes áreas de implantação relacionando-as com 

os projetos propostos. Com base na informação disponível sobre o bairro e sua 

população e atendendo aos casos de estudo foi proposto um equipamento público, 

mais propriamente um Centro de Artes, Cultura e Recreação, capaz não só de 

revitalizar social física e economicamente o Bairro da Arroja, como sendo um incentivo 

e convite aos habitantes da envolvente ao bairro a frequentarem e conhecerem este 

espaço. 

Como resposta ao isolamento e desintegração do Bairro da Arroja para com a cidade 

de Odivelas, desenvolveu-se uma proposta urbana de forma a consolidar a malha do 

bairro com a cidade envolvente e, simultaneamente, oferecer uma série de 

equipamentos e serviços em falta. Foi ainda proposto uma malha organizacional e um 

parque urbano que consolida a proposta ao pré-existente e oferece zonas de lazer de 

maior permanência e estadia. 

O Centro foi concebido de forma a dar respostas às necessidades de ocupação dos 

tempos livres e diversificação cultural da população, apresentando serviços e espaços 

de lazer como restauração, comércio local, biblioteca e zonas expositivas. Esta 

estrutura pretende dinamizar através das artes e da cultura as gerações mais jovens 

em conjunto com a população envelhecida. Assim, foram propostos estúdios, salas 

para aulas teóricas, ateliers de artes, musica e dança e zonas para workshops. Por 

outro lado, criaram-se também espaços culturais que pretendem atrair diferentes 

pessoas de diferentes áreas da cidade, como auditórios, salas de conferência e salas 

polivalentes e que complementam também a parte artística do edifício. 

A sustentabilidade financeira do edifício passa ainda pela possibilidade de alugar os 

espaços de carácter mais público e independente, ou transformá-los noutros espaços 

com diferentes funções no futuro, de forma a permitir o seu funcionamento atual e 

futuro. 

Posto isto, considera-se que este projeto poderá ser uma mais-valia não só na 

revitalização e qualificação do Bairro da Arroja, mas também para toda a Cidade de 

Odivelas e para o incentivo ao desenvolvimento das artes e da cultura em Portugal. 
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| Número Total de Palavras: 23 485 
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1. Dados INE 2011 

 

 

Ortofotomapa Bairro da Arroja, divisão por secções e subsecções. 
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Áreas e comprimentos por secções e subsecções. 

 

População Residente por secções e subsecções. 
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População presente, número de famílias, alojamentos e edifícios por secções e subsecções. 
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2. Entrevistas  

 
Perfil do entrevistado: Jovem residente na envolvente. 

 Sexo M 

 Idade 26 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregado. 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Comercial. 

 Onde nasceu- concelho? Silves. 
Situação Bairro-Morador 

1. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Mora em Queluz, morava em Faro. 
2. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 1 pessoa- mulher. 
3. Tipo de habitação? Apartamento. 
4. Gosta de morar no bairro? Porquê? Gosto. 
5. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Comboio e 

Metro. 
Atividades/ Tempos livres 

6. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Em casa, no computador, fazer 
desporto… 

7.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Desporto e passear.  
8. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não pago atividades de 

momento mas dou aulas de artes marciais. 
9. Com quem costuma frequentar essas atividades? Amigos e mulher. 
10. Que atividades que gostaria de frequentar? Ginásio, mais desporto.  
11. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 

Instituições/ Associações 
1. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não 

frequento mas existem ginásios. 
2. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não há nada. 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
3.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Ao pé de mim existem alguns bem cuidados, mas nesta zona não conheço 
nada. 

4. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, para passear com amigos. 
5. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Aqui em Odivelas acho que não há muita coisa, mas o 
centro comercial onde eu trabalho está sempre cheio de gente e os acessos são bons. 

6. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Desporto para os jovens, uma pista de BMX ou skate. 

7. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Obviamente que seria bom, era um novo desafio para a cidade de Odivelas. 

8. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 

 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 

Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Sim é muito importante para sair da rotina, no algarve não tinha oportunidade de ir a sítios assim e 
gostava de puder ter. 
 

Só aos de fora 
9. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Claro que viria, e devia ser divulgado para haver 
mais adesão. 
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Perfil do entrevistado: Jovem residente na envolvente. 

 Sexo F 

 Idade 23 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º 

 Condição perante o trabalho na atualidade Estudante 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Estudante 

 Onde nasceu- concelho? Viseu 
 

Situação Bairro-Morador 
12. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Mora na Amadora. 
13. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 3 pessoas- pais e irmão. 
14. Tipo de habitação? Apartamento 
15. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim. 
16. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

17. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Em casa, ouvir música, televisão. 
18.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Gosto de ir ao cinema, 

normalmente vou a centros comerciais. 
19. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não pago. 
20. Com quem costuma frequentar essas atividades? Irmão. 
21. Que atividades que gostaria de frequentar? Natação, desporto, concertos, teatro. 
22. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
10. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Aqui não 

conheço. 
11. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Existem alguns ATL’s mas mais nada. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
12.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Os espaços são poucos e os que existem não estão bem tratados, há 
sítios abandonados mal utilizados que podiam ser usados na zona. 

13. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Mais no verão para passear com o 
meu irmão. 

14. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 
mobilidade? E em termos financeiros? Sim, mas não estão bem estimados. 

15. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Espaços para os idosos com atividades para se entreterem, 
não um lar, mais tipo um centro de dia.  

16. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? É bom para a economia de Odivelas e para as pessoas saírem da zona de 
residência e passearem. Também é bom para dar mais movimento a esta zona. 

17. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Acho muito bom, para as pessoas usufruírem de espaços diferentes, também se podem fazer lá feiras de 
artesanato por exemplo. Claro que pagava para ver um concerto ou outras atividades. 
 

Só aos de fora 
18. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Sim, não fica longe e tem bons acessos. 
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Perfil do entrevistado: Jovem residente na envolvente. 

 Sexo F 

 Idade 22 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregada 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Loja de roupa. 

 Onde nasceu- concelho? Setúbal. 
Situação Bairro-Morador 

23. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Mora na Amadora. 
24. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 1 pessoa- namorado 
25. Tipo de habitação? Apartamento 
26. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim. 
27. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Autocarro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

28. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Em casa, ler, ver televisão. 
29.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Não faço nada de atividades 

em Odivelas. 
30. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não faço atividades pagas 

de momento. 
31. Com quem costuma frequentar essas atividades? Amigos, família, namorado. 
32. Que atividades que gostaria de frequentar? Ginásio. 
33. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 

 
Instituições/ Associações 

19. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não, 
nada. 

20. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 
livres? Se sim, está satisfeito com elas? Há mais coisas para idosos, passeios e coisas 
organizadas pela junta de freguesia. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
21.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Onde eu vivo sim, aqui não conheço nada. 
22. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, para passear. 
23. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Nesta zona não conheço nada, mas as acessibilidades 
são boas. 

24. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Atividades mais para as pessoas dos bairros sociais e assim, 
faz falta para instruir os jovens e não andarem ai na rua a assaltar ou a fazer outras coisas 
menos próprias. 

25. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, era bom. 

26. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Acho bem, principalmente as zonas de biblioteca e salas multimédia, para instruir as pessoas. E os 
auditórios para concertos e assim. 
 

Só aos de fora 
27. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Sim claro, não é muito longe. 
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Perfil do entrevistado: Jovem residente na envolvente 

 Sexo M 

 Idade 22 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) Licenciado em comunicação social 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Delegado Comercial 

 Onde nasceu- concelho? Beja 
 

Situação Bairro-Morador 
34. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à dois meses, morava em Beja 
35. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 2 colegas 
36. Tipo de habitação? Apartamento 
37. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é barato 
38. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Metro 

 
Atividades/ Tempos livres 

39. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Sair com os amigos, cinema, 
concertos. Em casa também, televisão, computador. 

40.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Mais fora do bairro, sair com 
amigos. 

41. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Sim, são pagas e quando 
tenho tempo. 

42. Com quem costuma frequentar essas atividades? Amigos. 
43. Que atividades que gostaria de frequentar? Desporto, artes marciais. 
44. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 

 
Instituições/ Associações 

28. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma?  Não 
pertenço nem conheço nenhuma. 

29. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam actividades de ocupação tempos 
livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não. 
 

Espaço público e Equipamento proposto 
A todos: 

30.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 
Estão bem cuidados? Existem poucas, deviam existir mais. 

31. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não frequenta. 
32. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Não está bem servida de equipamentos, é uma zona 
muito envelhecida e sem atividades. 

33. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Coisas mais para os jovens, como por exemplos bares. 

34. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, é bom. 

35. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Sim, principalmente bares, zonas de convívio e biblioteca. 
 

 
Só aos de fora 

36. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 
para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Sim, iria. 
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Perfil do entrevistado: Idoso da envolvente. 

 Sexo F 

 Idade 70 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 7º 

 Condição perante o trabalho na atualidade Reformada 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Empresária 

 Onde nasceu- concelho? Alcácer do Sal 
 

Situação Bairro-Morador 
45. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Mora no Bairro dos Pombais, Odivelas. 
46. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? Sozinha. 
47. Tipo de habitação? Apartamento. 
48. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é uma zona calma. 
49. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Metro e a pé. 

 
Atividades/ Tempos livres 

50. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Fora de casa, andar a pé e 
passear. 

51.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Gosto de estar mais por aqui 
pelo bairro, vou até ao centro comercial, e passeio.  

52. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não frequento atividades. 
53. Com quem costuma frequentar essas atividades? Ninguém, o meu marido morreu e a minha filha 

foi para Londres. 
54. Que atividades que gostaria de frequentar? Passear, descansar.  
55. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
37. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não há 

nada. 
38. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
39.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Devia haver mais, para as crianças e os jovens, que aqui nesta zona não 
há nada para fazer. 

40. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não. 
41. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Acho que devia haver mais. 
42. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Ginásio, nadar, sítios para correr e andar ao ar livre.  
43. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 

equipamento? Sim, para dinamizar. Acho muito boa ideia. 
44. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 

frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Muito bom, a cultura é o mais importante, as pessoas precisam de ler e os jovens de se entreter para não 
andarem aí a fazer o que não devem. A cultura é o principal. Em Londres vê-se muita cultura, no metro 
vai tudo a ler. Isso é que é bom.  
 

Só aos de fora 
45. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Sim, ia para me entreter. 
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Perfil do entrevistado: Idoso da envolvente 

 Sexo M 

 Idade 67 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 4ª classe 

 Condição perante o trabalho na atualidade Reformado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Serralheiro 

 Onde nasceu- concelho? Setúbal 
Situação Bairro-Morador 

56. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 17 anos, morava em Setúbal 
57. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 1 pessoa-esposa 
58. Tipo de habitação? Apartamento 
59. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é calmo. 
60. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

61. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Fora de casa, na horta que tenho 
na Sertã. 

62.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Na Sertã onde vou aos fins 
de semana ocupo-me na horta. No bairro fico em casa, pinto, trabalhos de carpintaria, o que for 
preciso. 

63. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não pago nada. 
64. Com quem costuma frequentar essas atividades? Sozinho. 
65. Que atividades que gostaria de frequentar? Já sou velho para frequentar atividades. 
66. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
46. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não 

pertenço nem conheço nenhuma. 
47. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não, aqui não existe nada, nem um banco, nem um sítio 
para conviver. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
48.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Não há nada, só ervas e lixo. 
49. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não frequento porque não há. 
50. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Nada aqui, está tudo morto. O centro tem algumas coisas 
mas o resto não. Só há o centro comercial. 

51. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Jardins, sítios para crianças e jovens, atividades para entreter 
as crianças, elas é que precisam. 

52. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Achava muito bem, para virem fazer bem a esta zona. Deviam vir de todos os 
lados. 

53. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Eu sou mais caseiro, mais isso é bom para os jovens, eles precisam. 
 

Só aos de fora 
54. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Eu gosto de ficar em casa. 
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Perfil do entrevistado: Adulto residente na envolvente com atividade profissional no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 30 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregada. 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Lojista. 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa. 
 

Situação Bairro-Morador 
67. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Mora em Loures. 
68. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 4 pessoas- marido e filhos. 
69. Tipo de habitação? Apartamento 
70. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é calmo. 
71. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Autocarro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

72. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Não tenho tempos livres. 
73.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Não faço nada de atividades, 

estou na loja das 9h às 9h e depois vou para casa tomar conta dos meus filhos. 
74. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não nada, quando tenho 

tempo vou passear com os meus filhos ao fim de semana. 
75. Com quem costuma frequentar essas atividades? Amigos, marido, filhos. 
76. Que atividades que gostaria de frequentar? Piscina, natação, passear ao ar livre… 
77. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
55. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Aqui neste 

bairro não há nada. 
56. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não conheço nada, é uma zona bastante abandonada. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
57.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Não, não vejo nada. Fazia muita falta a esta zona. 
58. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não frequento. 
59. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Não aqui não há nada, vivi em londres e lá havia jardins 
enormes, mas aqui não se vê nada, é uma tristeza. 

60. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Parques grandes, zonas infantis, coisas para os jovens e para 
as crianças, porque há muitas escolas nesta zona mas depois não há atividades, as crianças 
saem da escola e vão para casa.  

61. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Claro que sim, só há coisas para fazer no centro comercial, faz falta atividades e 
sítios ao ar livre. 

62. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Não tenho tempo mas se tivesse ia claro. 
 

Só aos de fora 
63. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Sim, vinha. 
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Perfil do entrevistado: Adulto residente na envolvente com atividade profissional no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 31 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) Licenciatura 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregada. 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Técnica de Farmácia. 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa. 
 

Situação Bairro-Morador 
78. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Mora em Odivelas. 
79. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 1 pessoa- marido. 
80. Tipo de habitação? Apartamento 
81. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim. 
82. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

83. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Em casa e também passo fins de 
semana fora na casa de férias. 

84.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? No bairro não faço nada mas 
aos fins de semana dedico me à agricultura, plantações etc. 

85. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não pago atividades de 
momento. 

86. Com quem costuma frequentar essas atividades? Família. 
87. Que atividades que gostaria de frequentar? Algum tipo de desporto. 
88. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
64. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Aqui não 

conheço nada. 
65. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não há nada. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
66.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Não. 
67. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não, nada. 
68. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Só há coisas nas colinas do cruzeiro e o pavilhão 
multiusos, que só é suficiente para as zonas próximas. Há pouca coisa aqui. 

69. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Atividades em termos culturais e para idosos, para crianças 
também é necessário para ocupar os tempos livres.  

70. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, Odivelas tem bons acessos e não fica longe de Lisboa. 

71. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Sim frequentava e pagava. 
 

Só aos de fora 
72. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria? Sim, trabalho aqui e por isso também aproveitava. 
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Perfil do entrevistado: Adulto residente e que trabalha no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 37 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 9º 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregado. 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Cafetaria. 

 Onde nasceu- concelho? África do Sul 
 

Situação Bairro-Morador 
89. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro na Arroja à 24 anos. 
90. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 3 pessoas- marido e filhos. 
91. Tipo de habitação? Apartamento. 
92. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, pelas pessoas. 
93. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

94. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Mais fora de casa, natação. 
95.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Aqui no bairro, faço ginástica 

e natação na piscina da escola. Também gosto de passear aos fins de semana.  
96. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Sim, durante a semana. 
97. Com quem costuma frequentar essas atividades? Sozinha e vizinhos também. 
98. Que atividades que gostaria de frequentar? Mais desporto e exercício, passeios ao ar livre.  
99. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada  
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 X 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
73. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? A única 

coisa que conheço é o centro desportivo. 
74. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não há nada quase nada aqui no bairro. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
75.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Aqui no bairro há um, mas fica entre os prédios e ninguém vai para lá. 
Aquilo não promove o convívio, as pessoas preferem ir passear ali para o descampado do que 
para o jardim. 

76. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não frequento esses espaços aqui no 
bairro. 

77. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 
mobilidade? E em termos financeiros? Acho que não está muito bem servido, devia haver mais e 
as acessibilidades são boas. 

78. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Um espaço para correr, caminhar, atividades culturais para 
chamar outras pessoas. 

79. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Muito positivo, desde que seja bom as pessoas vêm, e isso é bom para o bairro. 

80. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Acho que era muito bom, e frequentava se não fosse muito caro. 
 

Só aos de fora 
81. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria?  
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Perfil do entrevistado: Adulto residente e que trabalha no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 29 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) mestrado em ciências farmacêuticas. 

 Condição perante o trabalho na atualidade Empregada 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) Farmacêutica. 

 Onde nasceu- concelho? Holanda 
 

Situação Bairro-Morador 
100. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 3 anos, morava em Alvalade. 
101. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 1 pessoa-marido 
102. Tipo de habitação? Apartamento 
103. Gosta de morar no bairro? Porquê? Não, só moro aqui por uma questão monetária e por ser 

perto do emprego. 
104. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

105. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Fora de casa, vou ao cinema, 
passear. 

106.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Não faço nada no bairro, 
geralmente vou passear para outros sítios. 

107. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Neste momento não pago 
atividades, e saiu mais ao fim de semana. 

108. Com quem costuma frequentar essas atividades? Amigos, marido… 
109. Que atividades que gostaria de frequentar? Ginásio por exemplo. 
110. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
82. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não, 

nada. 
83. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
84.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Não há muitos. 
85. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não frequento. 
86. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Não há muitas coisas, em termos de mobilidade sim 
existem bastantes autocarros. 

87. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Faz falta muita coisa, não sei em concreto. 

88. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, acho que era bom. 

89. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Acho interessante. 
 

Só aos de fora 
90. Caso seja morador de outro bairro, o que pensa da deslocação até ao Bairro da Arroja Velha 

para utilizar este equipamento? Iria/ não iria?  
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Perfil do entrevistado: Adulto residente e que trabalha fora. 

 Sexo F 

 Idade 41 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º 

 Condição perante o trabalho na atualidade desempregada 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) secretária 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa 
Situação Bairro-Morador 

111. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 2 anos e meio, morava em 
Benfica. 

112. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 4 pessoa-marido e filhos. 
113. Tipo de habitação? Apartamento 
114. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é como se morasse no campo mas perto da cidade. 
115. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

116. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Fora de casa sempre, não gosto 
de ficar em casa. Passeio com os meus filhos, gosto muito de ir a bibliotecas, museus, jardins… 

117.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Normalmente vou para fora. 
118. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Tento arranjar sempre 

coisas gratuitas, durante a semana e ao fim de semana. 
119. Com quem costuma frequentar essas atividades? Com os meus filhos maioritariamente. 
120. Que atividades que gostaria de frequentar? Gosto muito de artes plásticas e artesanato, tenho 

feito muitos cursos para me entreter como estou desempregada. 
121. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
91. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não, só ali 

em Olival Basto. 
92. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Em Olival Basto e Lisboa há empresas de formação que 
frequento. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
93.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Há alguns, mas devia haver mais. Costumo ir mais para fora, para sítios 
maiores. 

94. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, para fazer pic-nics, passear… 
mas vou mais para fora, que aqui está tudo muito esquecido. 

95. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 
mobilidade? E em termos financeiros? Em termos de equipamentos acho que sim, está tudo 
bastante acessível.  

96. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Mais escolas de formação e de atividades que aqui não há 
muita coisa. 

97. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, para haver uma troca de espaços e de pessoas, um convívio saudável entre 
pessoas. 

98. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Sim, costumo ir também muito a bibliotecas e exposições por isso interessa-me muito porque são 
atividades e devia haver mais.  
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Perfil do entrevistado: Adulto residente e que trabalha fora. 

 Sexo M 

 Idade 57 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 4ª classe 

 Condição perante o trabalho na atualidade empregado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) comerciante 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa 
 

Situação Bairro-Morador 
122. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 21 anos e meio, morava em 

Caneças. 
123. Com quem vive?/ quantas pessoas vive? 1 pessoa- mulher. 
124. Tipo de habitação? Apartamento. 
125. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é uma zona calma. 
126. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro ou a pé. 

 
Atividades/ Tempos livres 

127. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Não tenho tempos livres, estou 
sempre a trabalhar. 

128.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? No bairro. 
129. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não faço atividades. 
130. Com quem costuma frequentar essas atividades?  
131. Que atividades que gostaria de frequentar? Gostava de fazer mais desporto. 
132. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
99. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não 

conheço nem frequento. 
100. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Sim existem algumas mas não frequento, e quem 
frequenta diz que não gosta. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
101.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Existem mas nunca é demais. Estão bem tratados, existem pessoas da 
Junta de Freguesia a fazer limpeza frequentemente. 

102. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, quando posso. 
103. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Sim, no geral penso que sim. 
104. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Mais sítios para as pessoas fazerem desporto. 
105. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 

equipamento? Ás vezes outros moradores são indesejados devido a desacatos. 
106. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 

frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Sim seria muito bom, mas cafés e restaurantes já existem muitos. O resto acho muito bem. 
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Perfil do entrevistado: Jovem residente no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 27 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º e formação profissional 

 Condição perante o trabalho na atualidade empregado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) técnica administrativa 

 Onde nasceu- concelho? Viseu 
Situação Bairro-Morador 

133. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 8 meses, morava em Viseu. 
134. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  4 pessoas- tios e primos. 
135. Tipo de habitação? Apartamento. 
136. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, é mais calmo que a cidade, tem mais estacionamento, 

menos confusão. 
137. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Transportes 

públicos e estou muito satisfeita, o preço é razoável.  
Atividades/ Tempos livres 

138. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Dentro de casa a ver filmes, fora 
de casa mais centros comerciais aqui nos arredores, para ir ao cinema e a restaurantes. 

139.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Aqui só os centros 
comerciais é que têm mais oferta. 

140. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Sim costumo pagar, e faço 
mais aos fins de semana. 

141. Com quem costuma frequentar essas atividades? Família, namorado… 
142. Que atividades que gostaria de frequentar? Adoro dançar por isso qualquer tipo de dança 

gostava de praticar, também gosto muito de música. No geral coisas que envolvam grupos de 
pessoas. Acho que é bom porque existe uma necessidade de descontração, as pessoas 
precisam de aliviar o stress. Sítios para interagir com animais, ou voluntariado também é bom. 

143. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 
- não gasta nada  
- menos de 20 euros X 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
107. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não, só 

em Viseu. 
108. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Que eu tenha conhecimento não existem, normalmente 
desloco-me sempre para o centro de lisboa. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
109.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Existem e estão bem cuidados, mas deviam existir mais, a proporção de 
espaços verdes vs betão está muito mal distribuída. As pessoas têm bastante cuidado com 
espaços. 

110. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Aqui no bairro não, porque não se 
passa nada, mas vou para Belém e assim por exemplo. 

111. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 
mobilidade? E em termos financeiros? Sim, mais centros comerciais e cafés. 

112. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Era importante por exemplo um polidesportivo aqui no bairro, 
ou um sitio para cinema e matinés, mais jardins para as crianças, com segurança, mais comércio 
e coisas apelativas para as pessoas. 

113. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, caso fizessem bom uso. 

114. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  

Perfeito! Tudo o que envolva cultura, lazer é muito bom. É “ouro sobre azul”, era brutal! 
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Perfil do entrevistado: Jovem residente no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 30 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º  

 Condição perante o trabalho na atualidade empregado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) auxiliar de ação médica 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa 
 

Situação Bairro-Morador 
144. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 4 anos, morava no Casal Novo. 
145. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  2 pessoas- marido e filho. 
146. Tipo de habitação? Apartamento. 
147. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, não tenho razões de queixa. 
148. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Rodoviária.  

 
Atividades/ Tempos livres 

149. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Mais fora, passear nos jardins… 
150.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? De tudo um pouco, mais 

dentro do bairro. 
151. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não pago mas vou a sítios 

sempre que posso. 
152. Com quem costuma frequentar essas atividades? Filho. 
153. Que atividades que gostaria de frequentar? Gosto muito de desporto, por exemplo vólei. 
154. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros  
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
115. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não 

conheço muita coisa. 
116. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Que conheça não. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
117.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Neste momento não está muito mal, mas podia estar melhor. Também 
podiam estar mais bem cuidados. 

118. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, mais no verão claro. 
119. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Farmácias, centros comerciais e cafés sim. 
120. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Espaços mais para divertir as pessoas, coisas maiores e com 
mais espaços para estar e mais jardins grandes. 

121. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim desde que não houvesse confusão. 

122. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Sim, assim um tipo de pavilhão que incluísse muitas coisas, mas acho que se fosse a pagar muito as 
pessoas não iam. 
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Perfil do entrevistado: Jovem residente no bairro. 

 Sexo M 

 Idade 28 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 9º  

 Condição perante o trabalho na atualidade desempregado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados)  

 Onde nasceu- concelho? Lisboa 
 

Situação Bairro-Morador 
155. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Desde que nasci. 
156. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  3 pessoas- mulher e filhos. 
157. Tipo de habitação? Apartamento. 
158. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, tem tudo perto, escolas, jardins… 
159. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Rodoviária e 

metro. 
 

Atividades/ Tempos livres 
160. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Mais dentro de casa. 
161.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Internet, televisão, jogos de 

futebol no bairro com os amigos. 
162. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Sim, são pagas e mais ao 

fim de semana, ou uma vez por semana. 
163. Com quem costuma frequentar essas atividades? Filho e mulher. 
164. Que atividades que gostaria de frequentar? Ginásio, piscina… 
165. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros  
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
123. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Existe 

uma, “Odivelas no coração” com sede na Arroja, que apoia os jovens, e de inserção social. Eu 
não pertenço a nenhuma. 

124. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 
livres? Se sim, está satisfeito com elas? Só conheça esta. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
125.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Sim existem, mas podiam existir mais, mas pelo menos os que existem 
estão bem cuidados. 

126. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim para passear com os filhos. 
127. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Sim, e são acessíveis.  
128. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Uma associação de moradores, atividades com passeios e 
excursões, mais lazer, piscina… 

129. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Por um lado era bom, haveria mais movimento e mais convívio, mas também 
podia atrair mais confusão. 

130. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Seria muito bom, as pessoas iam frequentar e este tipo de equipamento não ia atrair público que gerasse 
confusão. 
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Perfil do entrevistado: Idoso residente no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 61 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 4ª classe 

 Condição perante o trabalho na atualidade reformado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) funcionário público 

 Onde nasceu- concelho? Mação 
 

Situação Bairro-Morador 
166. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Há 54 anos, morava em lisboa. 
167. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  1 pessoa- marido. 
168. Tipo de habitação? Apartamento. 
169. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, tenho aqui a minha família toda, e foi onde fui criada 

aqui. 
170. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Autocarro e 

metro. 
 

Atividades/ Tempos livres 
171. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Na minha casa no Alentejo. 
172.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? No bairro, em casa, faço 

croché e ponto cruz. 
173. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Quando posso faço. 
174. Com quem costuma frequentar essas atividades? Marido, filhos e netos. 
175. Que atividades que gostaria de frequentar? Não sei… 
176. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros  
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
131. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Há uma 

instituição que dá comida a pessoas necessitadas, mas não pertenço a nenhuma. 
132. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Que eu conheça não, mas podia haver que hoje em dia 
os miúdos só querem estragar, andar na “malandragem”. 

 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
133.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Existem alguns mas podia haver mais. 
134. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não muito… 
135. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Tem vindo a evoluir aqui na Arroja, são acessíveis.  
136. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Ginásios, entretenimentos para crianças e jovens mais perto, 
que aqui mesmo no bairro não há nada. 

137. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, eu gostava. 

138. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Seria muito bom, mesmo em termos de deslocação porque aqui no bairro não há nada, temos sempre de 
nos deslocar ao centro de Odivelas. 
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Perfil do entrevistado: Idoso residente no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 61 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 4ª classe 

 Condição perante o trabalho na atualidade empregada 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) limpezas 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa 
 

Situação Bairro-Morador 
177. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro aqui à 54 anos. 
178. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  1 pessoa- marido. 
179. Tipo de habitação? Apartamento. 
180. Gosta de morar no bairro? Porquê? Gosto, por isso é que aqui fiquei. 
181. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Rodoviária. 

 
Atividades/ Tempos livres 

182. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Sempre a trabalhar, limpar a 
casa… 

183.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Não, aqui no bairro não há. 
184. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana?  
185. Com quem costuma frequentar essas atividades?  
186. Que atividades que gostaria de frequentar? Aprender a dançar, gosto muito! 
187. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros  
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
139. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Aqui não. 
140. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não há. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
141.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Há muitos jardins, mas bem tratados não estão, estão mal tratados. 
142. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, limpo-os, trabalho aqui. 
143. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Há cafés, mas de resto não há, temos de ir para o centro 
de Odivelas.  

144. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Uma zona de lazer, convívio, desporto… Uma “sociedade” 
por exemplo. A zona está a ficar mal frequentada… 

145. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Era bom, quanto mais pessoas mais convívio… Não era mal pensado. 

146. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Sim, para as pessoas se divertirem. Eu gostava e ia. 
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Perfil do entrevistado: Idoso residente no bairro. 

 Sexo F 

 Idade 60 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 4ª classe 

 Condição perante o trabalho na atualidade reformada 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) doméstica 

 Onde nasceu- concelho? Beja 
 

Situação Bairro-Morador 
188. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro aqui à 34 anos. 
189. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  1 pessoa- marido. 
190. Tipo de habitação? Moradia. 
191. Gosta de morar no bairro? Porquê? Gosto, já moro à muito tempo. 
192. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

193. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Em casa a fazer lides. 
194.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? Aqui só podemos passear. 
195. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não pago neste momento, 

faço mais ao fim de semana. 
196. Com quem costuma frequentar essas atividades? Marido. 
197. Que atividades que gostaria de frequentar? Gostava de fazer arranjos de flores, e mais 

convívios. 
198. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros  
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
147. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não acho 

que não há, só nas Colinas do cruzeiro. 
148. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não conheço. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
149.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Aqui na Arroja Velha não há, só há uns que vão para lá os velhos e as 
crianças não podem ir para lá, estão sempre cheios de bêbados.  

150. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Não, são mal frequentados. 
151. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Há muito poucos…  
152. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Um centro de dia para as pessoas de idade, zonas para 
conviver também com jovens, porque aqui a população é muito envelhecida. 

153. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, é perto e é bom para dar mais vida. 

154. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Sim, para as pessoas se divertirem, eu gostava e ia. 
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Perfil do entrevistado: Idoso residente no bairro. 

 Sexo M 

 Idade 67 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 12º ano  

 Condição perante o trabalho na atualidade reformado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) projetista/ desenhador 

 Onde nasceu- concelho? Castelo-Branco 
 

Situação Bairro-Morador 
199. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro aqui à 30 anos. 
200. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  4 pessoas- mulher e netos. 
201. Tipo de habitação? Apartamento. 
202. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, moro aqui à muito tempo. 
203. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Carro. 

 
Atividades/ Tempos livres 

204. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Infelizmente, dentro de casa, 
ainda faço projetos. 

205.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? No bairro, andar, passear. 
206. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Não, mais durante a 

semana. 
207. Com quem costuma frequentar essas atividades? Mulher e netos. 
208. Que atividades que gostaria de frequentar? Gosto de ler e fazer desporto. 
209. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada X 
- menos de 20 euros  
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
155. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Não há 

nada. 
156. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não existe, que eu tenha conhecimento. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
157.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? São suficientes mas não estão bem cuidados, são bons mas pouco 
usados.  

158. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Sim, ando por aqui… 
159. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Escolas sim, mas as zonas abandonadas podiam ser 
usadas, por exemplo para fazer um mercado, só há aqui um aos sábados.  

160. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 
tipo de funções este poderia teria? Precisávamos de uma biblioteca, só existe uma em Odivelas; 
também não há nenhum anfiteatro, só há o gimnodesportivo e parques só há uns pequenos. Não 
temos teatro nem cinemas, fazem falta mais zonas culturais. 

161. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Sim, porque estamos aqui no meio de zonas e estamos bem situados, a rede 
viária também é boa. 

162. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Sim interessa, não só para mim mas para a juventude que anda para aí, como já viram há muita 
juventude aqui. 
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Perfil do entrevistado: Idoso residente no bairro. 

 Sexo M 

 Idade 62 

 Nível de escolaridade (nível de ensino que completou) 7º ano  

 Condição perante o trabalho na atualidade reformado 

 Profissão/ Última profissão (desempregados e reformados) contínuo numa escola. 

 Onde nasceu- concelho? Lisboa. 
 

Situação Bairro-Morador 
210. Há quanto tempo mora no bairro? Antes, onde morava? Moro à 40 e tal anos. 
211. Com quem vive?/ quantas pessoas vive?  1 pessoa- mãe. 
212. Tipo de habitação? Apartamento. 
213. Gosta de morar no bairro? Porquê? Sim, agora já moro à muito tempo. 
214. Qual o meio de transporte que mais utiliza para se deslocar para fora do bairro? Transportes 

públicos. 
 

Atividades/ Tempos livres 
215. Como ocupa os seus tempos livres? Em casa? Fora de casa? Tomo conta da minha mãe, gosto 

de passear, ir para fora. 
216.  Que atividades de tempos livres frequenta dentro e fora do bairro? No bairro nada, só em 

Odivelas, já fiz ginásio. 
217. Essas atividades são pagas? Durante a semana ou fim-de-semana? Sim, não há borlas. Faço 

quando quiser. 
218. Com quem costuma frequentar essas atividades? Sozinho. 
219. Que atividades que gostaria de frequentar? Viajar, conviver com pessoas. 
220. Mensalmente, quanto gasta em atividades de tempos livres? 

- não gasta nada  
- menos de 20 euros X 
- entre 20-49 
- 50- 79 
- Mais de 80 euros 
 

Instituições/ Associações 
163. Quais as instituições/ associações que mais frequenta no bairro? Pertence a alguma? Aqui não 

sei, nem lá para baixo…  
164. No bairro ou nas imediações há instituições que promovam atividades de ocupação tempos 

livres? Se sim, está satisfeito com elas? Não tenho conhecimento. 
 
Espaço público e Equipamento proposto 

A todos: 
165.  Existem espaços públicos e zonas verdes no bairro/na zona? São suficientes ou insuficientes? 

Estão bem cuidados? Havia de haver mais, mas não há… Oh também agora com este governo 
não há nada…  

166. Costuma frequentar esses espaços? Com que finalidade? Eu sim, às vezes. 
167. O bairro está bem servido de equipamentos públicos? São acessíveis- em termos de 

mobilidade? E em termos financeiros? Há só jardins, há ali em baixo um grande…  
168. No caso da criação de um equipamento novo, o que sente que faria mais falta ao bairro? Que 

tipo de funções este poderia teria? Isto é um dormitório, não há nada para fazer, devia haver 
mais para os tempos livres. 

169. O que pensa da participação e frequência de moradores de outros bairros no uso deste 
equipamento? Era bom. 

170. O que pensa de um equipamento com as seguintes atividades e espaços (concorda ou não, 
frequentaria, pagaria uma mensalidade para usufruir destas valências, razões, dificuldades): 
 Área Tecnológica- salas multimédia/ salas informática 
 Área Literatura- biblioteca/ salas estudo e leitura 
 Área Cultural- sala polivalente/ blackbox/ auditório 
 Área Artes- ateliers dança/ música/ artes performativas/ artes plásticas 

Área Serviços- salas reunião e conferência/ gabinetes de apoio social 
Área Comum- bar/ restaurante/ salas convívio  
 

Era boa ideia, mas não há dinheiro, aqui ninguém quer construir nada. Devia haver mais coisas para os 
jovens, que andam para aí a jogar à bola e não há mais nada para fazerem. 
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3. Sinopses Entrevistas 

 
Sinopse das Entrevistas a Residentes na Envolvente da Arroja. 

(Jovens residentes na envolvente, idosos residentes na envolvente, adultos com 
atividade profissional no bairro) 

Problemáticas 

 

Jovem 1 Jovem 2 Jovem 3 Jovem 4 Idoso 1 Idoso 2 Adulto 1 Adulto 2 

Atividades/ 

Tempos livres 

 

“…passo a 

maior parte 

dos meus 

tempos livres 

em casa no 

computador. 

Também 

gosto de 

passear e sou 

instrutor de 

artes 

marciais. (…) 

não gasto 

dinheiro em 

atividades 

neste 

momento mas 

gostava de 

me dedicar 

mais ao 

desporto.” 

“Passo muito 

tempo em 

casa a ouvir 

música, 

também 

gosto de ir a 

concertos e 

ao cinema 

(…) Não 

pago 

atividades 

mas gostava 

de ir mais ao 

teatro, fazer 

desporto, ir a 

concertos…” 

“Eu gostava 

de ir ao 

ginásio, mas 

neste 

momento 

não faço 

atividades 

pagas, nem 

em Odivelas 

(…) passo 

mais tempo 

em casa a 

ler, ver 

televisão.” 

“…sair com 

os amigos, 

cinema e 

concertos. 

Vou para 

fora do meu 

bairro (…) 

sim pago, 

quando 

tenho tempo. 

Gostava de 

praticar mais 

desporto e 

artes 

marciais.” 

“…fora de 

casa, 

andar a pé 

e passear. 

Gosto de 

estar mais 

por aqui 

pelo bairro, 

vou até ao 

centro 

comercial, 

e 

passeio…” 

“Na Sertã 

onde vou 

aos fins-

de-semana 

ocupo-me 

na horta. 

No bairro 

fico em 

casa, pinto, 

trabalhos 

de 

carpintaria, 

o que for 

preciso. 

(…) não 

pago nada, 

já sou 

velho para 

atividades”. 

“Não faço 

nada de 

atividades, 

estou na loja 

das 9h às 9h 

e depois vou 

para casa 

tomar conta 

dos meus 

filhos. (…) 

Não nada, 

quando 

tenho tempo 

vou passear 

com os meus 

filhos ao fim 

de semana.” 

“No bairro 

não faço 

nada mas 

aos fins de 

semana 

dedico me à 

agricultura, 

plantações 

etc. (…) Não 

pago 

atividades 

de momento. 

(…) gostava 

de fazer 

algum 

desporto.” 

Instituições/ 

Associações 

 

“Não pertenço 

a nenhuma 

instituição 

nem conheço 

aqui no 

bairro…” 

“Aqui não 

conheço 

nada (…) 

existem 

alguns ATL’s 

mas mais 

nada.” 

“Não, não 

há nada (…) 

há mais 

coisas para 

idosos, 

passeios e 

coisas 

organizadas 

pela Junta 

de 

Freguesia.” 

“Não 

pertenço a 

nenhuma 

nem 

conheço 

nenhuma…” 

“Não há 

nada…” 

“…Não, 

aqui não 

existe 

nada, nem 

um banco, 

nem um 

sítio para 

conviver…” 

“Aqui neste 

bairro não há 

nada. (…)é 

uma zona 

bastante 

abandonada.

” 

 

 

“Aqui não 

conheço 

nada.” 

Espaço 

público 

 

 

“…nesta zona 

não conheço 

nada (…) 

acho que não 

há muita 

coisa, o 

centro 

comercial está 

sempre cheio 

de gente e os 

acessos são 

“…são 

poucos e os 

que existem 

não estão 

bem tratados 

(…) há sítios 

abandonado

s que 

podiam ser 

usados na 

zona…” 

“Nesta zona 

não conheço 

nada, mas 

as 

acessibilidad

es são 

boas.” 

“Existem 

poucos, 

deviam 

existir mais. 

(…) não 

frequento.” 

“Devia 

haver 

mais, para 

as 

crianças e 

os jovens, 

que aqui 

nesta zona 

não há 

nada para 

fazer (…) 

acho que 

“Não há 

nada, só 

ervas e 

lixo. Não 

frequento 

porque não 

há. 

(…)Nada 

aqui, está 

tudo morto. 

O centro 

tem 

“Não, não 

vejo nada. 

Fazia muita 

falta a esta 

zona. (…)vivi 

em londres e 

lá havia 

jardins 

enormes, 

mas aqui não 

se vê nada, é 

“Não, nada. 

(…)Só há 

coisas nas 

colinas do 

cruzeiro e o 

pavilhão 

multiusos, 

que só é 

suficiente 

para as 

zonas 

próximas. 
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bons…” devia 

haver 

mais.” 

algumas 

coisas mas 

o resto 

não. Só há 

o centro 

comercial.” 

uma tristeza.” Há pouca 

coisa aqui.” 

Equipamento 

proposto 

 

“…era bom 

um sitio para 

os jovens, 

com desporto 

e assim (…) 

obviamente 

que a 

participação 

de pessoas 

de outros 

sítios era boa, 

era um novo 

desafio para 

sair da rotina. 

(…) Um 

equipamento 

com essas 

características 

era muito 

importante, 

para sair da 

rotina. No 

algarve não 

tinha a 

oportunidade 

de ir a sítios 

assim e 

gostava de 

puder ter, por 

isso pagava 

claro.” 

“ Espaços 

para idosos 

com 

atividades 

para se 

entreterem, 

mas não um 

lar, mais do 

género 

centro de dia 

(…) um 

equipamento 

assim é bom 

para a 

economia da 

cidade e 

para as 

pessoas de 

outras zonas 

saírem e 

passearem. 

Também é 

bom para dar 

mais 

movimento à 

zona. (…) 

Acho muito 

bom, para as 

pessoas 

usufruírem 

de espaços 

diferentes, 

também se 

podem fazer 

lá feiras de 

artesanato 

por exemplo. 

(…) eu 

pagava e ia 

claro, para 

concertos e 

outras 

atividades.” 

“Devia haver 

mais 

atividades 

mais para as 

pessoas dos 

bairros 

sociais e 

assim, faz 

falta para 

instruir os 

jovens e não 

andarem ai 

na rua a 

assaltar ou a 

fazer outras 

coisas 

menos 

próprias. 

(…) era bom 

as pessoas 

virem de 

fora (…) 

Acho bem 

esse 

equipament

o, 

principalmen

te as zonas 

de biblioteca 

e salas 

multimédia, 

para instruir 

as pessoas. 

E os 

auditórios 

para 

concertos e 

assim. Eu ia 

claro, não é 

muito 

longe.” 

“A zona não 

está bem 

servida de 

equipamento

s, é uma 

zona muito 

envelhecida 

e sem 

atividades 

(…) devia 

haver mais 

coisas para 

os jovens, 

como por 

exemplo 

bares. (…) 

acho bem, 

principalment

e bares, 

zonas de 

convívio e 

biblioteca. 

Eu vinha.” 

“Fazem 

falta sítios 

para 

nadar, 

sítios para 

correr e 

andar ao 

ar livre… 

virem 

pessoas 

de fora era 

bom para 

dinamizar, 

acho muito 

boa ideia. 

(…)Muito 

bom, a 

cultura é o 

mais 

importante, 

as 

pessoas 

precisam 

de ler e os 

jovens de 

se entreter 

para não 

andarem 

aí a fazer o 

que não 

devem. A 

cultura é o 

principal. 

Em 

Londres 

vê-se 

muita 

cultura, no 

metro vai 

tudo a ler. 

Isso é que 

é bom. “ 

 

“Jardins, 

sítios para 

crianças e 

jovens, 

atividades 

para 

entreter as 

crianças, 

elas é que 

precisam. 

(…) 

Achava 

muito bem, 

para virem 

fazer bem 

a esta 

zona. 

Deviam vir 

de todos 

os lados. 

(…) Eu sou 

mais 

caseiro, 

mais isso é 

bom para 

os jovens, 

eles 

precisam.” 

 

“Parques 

grandes, 

zonas 

infantis, 

coisas para 

os jovens e 

para as 

crianças, 

porque há 

muitas 

escolas 

nesta zona 

mas depois 

não há 

atividades, 

as crianças 

saem da 

escola e vão 

para casa. 

(…)Claro que 

sim, só há 

coisas para 

fazer no 

centro 

comercial, 

faz falta 

atividades e 

sítios ao ar 

livre. (…) eu 

não tenho 

tempo, mas 

se tivesse ia 

claro.” 

“Atividades 

em termos 

culturais e 

para idosos, 

para 

crianças 

também é 

necessário 

para ocupar 

os tempos 

livres. (…) 

Odivelas tem 

bons 

acessos e 

não fica 

longe de 

Lisboa. Sim, 

trabalho aqui 

e por isso 

também 

aproveitava.” 
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Sinopse das Entrevistas a Residentes da Arroja. 

(Adultos que residem e trabalham no bairro, adultos que residem mas trabalham fora, 
jovens residentes, idosos residentes.) 

Problemáticas 

 

Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 Adulto 4 Jovem 1 Jovem 2 

Situação Bairro-

Morador 

 

“Moro na Arroja à 

24 anos, com o 

meu marido e 

filhos. (…) viver 

aqui é bom, pelas 

pessoas. Desloco-

me mais de 

carro.” 

“Moro à 3 anos 

com o meu 

marido, morava 

em Alvalade. 

(…)só moro aqui 

por uma 

questão 

monetária e por 

ser perto do 

emprego.” 

“Moro aqui à 2 

anos e meio (…) 

gosto porque é 

como se morasse 

no campo, mas 

perto da cidade.”  

“Moro à 21 anos e 

meio, morava em 

Caneças (…) 

gosto, é uma zona 

calma.” 

“Moro à 8 

meses (…) é 

mais calmo que 

a cidade, tem 

mais 

estacionamento, 

menos 

confusão.” 

“Moro à 4 anos 

(…)não tenho 

razões de 

queixa.” 

Atividades/ 

Tempos livres 

 

“Aqui no bairro, 

faço ginástica e 

natação na 

piscina da escola. 

Também gosto de 

passear aos fins-

de-semana. Pago 

entre 20-49€…” 

“Não faço nada 

no bairro, 

geralmente vou 

passear para 

outros sítios. 

Neste momento 

não pago 

atividades, e 

saiu mais ao fim 

de semana.” 

“Fora de casa 

sempre, não 

gosto de ficar 

em casa. 

Passeio com os 

meus filhos, 

gosto muito de ir 

a bibliotecas, 

museus, 

jardins…” 

“Não tenho 

tempos livres, 

estou sempre a 

trabalhar. (…) 

gostava de fazer 

mais desporto.” 

“Adoro dançar 

por isso 

qualquer tipo de 

dança gostava 

de praticar, 

também gosto 

muito de 

música. No 

geral coisas que 

envolvam 

grupos de 

pessoas. Acho 

que é bom 

porque existe 

uma 

necessidade de 

descontração, 

as pessoas 

precisam de 

aliviar o stress.” 

“ (…) fora, 

passear nos 

jardins… de 

tudo um pouco, 

mais dentro do 

bairro. (…) não 

pago mas vou a 

sítios sempre 

que posso.” 

Instituições/ 

Associações 

 

“A única coisa que 

conheço é o 

centro 

desportivo.(…) 

aqui no bairro não 

há nada.” 

“Não, nada.” “Em Olival Basto 

e Lisboa há 

empresas de 

formação que 

frequento.” 

“Sim existem 

algumas mas não 

frequento, e quem 

frequenta diz que 

não gosta.” 

“Que eu tenha 

conhecimento 

não existem, 

normalmente 

desloco-me 

sempre para o 

centro de 

lisboa.” 

“Não conheço 

muita coisa.”  

Espaço público 

 

“Aqui no bairro há 

um, mas fica entre 

os prédios e 

ninguém vai para 

lá. Aquilo não 

promove o 

convívio, as 

“…Não há 

muitas coisas, 

em termos de 

mobilidade sim 

existem 

bastantes 

autocarros… Há 

“Há alguns, mas 

devia haver 

mais. Costumo 

ir mais para 

fora, para sítios 

maiores. (…)vou 

mais para fora, 

“Existem mas 

nunca é demais. 

Estão bem 

tratados, existem 

pessoas da Junta 

de Freguesia a 

fazer limpeza 

“(…) deviam 

existir mais, a 

proporção de 

espaços verdes 

vs betão está 

muito mal 

distribuída. 

“Neste momento 

não está muito 

mal, mas podia 

estar melhor. 

Também 

podiam estar 

mais bem 
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pessoas preferem 

ir passear ali para 

o descampado do 

que para o jardim. 

(…)Acho que não 

está muito bem 

servido, devia 

haver mais e as 

acessibilidades 

são boas.” 

muita coisa que 

faz falta, não sei 

o que em 

concreto.” 

que aqui está 

tudo muito 

esquecido. 

frequentemente.” (…)Aqui no 

bairro não, 

porque não se 

passa nada, 

mas vou para 

Belém e assim 

por exemplo.” 

cuidados.” 

Equipamento 

proposto 

 

“Era bom um 

espaço para 

correr, caminhar, 

atividades 

culturais para 

chamar outras 

pessoas. Muito 

positivo, desde 

que seja bom as 

pessoas vêm, e 

isso é bom para o 

bairro. (…) Acho 

que era muito 

bom, e 

frequentava se 

não fosse muito 

caro.” 

 

“ Era bom virem 

outros 

moradores e 

acho esse 

equipamento 

interessante.” 

“Devia mais 

escolas de 

formação e de 

atividades que 

aqui não há 

muita coisa. (…) 

costumo ir 

também muito a 

bibliotecas e 

exposições por 

isso interessa-

me muito 

porque são 

atividades e 

devia haver 

mais. (…)um 

convívio 

saudável entre 

pessoas.” 

 

“Mais sítios para 

as pessoas 

fazerem desporto. 

(…) seria muito 

bom, mas cafés e 

restaurantes já 

existem muitos. O 

resto acho muito 

bem.” 

 

 

“Era importante 

por exemplo um 

polidesportivo 

aqui no bairro, 

ou um sitio para 

cinema e 

matinés, mais 

jardins para as 

crianças, com 

segurança, mais 

comércio e 

coisas 

apelativas para 

as pessoas. 

(…)Perfeito! 

Tudo o que 

envolva cultura, 

lazer é muito 

bom. É “ouro 

sobre azul”, era 

brutal!” 

 

“ (…) Espaços 

mais para 

divertir as 

pessoas, coisas 

maiores e com 

mais espaços 

para estar e 

mais jardins 

grandes. (…) 

assim um tipo 

de pavilhão que 

incluísse muitas 

coisas, mas 

acho que se 

fosse a pagar 

muito as 

pessoas não 

iam.” 
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Sinopse das Entrevistas a Residentes da Arroja. 

(Adultos que residem e trabalham no bairro, adultos que residem mas trabalham fora, 
jovens residentes, idosos residentes.) 

Problemáticas 

 

Jovem 3 Idoso 1 Idoso 2 Idoso 3 Idoso 4 Idoso 5 

Situação 

Bairro-Morador 

 

“Moro desde 

que nasci (…) 

tem tudo perto, 

escolas 

jardins…” 

“ Mora à 54 anos, 

tenho aqui a 

minha família 

toda, e foi onde fui 

criada aqui.” 

“Moro aqui à 54 

anos (…) gosto, 

por isso é que 

aqui fiquei.” 

 

“Moro aqui à 34 

anos. (…) 

Gosto, já moro à 

muito tempo.” 

“Moro aqui à 

30 anos.” 

“Moro à 40 e tal 

anos (…) agora já 

moro à muito 

tempo.” 

Atividades/ 

Tempos livres 

 

“Internet, 

televisão, jogos 

de futebol no 

bairro com os 

amigos.” 

“No bairro, em 

casa, faço croché 

e ponto cruz.” 

“ Estou sempre a 

trabalhar, limpar a 

casa (…) gostava 

de aprender a 

dançar, gosto 

muito!” 

“Em casa a 

fazer lides. (…) 

Aqui só 

podemos 

passear. 

Gostava de 

fazer arranjos 

de flores, e mais 

convívios.” 

“Infelizmente, 

dentro de 

casa, ainda 

faço projetos. 

(…) No bairro, 

andar, 

passear.” 

 

“No bairro nada, só 

em Odivelas, já fiz 

ginásio. Gosto de 

viajar e conviver 

com pessoas.” 

Instituições/ 

Associações 

 

“Existe uma, 

“Odivelas no 

coração” com 

sede na Arroja, 

que apoia os 

jovens, e de 

inserção social. 

Eu não 

pertenço a 

nenhuma.” 

“Há uma 

instituição que dá 

comida a pessoas 

necessitadas, 

mas não pertenço 

a nenhuma (…) 

mas podia haver 

que hoje em dia 

os miúdos só 

querem estragar, 

andar na 

“malandragem”.” 

“Não há.” “Não acho que 

não há, só nas 

Colinas do 

cruzeiro.” 

“Não existe, 

que eu tenha 

conhecimento.” 

“Aqui não sei, nem 

lá para baixo…” 

Espaço público 

 

“Sim existem, 

mas podiam 

existir mais, 

mas pelo 

menos os que 

existem estão 

bem cuidados.” 

“Existem alguns 

mas podia haver 

mais. (…) tem 

vindo a evoluir 

aqui na Arroja, 

são acessíveis.” 

“Há muitos jardins 

(…) Há cafés, 

mas de resto não 

há, temos de ir 

para o centro de 

Odivelas.” 

 

“Aqui na Arroja 

Velha não há, 

só há uns que 

vão para lá os 

velhos e as 

crianças não 

podem ir para 

lá, estão sempre 

cheios de 

bêbados.” 

“São 

suficientes 

mas não estão 

bem cuidados, 

são bons mas 

pouco usados. 

(…) as zonas 

abandonadas 

podiam ser 

usadas, por 

exemplo para 

fazer um 

mercado, só 

há aqui um aos 

sábados.” 

“Havia de haver 

mais, mas não 

há… Oh também 

agora com este 

governo não há 

nada…” 

Equipamento 

proposto 

“Era importante 

uma associação 

de moradores, 

“(…) 

entretenimentos 

para crianças e 

“Uma zona de 

lazer, convívio, 

desporto… Uma 

“Um centro de 

dia para as 

pessoas de 

“Precisávamos 

de uma 

biblioteca, só 

“Isto é um 

dormitório, não há 

nada para fazer, 
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 atividades com 

passeios e 

excursões, mais 

lazer, piscina. 

(…) Seria muito 

bom, as 

pessoas iam 

frequentar e 

este tipo de 

equipamento 

não ia atrair 

público que 

gerasse 

confusão.” 

 

jovens mais perto, 

que aqui mesmo 

no bairro não há 

nada. Seria muito 

bom, mesmo em 

termos de 

deslocação 

porque aqui no 

bairro não há 

nada, temos 

sempre de nos 

deslocar ao centro 

de Odivelas.” 

 

“sociedade” por 

exemplo. A zona 

está a ficar mal 

frequentada (…) 

para as pessoas 

se divertirem. Eu 

gostava e ia.” 

idade, zonas 

para conviver 

também com 

jovens, porque 

aqui a 

população é 

muito 

envelhecida. 

(…)para as 

pessoas se 

divertirem, eu 

gostava e ia.” 

existe uma em 

Odivelas; 

também não 

há nenhum 

anfiteatro, só 

há o 

gimnodesportiv

o e parques só 

há uns 

pequenos. Não 

temos teatro 

nem cinemas, 

fazem falta 

mais zonas 

culturais. 

(…)para a 

juventude que 

anda para aí, 

como já viram 

há muita 

juventude 

aqui.” 

devia haver mais 

para os tempos 

livres. (…) Era boa 

ideia, mas não há 

dinheiro, aqui 

ninguém quer 

construir nada. 

Devia haver mais 

coisas para os 

jovens, que andam 

para aí a jogar à 

bola e não há mais 

nada para 

fazerem.” 
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4. Projetos Referência 

 

      

  

Escola Superior de Música, Arquiteto João Luís Carrilho da Graça 

 

 

 

Área Comum e Espaço Público, Studio Kuadra 
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  Escola de Arte em Burgos, Primitivo Gonzalez. 
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5. Maquetas de estudo 

 

 
 

 

   

Maqueta 1ª aproximação 

Escala 1:200 
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Maquetas explicativas conceito. 
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Maqueta estudo programática, 

Escala 1:500 
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Maqueta estudo, 

Escala 1:500 
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Maqueta final, 

Escala 1:200 
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6. Processo de trabalho 

 

 

Planta urbana, programa e funções da 

intervenção. 
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Esquisso do plano 

urbano, edificado vs 

espaços de 

permanência, 

percursos, espaços 

verdes. 

Primeira aproximação formal do equipamento 

proposto. 
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Primeira solução proposta, estudo de áreas, 

acessos, estrutura e função/ programa. 
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Evolução formal e estudos da primeira proposta. 
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Evolução formal, acessos e áreas do equipamento a 

desenvolver. 
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Cortes esquemáticos 1:500 do equipamento. 
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Relações percursos/ 

áreas de permanência. 

Relações de entrada no 

projeto. 

Cortes esquemáticos, 

estudo de relações de 

cotas. 
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Estudos espaços de permanência vs espaços de 

transição. 

Cortes esquemáticos 1:500.  
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 Relações áreas-programa, acessos i zonas de permanência. 
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Estudos formais. 

Diagramas conceptuais/ equipamento vs percursos. 
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Estudos tipologias de quarteirão/ percursos. 
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Estudos tipologias de quarteirão/ percursos em  Odivelas. 
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 Estudos tipologias de quarteirão/ percursos em Odivelas. 

Estudos formais, relações de entradas e acessos. 
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Plantas estudo percursos/ 

transições/ permanência/ 

programa. 
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Estudo alinhamentos/ ruas, diferentes tipologias existentes em Odivelas. 
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Relações interior/ exterior. Projetos referência e estudos. 
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Diagramas conceptuais, vivências propostas. 
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Planta 1:500, 

estudos de 

ambiências e 

estudo urbano de 

acessos viários/ 

pedonais. 
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