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RESUMO 

O tema dos vazios urbanos está essencialmente relacionado com a análise de 

territórios sem ocupação, conhecidos maioritariamente por antigas zonas industriais ou 

comerciais caídas no desuso e posteriormente abandonadas, ou ainda áreas que não 

representem qualquer ligação ou valor no espaço da cidade.  

Estes vazios, que se encontram disseminados no território, dominam os assuntos 

sobre a transformação e sobre o seu futuro em áreas urbanas, por serem lugares de 

oportunidade e terem potencial para serem requalificados e reintegrar morfologicamente e 

socialmente o espaço da cidade. Enquanto isso, continuam a ser ‘não-lugares’ propícios à 

marginalidade, ou à ausência de vivência, algo de que a cidade prescinde.  

O Vale de Odivelas, localizado na periferia da cidade de Lisboa, é um caso de vazio 

urbano escolhido como área de projecto para requalificação do lugar e consequente 

consolidação do tecido urbano existente, através de um equipamento, espaços públicos e 

recreativos de apoio à comunidade, tendo em conta as suas características potenciáveis, 

como o seu valor paisagístico, natural, e a sua localização central em relação à cidade, 

envolvida por um conjunto de bairros distintos, com diferentes características e 

necessidades sociais.  
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ABSTRACT 

The “urban voids” issues are essentially related to non-occupied territories, known 

mostly as ancient industry or commercial areas with no current occupation and therefore 

abandoned or even areas that represent no connection or value in city space. 

These “voids” which are found scattered in the territory, dominate the subjects 

about the transformation and about their future in urban areas, for being places of 

opportunities and having the potential to be requalified and reintegrate morphologically 

and socially the city space. Meanwhile, they keep being ‘non-places’ conducive to 

marginality, or to living absence, something that cities doesn’t need. 

The Vale de Odivelas, placed in Lisboa periphery, it is a case of urban void chosen as project 

area for requalification and consolidation of the actual urban frame, through a community 

building and recreative and public spaces concerning their potentials, such as its 

environmental and natural value, and its central location, surrounded by a group of distinct 

neighbourhoods with different characteristics and social needs. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que se segue constitui a dissertação do projecto final de mestrado em 

Arquitectura – especialização em Arquitectura e trata do tema dos vazios urbanos em cidades, 

nomeadamente a área natural do vale de Odivelas e respectivo corredor fluvial, com foco para a 

importância da requalificação de espaços degradados, analisando os seus potenciais paisagísticos 

que de certa forma poderiam melhorar a configuração do espaço, a salubridade do local e o seu 

enquadramento no território.  

1. Enquadramento do tema na problemática  

Desde a explosão demográfica das cidades durante a revolução industrial que foram 

adoptadas diferentes medidas e conceitos adaptados ao seu rápido crescimento. A expansão a 

partir do centro urbano, a criação de periferias e de novas ligações entre aglomerados urbanos, 

foram estratégias operativas de cidade que solucionaram o modo de ocupação e o funcionamento 

do território. Certamente, que dada a grande escala de implantação e a rápida evolução social e 

arquitectónica urbana, vários lugares da cidade foram perdendo o seu significado e a sua relação 

com a estrutura envolvente, levando à existência de lugares vazios e degradados. 

 Essas áreas são uma consequência directa da expansão do território, cujo processo de 

evolução da cidade não conseguiu resolver, todavia fazem parte da morfologia urbana e são lugares 

passíveis de intervenção e geradores de oportunidades, pois podem desempenhar um importante 

papel nas mudanças da organização, desenho e qualificação da cidade nas suas diferentes escalas. 

Assim sendo, face à incapacidade do lugar enquanto espaço da cidade, é necessário perceber as 

características e condições actuais inerentes ao local, de forma a criar e a ajustar novas funções 

geradoras de novas dinâmicas essenciais à cidade e às pessoas. 

2. Objectivo do trabalho  

Com base na problemática relativa a áreas denominadas por vazios urbanos, pretende-se a 

realização de um exercício de análise e interpretação do caso real de estudo através de um projecto 

de arquitectura e planeamento urbanístico e paisagístico do local. 

  



2 
 

3.  Questões relevantes 

No início da investigação surgiram várias questões relevantes para a resolução da 

problemática, partindo do geral, ou seja, de um tópico mais abrangente, para o particular, já em fase 

de definição do projecto: 

Qual o impacto dos vazios urbanos nas cidades? 

Podem áreas naturais e valores paisagísticos serem considerados vazios urbanos? 

Sob o ponto de vista ecológico, qual a importância dos sistemas fluviais nas cidades? 

De que forma a requalificação de áreas naturais pode ser uma oportunidade de regeneração 

social e territorial? 

Que tipo de usos ou equipamentos podem sustentar essa regeneração? 

4. Metodologia de trabalho  

O trabalho conta com várias etapas de análise determinantes para o delineamento da 

estrutura da investigação. Primeiramente foi realizada uma análise preliminar da área de estudo 

através do levantamento de dados onde inclui cartografia digital, ortofotomapas e levantamento 

fotográfico, simultaneamente com a recolha de conteúdos de análise dos vários trabalhos de grupo 

realizados por elementos da turma de Laboratório de Projecto VI (ano lectivo 2011 - 2012). Estes 

contêm a análise histórica, espaços públicos e equipamentos existentes, instrumentos de gestão 

territorial e análise SWOT, todas elas relevantes para a compreensão do estado actual e dos 

antecedentes históricos do lugar, imprescindível na abordagem projectual. Com a interiorização e 

assimilação dos dados disponíveis surgiram várias questões de partida que impulsionaram a 

definição do tema de trabalho, levando a uma segunda fase de investigação, o Projecto de 

Dissertação, onde são estruturados os conteúdos que sustentam a problemática, tendo como base a 

revisão bibliográfica, a análise de referências de projecto e o caso de estudo do Vale de Odivelas e 

Colina do Cruzeiro com apoio dos estudos prévios da CMO, PDM e UOPG’s propostos e ainda, os 

processos participativos, onde entram as entrevistas com técnicos da CMO e inquéritos à população, 

residente e presente. Numa última fase, através da recolha e manipulação dos dados anteriores, é 

elaborado um diagnóstico impulsionador de um programa base de projecto que orienta a estratégia 

de intervenção adequada ao local. 
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Estudos prévios e linhas de orientação estratégica 

da CMO; PDM e UOPG’s da área de estudo 

CASO DE ESTUDO – VALE DE ODIVELAS E COLINA DO CRUZEIRO 

Revisão 

bibliográfica 
Referências 

Arquitectónicas Integração de Projecto da disciplina de Seminários 

Entrevistas e Consultas 

com técnicos da CMO 
Inquéritos à 

população 

ANÁLISE INTERMÉDIA DE DADOS REFERENTES AO TEMA DE PROJECTO 

ESTADO DA ARTE 

DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

PROGRAMA BASE 

CONCLUSÕES 

TEMA - Vazios Urbanos como 

oportunidade de regeneração territorial 
SUBTEMA - A ribeira de Odivelas e o equipamento 

comunitário como elementos de agregação e inclusão social 
  

QUESTÕES DE PARTIDA:  

Qual o impacto dos vazios urbanos nas cidades? 

Podem áreas naturais e valores paisagísticos serem considerados vazios urbanos? 

Sob o ponto de vista ecológico, qual a importância dos sistemas fluviais nas cidades? 

De que forma a requalificação de áreas naturais pode ser uma oportunidade de regeneração social e 

territorial? 

Que tipo de usos ou equipamentos podem sustentar essa regeneração? 

PROJECTO DISSERTAÇÃO 

DEFINIÇÃO DO 
TEMA 

ASSIMILAÇÃO DE DADOS - ANÁLISE SWOT 

CAPÍTULOS 1 e 2 

CAPÍTULO 3 e 4 

CAPÍTULO 4 

CAPÍTULO 5 

Cartografia digital 

Ortofotomapas 

Kevin Lynch – Imagem da cidade 

Recolha de dados referentes a outras categorias de 

análise 
Levantamento 

fotográfico 

ANÁLISE PRELIMINAR DA ÁREA DE ESTUDO 

TRABALHO DE 
GRUPO INICIAL  
LAB. PROJECTO 

VI 
1ºSEMESTRE 

ANÁLISE EM GRUPO DO LOCAL – TEMA DE PESQUISA LEVANTAMENTO DE DADOS  

Gráfico 1: Esquema metodológico e evolutivo do projecto 



4 
 

  



5 
 

1. VAZIOS URBANOS NAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS: UMA 

OPORTUNIDADE 

1.1 A CIDADE PÓS-INDUSTRIAL - VAZIO URBANO E SUA GÉNESE 

A cidade, após a Revolução Industrial, deixou de ser considerada uma estrutura suportada 

por um padrão de desenvolvimento lento e gradual, pois acompanha o desenvolvimento social, 

cultural, político e económico das sociedades que a constituem a uma velocidade cada vez maior. É 

sabido que as pessoas, as suas vivências e maneiras de estar na cidade alteram-se no tempo e fazem 

com que o local onde se inserem acompanhe essas mudanças num processo inevitável que é a 

evolução. 

“ (…) Ora, face às abordagens culturalistas e historicistas da cidade e da forma urbana, ou 

face às simplificações redutoras do moderno, a verdade é que a urbanização é resultado da 

sociedade que a produz e, neste matéria, o final do século XX e o início do século XXI são um sem fim 

de rupturas e de instauração de novos paradigmas: aconteceram mudanças radicais e rápidas nas 

tecnologias, nos processos de organização da produção, na organização e regulação dos mercados, 

nos estilos da vida, na política e na organização dos Estados-Nação, etc. (…) ” (Domingues, Da 

cidade ao urbano 2011). 

Segundo o autor, a cidade de hoje constitui um processo complexo demais para que o 

presente e o futuro sejam apenas meras continuidades com o passado remoto ou recente, algo que 

prejudique a eficácia do ordenamento do território. 

Certamente que as metrópoles são o resultado da história do lugar, da memória dos 

antepassados e da memória mais recente, como que elementos funcionais sobrepostos no território 

com a função de consolidar o tecido urbano e o lugar das vivências das pessoas. Contudo, essa 

mudança ao longo dos tempos geram novos lugares adequados a novas tendências que visam 

clarificar o território, no entanto, a cidade não deixa de ser um lugar complexo, fragmentado, 

retalhado, permeado por vazios urbanos, consequência das mudanças de usos e significados. 

Neste momento, no contacto com a urbanização consolidada, um dos maiores recursos para 

a sua avaliação é interpretar e actuar sobre os lugares degradados, obsoletos ou marginais, que se 

encontram disseminados desde centro às zonas periféricas do território (Valente 2011). 
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 FORMAÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA 1.1.1

No desenvolvimento das sociedades modernas surgiram novas lógicas de concepção e 

funcionamento das cidades. Com a chegada da Revolução Industrial, as cidades alteraram a sua 

configuração espacial, nomeadamente a localização habitacional e industrial devido o aparecimento 

de novas tecnologias fabris, novos acessos e vias de comunicação originadas pela grande afluência 

populacional em busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida. A população 

que, em grande parte, vivia e trabalhava no campo procura agora viver no centro das grandes 

cidades onde se concentram as novas áreas industriais. O que foi a revolução na indústria foi 

também, dadas as transformações na paisagem urbana, a revolução do território, pois os ‘velhos 

quadros’ estruturais, frequentemente justapostos, da cidade medieval e barroca são corrompidos 

com a transformação dos meios de produção e transporte, assim como a emergência de novas 

funções urbanas e, por conseguinte, é criada uma nova ordem, segundo o processo tradicional da 

adaptação da cidade à sociedade que habita nela (Choay 2007). 

“ (…) Nestes novos espaços, maioritariamente industriais, deixa de haver homogeneidade 

social e arquitectónica da cidade histórica, prevalecendo a descontinuidade e a ausência de 

consolidação urbana, onde a fábrica se torna o elemento arquitectónico modificador da paisagem 

(…) ” (Angulo 1991).  

Verificou-se um grande excedente populacional, o que levou à construção desmedida de 

habitações precárias perto das áreas industriais e, mais tarde, na periferia, pois não havia qualquer 

regra ou planeamento urbanístico que diferenciasse o território. Era necessário reflectir sobre as 

condições actuais da cidade, pois a densidade populacional e as condições habitacionais atingiriam 

proporções bastante graves. Procede-se à segmentação social e espacial através de novas tipologias 

de organização urbana com base na diferenciação do uso do solo, que resulta numa alteração do 

território e na sua concepção e planeamento. 

O lugar mais acessível de uma aglomeração deixa de ser o centro geométrico em detrimento 

da via periférica ou o seu encontro com anelares. O desenvolvimento da divisão do trabalho, tal 

como a cidade ‘fordista’, tende a diferenciar as localizações das actividades e das funções urbanas  

(Ascher 2008). A partir destas questões, foram elaboradas teorias explicativas das formas urbanas, 

com referência ao centro da cidade, destacando-se especialmente o modelo urbano das zonas 

concêntricas, de Ernest Burgess, o modelo dos sectores, de Hoyt, e o modelo multinucleado, de 

Harris e Ullman. 
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Em 1925 surge o modelo de Burgess que visava uma tipologia de organização em anéis concêntricos 

em torno do CBD (Central Business District), envolvido de forma ordenada pela área industrial, área 

de transição coincidente com a zona residencial operária, seguida da zona residencial de classe 

média e subúrbios coincidente com a zona residencial de classe alta. Esta estrutura organizacional 

tem influência nas desiguais capacidades económicas das diferentes actividades e grupos sociais 

implantadas consoante o valor do solo, que diminui à medida que se afastam do centro (Martín 

1991). 

O modelo de Hoyt, elaborado em 1939, opõe-se ao anterior de Burgess defendendo que o contraste 

verificado no uso do solo, com origem no sector administrativo central, projecta-se constantemente 

em direcção ao exterior dispondo-se em forma de sectores que rasgam o território e a partir das 

quais se definem as vias principais. O valor do uso do solo é agora definido de sector para sector e 

não de forma concêntrica, a partir do centro para o exterior. 

Figura 1: Modelo de Burgess 

Figura 2: Modelo de Hoyt 
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O modelo de Harris e Ullman remonta ao ano de 1945 e quebra quase totalmente com os dois 

anteriores. Este demonstra que apesar da existência central de um núcleo administrativo ou CBD, 

um outro da mesma natureza, porém de menor influência, é desenvolvido na periferia da cidade 

criando uma situação de proximidade de forma a favorecer os sectores mais externos. Este conceito 

de ‘núcleos múltiplos’ tem como objectivo favorecer o território através de uma dupla centralidade 

que acaba por tornar o território mais coeso, focando vários pontos do território através de novas 

relações existentes, principalmente na área periférica. A cidade adquire uma nova dinâmica, maior 

homogeneidade, através do descongestionamento central observado nas tipologias urbanas 

anteriores (Murphy 1966). 

Com estas tipologias de organização espacial, que alteraram a estrutura da cidade em 

função dos mais recentes valores urbanos que gerem e sustentam o território (centro administrativo 

e da área industrial), foram introduzidas novas lógicas de relação intra-espacial que corrompem e 

questionam os problemas relacionados com a rápida expansão e degradação do espaço público e 

habitacional da cidade. Melhores condições foram asseguradas através de uma melhor localização 

entre os vários núcleos que compõem os vários modelos sustentados também por novas lógicas de 

acessibilidade. Estas estruturas urbanas emergiram para lidar com as condições actuais da cidade, 

que foi, desde sempre, alvo de transformações sociais, culturais e políticas durante as diferentes 

épocas, mas que no período pós-industrial teve maior impacto. 

Figura 3: Modelo de Harris e Ullman 
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1.1.1.1 NOVAS INTERPRETAÇÕES ESPACIAIS DECORRENTES DAS RÁPIDAS 

EXPANSÕES – PENSAR E AGIR SOBRE O TERRITÓRIO 

Neste contexto, a escala de mudanças e transformações cresce exponencialmente devido à 

implementação de novas tecnologias e indústrias. As distâncias são cada vez menores entre 

metrópoles com a melhoria gradual das acessibilidades, vias de comunicação e transportes, 

proporcionando maior rapidez nas trocas comerciais e migratórias, que a par destes se alteram os 

processos sociais, culturais e as políticas urbanas a actuar no território. Surgem novas interpretações 

espaciais no que à disciplina do urbanismo e à organização do espaço diz respeito. 

Segundo (Távora 1999) as cidades foram alvo de um crescimento rápido num ritmo que o 

passado ignorou. Atinge uma forma dominadora, uma escala visual incontrolável que arrasa a 

paisagem natural e até o próprio homem que a cria. 

“ (…) Cresce, cresce sempre, porque para a cidade parar é morrer (…) ”. E porque cresce em 

ritmo quase louco não é mais possível impor um sistema de relações coerente entre os seus espaços 

organizados. Constitui assim mais uma soma de espaços do que um todo estruturado em que se 

misturam e confundem funções, em que a desordem é soberana. (Távora 1999) 

Segundo Álvaro Domingues (2011), o termo associado às rápidas mutações quer da 

tecnologia, quer de sistemas infra-estruturais é o do ‘atrito do território’. Este é cada vez menor 

porque é mais fácil e de menor custo a transposição de distâncias físicas, pois estar perto ou longe 

são mais questões de acessibilidade do que de distância ou obstáculo físico. A metáfora da ‘liquidez’ 

das sociedades ou territórios (Bauman 2000), ou a importância das redes e do espaço relacional, 

significam que o território e a sua sociedade rapidamente alteram a sua forma, devido à falta de 

clareza, estabilidade e ‘solidez’ levada a cabo pela imprevisibilidade da evolução do espaço urbano 

(Domingues 2011). 

O autor (Pavia 2005) refere que a perda da ideia tradicional de cidade, como um artefacto, 

contentor, conteúdo social, com centro e com forma e limites perfeitamente legíveis causam receio 

no domínio da disciplina do urbanismo, contudo a passagem da cidade ao urbano implica a perda 

dessa componente, onde o espaço passa a ser uma mancha ou cidade explodida; a forma 

estruturada, estável e legível passou a ser instável e caótica pela existência de um sistema 

policêntrico repartido por condições de centralidade distintas (ligadas às acessibilidades, a 

diferentes especializações funcionais, a diferentes pulsações e cargas urbanas, etc.) em detrimento 
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do sistema estruturado por um centro (ao mesmo tempo físico, funcional, simbólico) (Domingues 

2011). 

A criação de novas centralidades serviu para contrariar efeitos de periferização e de excesso de 

monocultura residencial e favorecer misturas funcionais. Pretende-se, a nível regional, nacional e 

até da União Europeia, que os sistemas urbanos regionais ou nacionais sejam policêntricos, para 

contrariar excessos de hegemonias, macrocefalias e relações assimétricas centro/periferia, e para 

distribuir pelo território condensações de actividades e funções que assegurem um maior equilíbrio 

do desenvolvimento urbano e regional.  

A questão da centralidade foi fundamentada por W. Christaller (1933) na sua Teoria dos Lugares 

Centrais (TLC), com base num modelo explicativo para sistemas urbanos a partir da lógica 

económica do agrupamento das funções de comércio e serviços em lugares centrais cuja hierarquia 

é proporcional ao número e diversidade de funções, entre as mais comuns às mais especializadas e 

estabelecidas através de um padrão composto por formas geométricas que definem as várias 

secções e a sua disposição no território. 

As áreas de influência decorrem do efeito ‘gravitacional’ proporcionado pela dimensão funcional do 

centro e dos seus efeitos polarizadores que obedecem a uma hierarquia composta por áreas 

circulares de mercado com espaçamentos regulares entre si, onde existe o lugar central e a 

hierarquia superior (aglomerando todas as funções banais, mais as funções excepcionais e raras). 

Este, por sua vez, dominaria, na sua esfera de influência, um conjunto de outros Lugares Centrais de 

hierarquia inferior, onde as condições de acessibilidade e mobilidade eram distribuídas 

uniformemente pelo território - espaço Isotrópico. A partir desta base se conceptualiza as relações 

entre os Lugares Centrais (urbanos) e as suas áreas (rurais) de influência (Domingues 2011). 

Figura 4: Evolução do território segundo Walter Christaller  
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Segundo François Ascher, os sistemas de centralidade 

foram postos em causa através do conceito da 

metapolização, cujas conurbações, vastas, 

descontínuas, heterogéneas e multipolarizadas foram 

alvo de absorção por parte das cidades, vilas aldeias, 

cada vez mais distantes e quebrando os limites entre 

urbano e rural. A mudança de escala e de forma das 

cidades deve-se às transformações das vias de 

comunicação, assente numa estrutura de redes de transportes, que acelera as ligações, encurtando 

as distâncias entre aglomerados urbanos e, por fim, tornando os limites e as diferenças físicas e 

sociais entre campo e cidade cada vez mais imprecisos, contudo as cidades pequenas e medianas 

procuram ter boas conexões com os grandes aglomerados para obter o máximo benefício do seu 

potencial urbano.  

A metapolização, tal como a globalização, 

induz homogeneização e diferenciação, permitindo 

maior contacto entre global e local através de lógicas 

económicas existentes na maior parte das cidades 

europeias, mas dadas as diferenças, a competência 

interurbana é maior e mais profunda e as 

possibilidades de eleição são cada vez mais numerosas 

no contacto entre territórios «locais» com o território 

«global». O global estimula o local, pelas comparações 

que se estabelecem e porque lhe deve a sua existência. E é, em ultima instância, a diversidade dos 

territórios que faz com que as pessoas, bens, capitais e informação se movimentem (Ascher 2004). 

Importa também perceber, para além da questão das cidades ou territórios policêntricos, a questão 

da consolidação territorial. O território denso, não é sinónimo de território planeado ou vice-versa. 

Na disciplina do urbanismo são estudadas e concebidas políticas de ordenamento que visam definir 

a cidade ao nível do plano de forma aplicável e consistente, tendo em conta, os equipamentos 

públicos e privados, habitação, indústria, comércio, vias ou acessibilidades, espaço público, áreas 

protegidas, zonas verdes, etc.; em suma, espaços urbanizáveis, espaços não urbanizáveis, espaços 

urbanos, espaços canais rodoviários, espaços canais ferroviários e áreas especiais inerentes às 

necessidades do território nos dias de hoje. 

Figura 5:O território segundo a TLC 

Figura 6: Diagrama de polaridades urbanas 
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“ (…) Nem tudo o que se designa por cidade é homogéneo, regrado, compacto ou denso – atributos 

vulgarmente tidos por citadinos – e, reciprocamente, nem tudo o que é periférico ou difuso é 

desregrado ou, como agora se diz, insustentável. Também nos centros consolidados assistimos a 

investimentos imobiliários – normalmente associados à abertura de novas vias ou ao abandono de 

áreas cujo uso se tenha tornado obsoleto – que deram origem a urbanizações. (…) ” (Travasso e 

Portas 2011). 

Em foco estão esses espaçamentos e a sua 

reflexão sobre a forma como se enquadram no 

território. O seu grau e consolidação e 

coerência entre os restantes elementos da 

cidade são vitais para que o espaço ganhe uma 

nova ordem e lógica mais consistente, pois 

apesar de se encontrarem dispersos e se 

difundirem na malha urbana, a sua 

requalificação é garantida com base em 

processos de sobreposições e colmatações 

sucessivas (Travasso e Portas 2011). 

O lugar ou espaçamento desligado do território irá, através de uma nova conotação de lugar e de 

uso, dar outra significação, mais adequada, ao espaço urbano e garantindo o seu enquadramento 

não só a nível construtivo ou volumétrico, mas também nas características sociais, culturais e 

políticas dos elementos pré-existentes. 

 

 PAISAGEM URBANA E ESPAÇO PÚBLICO 1.1.2

As mutações do espaço da cidade são cada vez mais constantes dadas as novas capacidades 

técnicas e tecnologias existentes que permitem acelerar a implementação de novas construções, 

por isso, a cidade aumenta a sua capacidade de crescimento e expansão. As áreas periféricas 

ganham preponderância e independência, contudo apresentam grandes debilidades ao nível do 

planeamento urbano, fruto de um rápido prolongamento da cidade pré-existente ao contrário do 

que acontece nas cidades confinadas.  

Figura 7: Projecto de beneficiação de vazios 

urbanos, Philadelphia 
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‘A imagem de cidade’ (Lynch 2009) reflecte sobre a forma como a cidade é vista pelas pessoas. O 

autor defende que apesar de cada lugar ter as suas características físicas, pode haver uma 

interpretação mais generalizada que identifica o conteúdo do espaço urbano através de cinco 

elementos de análise: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Como vias existem os canais de 

circulação ao longo dos quais o observador se move. Por sua vez, os limites são elementos lineares 

não usados ou entendidos como vias pelo observador, fronteiras entre duas faces ou quebras de 

continuidade lineares. Os Bairros são aglomerados habitacionais de uma cidade, reconhecíveis por 

possuírem características comuns que os identificam. Sempre identificáveis internamente, mas 

também usados como referência externa quando vistos de fora. Lugares estratégicos de uma cidade 

através dos quais o observador interage são considerados como pontos nodais ou focos intensivos. 

Podem ser basicamente junções, pontos de charneira, um cruzamento ou uma convergência de vias, 

momentos de passagem de uma estrutura para outra. Por fim, os marcos de uma cidade são 

conjuntos ou referências físicas que realçam a posição simbólica do lugar. Pode ser um edifício, um 

sinal, uma loja ou uma montanha.  

Para se perceber como actuar sobre o território é necessário visualizar essencialmente a sua 

dinâmica e relação com as características físicas do lugar, algo que Kevin Lynch justifica recorrendo 

à posição do observador como interpretador do espaço. É necessário identificar um objecto, saber 

diferenciar e relacionar com os restantes, e perceber o seu significado e importância para o 

observador, seja ele prático ou emocional. Cada pessoa cria e assume a sua própria interpretação do 

espaço, mas existe sempre um consenso substancial entre grupos, que sustentam as opções 

tomadas por parte das entidades reguladoras. 

 
As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto são dois bons exemplos daquilo que é a cidade 

consolidada em sua grande parte mas com grandes áreas periféricas que apresentam sinais de 

degradação. É necessário articular as políticas inter-municipais e as políticas sectoriais que os IGTS’s 

preconizam, quer para as decisões do Estado Central, quer para as dos Municípios, para além de 

garantir a coerência ao nível do diagnóstico e do desenho, ou seja, existe uma tendência para a 

dualização entre município central e primeiras e segundas coroas metropolitanas (Domingues 2011). 

Viram-se as atenções para os tecidos urbanos aleatoriamente (mal) formados, 

possivelmente muito por culpa da falta de uma lógica de ordenamento consensual.  

“ (…) A imagem que fica de um primeiro olhar pelo território é a de intervenções que se sucedem 

incapazes de construírem uma qualquer coerência, porque parece não haver ali nenhuma ideia 
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informadora de unidade, nenhuma identidade perceptível de conjunto. Peças soltas de múltiplos 

puzzles, amontoadas, simplesmente (…)” (Travasso e Portas 2011). 

Perante o desconhecimento dos modos de 

habitar o urbano alargado e das formas de 

apropriação dos seus espaços incorpora-se 

tudo numa ideia vaga de puzzle disfuncional e 

de não-lugar inabitável, recusando-se a 

compreensão das lógicas destes territórios, da 

sua diversidade, do modo como funcionam, 

das práticas e rituais a eles associados.  

 

Esta ideia de organização do espaço tem uma forte influência no espaço público e na 

paisagem urbana. A ideia de espaço aberto, contínuo, percorrível, compreensível e claramente 

definido corresponde literalmente ao negativo dos espaços privados e encerrado da cidade. 

Encontram-se fragmentos de espaços isolados que não fazem parte de um sistema contínuo e 

único, e que não estabelecem qualquer relação directa com o edificado. De um modo geral, não são 

reconhecidos como capazes de conferir ordem ao edificado nem legibilidade ao território. 

Associada à reabilitação de lugares degradados ou desactivados surge um conceito 

interessante denominado por ‘acupunctura urbana’. É um processo de carácter operativo que visa 

diminuir o risco de degradação por intermédio de estratégias urbanas em pontos mais críticos no 

território (Borja 2003). 

Segundo (Lerner 2005), devem-se 

aplicar algumas técnicas de medicina nas 

cidades, pois muitas estão ‘doentes’, algumas 

mesmo em estado crítico. Do mesmo modo 

em que a medicina necessita da interacção 

entre o médico e o paciente, no urbanismo 

também é necessário fazer com que a cidade 

reaja.  

Intervém-se no território para revitalizar e 

Figura 8: Evolução da articulação entre lugares em 

contexto urbano 

Figura 9: Acupunctura urbana no território 
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fazer com que o ‘organismo’ trabalhe de outro modo. Esta citação metafórica daquilo que é a 

intervenção em áreas degradadas em território impulsiona para a questão do tratamento dos vazios 

urbanos. Os fragmentos não conectados à rede e à lógica estrutural actuam como barreira daquilo 

que é a fluidez da composição e da disposição dos vários “clusters” da cidade. Há um sentido de 

descontinuidade que deve ser ‘consertado’ através de projectos que visam não apenas ‘tapar o 

buraco’ existente, mas sobretudo, complementar de forma adaptável ao lugar, integrando o sistema 

e transformando-se eles próprios, em novas unidades autónomas e conectadas. 

A questão da adaptabilidade ao local não remete somente pela questão da implantação ou 

do desenho volumétrico bem inserido no território ou na malha urbana, mas também pela resposta 

às necessidades da população local, ou simplesmente através de novos usos, atrair novos públicos e 

criar novas dinâmicas. 

O espaço público, enquanto lugar de relação e de identificação de contacto entre as pessoas, 

também contém uma dimensão sociocultural importante na resolução de vazios urbanos.  

“ (…) Na cidade tradicional, histórica… a memória urbana é bastante fácil de definir. É a 

imagem que permite aos cidadãos identificarem-se com o seu passado e presente como uma entidade 

cultural, política e social. Os espaços privilegiados dos monumentos, como marcas no tecido da cidade… 

(…) ” (Vidler 1992). 

 A par destes espaços privilegiados e valiosos que são os dos monumentos, de carácter 

simbólico e histórico, a dinâmica da própria cidade e até o comportamento das pessoas podem criar 

espaços públicos que juridicamente não o são, ou que não estavam previstos como tais, abertos ou 

fechados ou até de passagem. Pode ser uma fábrica ou um depósito abandonado ou um espaço 

intersticial entre edifícios. O que importa não é a sua configuração ou especial localização. Estes 

caracterizam-se fisicamente pela sua acessibilidade e pelo factor de centralidade. A sua qualidade 

impulsionadora de relações sociais, da dinâmica de grupos e comportamentos reforçam a 

identificação simbólica do lugar e a expressão e integração cultural. 

É também conveniente que o espaço público tenha algumas qualidades formais tais como a 

continuidade no espaço urbano e capacidade ordenadora dele mesmo, a generosidade das suas 

formas, do seu desenho e dos seus materiais e a adaptabilidade a vários usos através do tempo 

(Borja e Muxí 2003). 

 



16 
 

 

  



17 
 

1.2 TIPOLOGIAS DE VAZIO EM CONTEXTO URBANO 

Esta qualidade de espaço, os tais vazios urbanos visivelmente marcantes para o território na 

qualidade de espaços indefinidos e incertos, não transmite necessariamente uma conotação 

negativa ao espaço. São lugares que devem ser pensados como lugares expectantes de mobilidade e 

liberdade e abertos a novas oportunidades de reformulação  

Apesar de serem lugares aparentemente esquecidos onde parece predominar a memória do 

passado sobre o presente, apresentam ou não, valores residuais que se mantêm apesar da sua 

completa desafectação da actividade urbana actual, proveniente da fugaz relação entre o homem e 

o seu mundo, dada a ‘velocidade’ com que as mudanças se produzem no território (Solà-Morales, 

Territorios 2002). 

Esta percepção ambígua do lugar remete para a reflexão e actuação arquitectónica sobre 

esses vazios urbanos. 

As operações de desenvolvimento urbano constituem a produção de espaços públicos como 

elemento ordenador e articulador da cidade tanto ao nível da metrópole como ao nível da 

organização pontual do lugar. Segundo Jordi Borja existem várias oportunidades de gerar espaço 

público: 

“ (…) - A consideração como espaços públicos, e não como espaços vazios, dos espaços 

naturais – florestais, frentes ribeirinhas, reservas ecológicas – ou agrícolas em áreas urbanas para 

definir usos compatíveis com a sua sustentabilidade. 

- A utilização de lugares obsoletos para articular a malha urbana periférica mediante parques 

equipados e acessíveis, nós de comunicações com vocação de atrair elementos de centralidade, etc. 

- A utilização das novas infra-estruturas de comunicações, como os anéis de circunvalação 

para gerar espaços públicos e ‘suturar’ os bairros em vez de fragmentá-los. 

- A abertura de novos eixos na cidade construídos para dotá-la de maior monumentalidade, 

desenvolver e articular a sua centralidade e gerar espaços públicos ou seja, lugares fortes. 

- A consideração como espaços público na qualidade de infra-estruturas e equipamentos 

“especializados” como estações, aeroportos, centros comerciais ou escritórios. (…) ” ( orja e Muxí, 

El espacio público  ciudad y ciudadanía     ). 
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Interessa, no decorrer da análise da problemática, a reflexão sobre a articulação dos vazios 

‘artificiais’ e ‘naturais’ existentes em contexto urbano e o estudo sobre projectos elaborados de 

forma a perceber o seu enquadramento no território, as suas valências sociais, culturais e políticas. 

 

 BROWNFIELDS 1.2.1

As grandes cidades estão povoadas por este tipo de territórios. Áreas abandonadas pela indústria, 

pelos caminhos-de-ferro, por portos; áreas abandonadas como consequência da violência, o recesso 

da actividade residencial ou comercial, a deterioração do edificado; espaços residuais nas margens 

dos rios, aterros, pedreiras; áreas dadas como inacessíveis entre infra-estruturas viárias. Todo este 

conjunto de áreas tem características comuns. São lugares subutilizados e ultrapassados pelo 

tempo, que já não podem dar o seu contributo à cidade ou por questões de auto-suficiência 

económica ou por uma questão de inserção territorial. Alguns não são altamente visíveis, mas 

muitos contribuem directamente para a decadência do lugar ou bairro onde se inserem (Institute 

2010).  

A ligação de qualquer elemento construtivo, ou não, à sua envolvente resulta através daquilo que 

este pode ‘oferecer’ à cidade e às pessoas. Uma vez que a capacidade de ‘oferta’ é ultrapassada por 

outro tipo de projectos mais desenvolvidos e oportunos ou simplesmente por deixar de fazer 

sentido, o lugar entra naturalmente em decadência. Contudo, são espaços que não podem ser 

simplesmente ignorados pois estes existem e estão à vista das pessoas. Saber projectar em contexto 

urbano é também saber devolver certos espaços, que por sua vez estavam em ‘stand-by’, à cidade. O 

terreno ‘brownfield’ é ao mesmo tempo um problema e uma oportunidade. Produz um impacto 

negativo sobre a área circundante e comunidade envolvente, e ainda, face à sua subutilização, 

Figura 10: Parque das Nações, brownfield e requalificação 
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dificulta a articulação com o lugar. Contudo, pode estimular oportunidades em diversos níveis, para 

melhorar a qualidade de vida urbana, reforçar a competitividade e reduzir a expansão, através de 

soluções integradas em políticas eficazes que visam garantir um futuro sustentável para a território 

e para as cidades em particular (Team 2006). 

 

 GREENFIELDS / CORREDOR VERDE 1.2.2

O conceito de ‘greenfield’ está relacionado com áreas naturais em contexto urbano. Durante a época 

industrial, face à falta de higiene física existente na cidade surge a necessidade da criação de 

espaços verdes no território através de uma nova organização do espaço. Com a ideia da cidade-

jardim, houve a possibilidade, de conjugar a vida na cidade com a vida no campo. Estes podem ser 

considerados dois ímãs, interpondo-se uma nova forma de vida, onde se implementem as duas em 

conjunto. “ (…) A cidade e o campo devem ‘esposar-se’, e dessa feliz união brotará uma nova 

esperança, uma nova vida, uma nova civilização (…) ” (Choay 2007). 

O objectivo seria elevar o nível de saúde e bem-estar dos trabalhadores através dessa combinação 

sadia, natural, económica, da vida da cidade com a vida do campo. 

Hoje, os lugares naturais em contexto urbano, apesar de proporcionarem as mesmas sensações de 

liberdade e de frescura aos seus habitantes, requerem uma maior articulação com o lugar, de forma 

a serem mais que o espaço ‘verde’ da cidade. Enquanto parte integrante do território devem assumir 

da melhor maneira possível essa relação para que as pessoas não sejam apenas meras observadoras, 

mas também ‘participantes’ do lugar. 

Figura 11 - Modelo cidade-jardim de Ebenezer Howard 
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Ao contrário dos ‘brownfields’, são lugares onde nunca existiu qualquer tipo de construção 

associada. Contudo, podem também existir em território urbano, quer na periferia, quer no centro 

das cidades. Ora, os lugares ‘greenfield’ também podem ser conectados entre si formando 

corredores verdes no território, como se fosse a continuação ou prolongamento dos mesmos. 

Associado ao corredor verde está o conceito de linearidade que agrega os diferentes tipos de espaço 

verde através de percursos e actividades conferindo outro tipo de vivência às pessoas. 

Comparando com o ‘brownfields’, a carga simbólica de lugar é diferente, o enquadramento com a 

paisagem, enquanto ‘greenfield’ é menos pesado, por serem áreas provenientes da Natureza, como 

se já la estivessem à priori. No entanto, ambos têm a capacidade e a oportunidade, caso sejam alvo 

de estudo e de remodelação, de se tornarem locais de referência, reajustando-se à matriz urbana e 

melhorando as condições de lugar. Contribuem para uma melhor regulação bio-climática da cidade, 

melhorando a qualidade do ar, aumentando a biodiversidade e diminuindo a concentração de 

poluição nos centros urbanos 

Essas áreas podem ser campos agrícolas desactivados, no pousio, áreas ribeirinhas desqualificadas, 

com excesso de vegetação, vestígios de poluição e maus cheiros ou então simplesmente áreas 

verdes de carácter público com ocupações precárias, em muitos casos de componente agrícola por 

parte de moradores, actividade cada vez com maior incidência nos dias de hoje, dados os problemas 

económicos. 

 

 

 

 

Figura 12 - Corredores verdes: Emerald Necklace, Boston; Plano verde de Lisboa  
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1.2.2.1 CORREDORES FLUVIAIS 

Os programas de regeneração urbana em frentes ribeirinhas tiveram um grande 

desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX, suscitando crescentemente a sua análise 

como casos de estudo, dadas as transformações que induziram nas cidades e regiões onde foram 

promovidos. 

Os corredores fluviais merecem atenção pelo protagonismo e carga simbólica que 

transmitem ao local. Parte da identidade do lugar provém da relação existente entre cidade e rio que 

juntamente constituem valores identitários e culturais que beneficiam o território. 

O problemas centra-se essencialmente nos aglomerados urbanos que não tiram partido da 

componente paisagística dos corredores fluviais, ou seja, muitos encontram-se degradados, com 

vestígios de poluição e maus cheiros, que em nada beneficiam o lugar. As condições ecológicas são 

bastante importantes para a salubridade local e consequente aceitação do espaço por parte da 

população. 

Essa reabilitação em trechos de cursos de água urbanos constitui um processo complexo, 

não só no que se refere aos aspectos biofísicos e ecológicos, devido ao elevado grau de 

artificialização do sistema, como também nos aspectos sociais, institucionais e económicos, 

requerendo recursos, lideranças e consensos, bem como o envolvimento do público, questões 

essenciais para o sucesso desse tipo de intervenções (Saraiva 2009). 

Ainda parte da requalificação, é também importante a questão das cheias, que muitas vezes 

destroem a paisagem envolvente, felizmente são processos que vão tendo cada vez mais controlo 

por parte das entidades locais. A tomada de consciência do valor ambiental, ecológico, cultural, 

social, económico e simbólico do rio e das zonas ribeirinhas urbanas, levou a uma mudança de 

atitudes e à valorização destas zonas como espaços de fruição e a uma melhor compreensão das 

funções e benefícios que representam para a cidade e para o ambiente. Rios limpos e saudáveis 

Figura 13: Antes de depois - Ribeira das Jardas, Cacém 
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constituem um atractivo para as cidades, integrados em espaços verdes e corredores ecológicos que 

suportam habitats e que permitem o lazer e actividades recreativas das populações (Saraiva 2009). 

 

1.2.2.2 ÁREAS AGRÍCOLAS 

A gestão paisagística multifuncional, com a integração da estrutura verde/ecológica, ajuda a tornar 

as cidades mais resilientes. Isso é feito não apenas com a diversificação das fontes de alimentos 

urbanos e oportunidades de renda, mas também mantendo áreas verdes abertas, aumentando a 

superfície de vegetação e a infiltração aquática, e contribuindo para a gestão sustentável da água e 

dos recursos naturais. 

A existência deste tipo de áreas em cidades são sempre uma mais-valia para o território. A 

actividade agrícola, sendo bastante antiga, continua a ser essencial para a produção alimentar e 

sustentabilidade das populações. Os campos agrícolas, uma vez inseridos em contexto urbano, 

fortalecem a componente natural e paisagística da cidade, libertando o espaço construído e 

permitindo a cidade respirar. 

Os campos agrícolas, em contexto de ‘greenfield’, apesar de serem extremamente vantajosos para a 

produção alimentar, podem apresentar vários pontos negativos no que diz respeito ao seu 

enquadramento no território. Do ponto de vista do planeamento territorial, o impacto pode ser 

negativo mediante o seu tipo de ocupação, o seu tipo de organização e, por último, o tratamento 

que lhe é dado. 

 

Figura 14: Parque hortícola, Benfica 
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Em áreas urbanas, existe a tendência de ocupação de terrenos baldios para a prática agrícola 

por parte das populações com intenção de produzir alimentos para consumo próprio. É uma questão 

meramente humana e pessoal, um cidadão decidir ocupar um pedaço de terreno para cultivar e 

produzir os seus próprios bens, mas acontece que se trata de um atitude colectiva cada vez maior, e 

a pressão exercida sobre o território pode trazer algumas complicações. Quando não asseguradas as 

condições por parte das entidades camarárias para a ocupação e prática agrícola, são os próprios 

cidadãos que têm a iniciativa de ocupar o terreno, em que o formato e a área são completamente 

arbitrárias. O espaço desorganiza-se e degrada-se. O enquadramento pouco importa, pois o 

essencial é cada um ter o seu espaço sempre disponível. 

Através de uma questão de desenho urbano e de política urbana, este tipo de ocupação pode ter 

outro destino, através de um melhor tratamento do espaço e de um melhor enquadramento com a 

envolvente, onde cada cidadão pode plantar, cada transeunte pode ter acesso e observar a 

paisagem, ou seja, o lugar deixa de ter os ocupantes como exclusivos donos e este é também dado 

às pessoas, que anteriormente, não se sentiriam convidadas a viver o espaço. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO LUGAR DE ODIVELAS  

2.1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do protocolo, Reabilitação Urbana Odivelas, realizado entre a Câmara Municipal 

de Odivelas (CMO) e a Faculdade de Arquitectura, foi proposto aos alunos o desenvolvimento de um 

conjunto de projectos de âmbito territorial tendo por base o município em questão. A abordagem 

incide na identificação de problemas reais de um território em transformação, na ponderação de 

vários cenários de intervenção até à sua conclusão e na materialização de princípios de 

desenvolvimento sustentável e solidariedade intergeracional do território. É sobretudo, pretendido 

por parte da CMO, implementar um novo conceito urbano cuja natureza irá incorporar o que é novo 

no que já existe, de modo a promover uma ocupação ordenada e sustentável do espaço público 

numa relação integrada com a gestão de edificação e qualidade ambiental das populações. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO 

 LOCALIZAÇÃO 2.2.1

 

O concelho de Odivelas, do distrito de Lisboa, está enquadrado na Área Metropolitana de Lisboa, 

zona Norte e localiza-se na margem direita do rio Tejo. Situado a poucos quilómetros da capital, faz 

fronteira com os concelhos de Loures a nor-nordeste, Amadora a sul, Sintra a oeste e Lisboa a 

sudeste. 

Figura 15 - Mapa Concelhio da AML; Concelho de Odivelas dividido por freguesias  
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Criado em 1998, o concelho de Odivelas ocupa uma área de 26,6 km2 o que corresponde a 0.95% do 

território distrital. Este é um dos 16 municípios que compõem o distrito de Lisboa na qual se 

distribuem sete freguesias: Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo 

Adrião e Ramada. O concelho situa-se na 1ª coroa da AML, a norte da capital e enquadra-se, 

segundo o PROT-AML, nas áreas críticas urbanas, cujas características assentam em áreas 

urbanísticas e socialmente desqualificadas; zonas carenciadas de infra-estruturas e de 

equipamentos de apoio à população; forte concentração residencial e altas densidades 

populacionais. É necessário investir na restruturação e requalificação urbana, bem como gerar novas 

centralidades através do recente suporte infra-estrutural rodoviário que a zona detém. A rede 

hierarquizada de centros e polos de actividades económicas da AML têm o concelho de Odivelas 

como localização determinante para interligar-se com o centro através não só de acessibilidades, 

mas também de equipamentos e serviços de apoio, pois sendo uma área emergente, continua a ser 

uma área crítica, tendo em vista a estruturação e a ordenação do território (Anexo I: PROT-AML, 

Esquema do modelo territorial).  

 

 

 

 

 

Figura 16: Área Metropolitana de Lisboa - Dinâmicas territoriais 
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 HISTÓRICO DE EXPANSÃO 2.2.2

Odivelas teve o seu início através da 

construção do Mosteiro sob a ordem do rei D. 

Dinis, nome com o qual ficou, no ano de 1295. Na 

envolvente do principal monumento, durante os 

séculos XV e XVI e devido à fertilidade do solo, 

assiste-se ao elevado crescimento da 

implantação de quintas agrícolas, a partir das 

quais se escoavam os víveres para a região de 

Lisboa.  

No início do século XX, o local passou a 

ser frequentado pelas classes abastadas, como 

área de lazer e descanso, momento em que a 

vida municipal se começa a desenvolver. Surgem 

alguns aglomerados juntos às vias principais, 

hoje em dia, de nome Rua Guilherme Gomes 

Fernandes e Rua Combatentes da Grande Guerra.  

No decorrer dos anos 1960 avançaram as 

primeiras propostas de loteamento após o início 

da expansão urbana, no então, concelho de 

Loures, tendo como pólo gerador, o Mosteiro de 

Odivelas e o núcleo histórico existente. Com um 

índice populacional em franca explosão (entre 

1950 e 1970, a população da freguesia odivelense 

passou de 6.772 para 51.395 habitantes), 

momento em que se acentuaram as migrações 

internas no nosso país por parte de contingentes 

de imigrantes que se dirigiam até às metrópoles 

ocupando as suas cinturas externas, 

determinando de forma marcante o território 

nacional (Ver anexo II: Gráfico de Evolução 

Figura 17: Odivelas 1938 

Figura 18: Odivelas 1965 



28 
 

demográfica no Concelho de Odivelas desde 1900 até 2011). Os finais dos anos 60 e início da década 

de 70 foram decisivos para traçar o rumo de desenvolvimento do agora concelho de Odivelas, com a 

abertura dos primeiros arruamentos e o aparecimento de novos conjuntos edificados privados.  

Na região, após o 25 de Abril, intensifica-se o 

movimento de loteamento de terrenos que 

modificará profundamente a paisagem local, onde 

nos 25 anos seguintes aparecem 85 bairros 

clandestinos, também por culpa das cheias 

ocorridas no ano de 1983. Simultaneamente, com 

a falta de habitação a preços acessíveis em Lisboa, 

verifica-se uma explosão da construção civil, 

surgindo em praticamente todas as freguesias do 

concelho, grandes urbanizações que se traduzem 

numa subida relâmpago do número de habitantes.  

Todavia, este processo de suburbanização 

não sofreu mudanças significativas, confirmando-

se a falta continuada de soluções de planeamento 

e a prossecução, a ritmo desenfreado, da 

urbanização privada sob a forma de pacotes poligonais (Ver Anexo III: Carta de compromissos 

urbanísticos no Concelho) (Portas e Cabral, As transformações da regulação 2011). 

Na década de 1990 foram introduzidas mudanças importantes no concelho no que respeita à 

reconfiguração da estrutura territorial, com especial enfoque para o sector das acessibilidades, onde 

foram implantados grandes eixos viários regionais, entre elas, as ligações à A1 e A8 (auto-estradas 

do Norte e Oeste respectivamente) em 2001, a CREL em 1995, a CRIL em 1997/1998, as Radiais da 

Pontinha – IC16 em 1998 e de Odivelas - IC22 em 1995. Através deste novo plano de acessibilidades, 

foi possível garantir uma evolução urbana ao nível da construção e loteamento mais generalizada, 

beneficiando e consolidando a matriz territorial, bem como estabelecer a ligação consistente entre 

municípios e regiões vizinhas (Ver Anexo IV: Plano de Acessibilidades). 

Figura 19: Odivelas 1993 
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A zona da Quinta do Porto Pinheiro, hoje conhecida 

como colina do Cruzeiro (assinalada a laranja), veio 

beneficiar deste investimento estrutural, abrindo 

uma nova frente de urbanização dentro da freguesia 

de Odivelas. Esta nova fase de desenvolvimento, 

com a construção de um bairro num território com 

65 hectares, veio inverter a imagem de periferia 

dormitório e a desintegração urbana que 

caracterizava a cidade de Odivelas (Portas e Cabral, 

As transformações da regulação 2011). 

 

 

 

Os períodos de crescimento populacional e urbanístico no concelho podem ser sistematizados no 

diagrama seguinte: 

 

Segundo os dados estatísticos dos censos de 2011 (Anexo V: Quadro de Evolução Demográfica - 

1991, 2001, 2007), Odivelas reúne 144 549 habitantes residentes no concelho (7 % dos habitantes 

Grande Lisboa), das quais, 16.36% têm mais de 65 anos e 15.17% são crianças ou adolescentes. 

Com um passado profundamente rural e caracterizado por uma concentração habitacional dispersa, 

é hoje em dia um território bastante povoado que apresenta um crescimento populacional de 8% 

Figura 20: Odivelas 2009 

1950 - 2010 1900 - 1950 

Década de 70 
- Terciarização de 
Odivelas e acentuado 
carácter dormitório; 
- Atracção de população 
de Lisboa, nos eixos de 
penetração Odivelas, 
Póvoa de Santo Adrião 
e Caneças. 

Década de 80 
- Abrandamento 
do crescimento 
populacional; 
- São criadas as 
freguesias de 
Pontinha, 
Famões e 
Ramada. 

Década de 90-2010 
- Criação do 
município; 
- Novas 
acessibilidades 
como elementos 
estruturantes na 
evolução do 
território. 
 

A partir de 1930 
surgem as 
primeiras carreiras 
de camionagem de 
ligação a Lisboa. 

 

Década de 60-91 
- Densificação e 
extensão do 
tecido urbano nos 
concelhos 
periféricos a 
Lisboa. 
 

Tabela 1: Evolução demográfica do Concelho de Odivelas desde o início do século XX à actualidade  
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entre 2001 e 2011 e uma densidade populacional cerca de 46 vezes superior à do Continente e 11 

vezes mais que a Área Metropolitana de Lisboa. 
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2.3 ÁREA DE PROJECTO  

A freguesia de Odivelas, sendo a mais populosa entre as restantes do município, e apresentando 

problemas de consolidação territorial e integração social, foi definida como área de estudo para 

investigação. De frente para o Mosteiro e centro histórico, ladeado a poente pelo bairro dos 

Pombais e colina do Cruzeiro, a sul pela quinta e bairro Espírito Santo e a noroeste pela quinta da 

Arroja, existe parte do vale de Odivelas com uma área de 5,5 hectares, ocupada parcialmente por 

horticultores, sem projecto definido ou proposta para o futuro. Trata-se de uma área extensa e 

estreita, que ocupa somente a margem poente da Ribeira e que se eleva até à quinta do cruzeiro. 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Enquadramento da área de projecto Figura 22 - Plano director municipal – uso do solo 
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 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 2.3.1

Segundo o Plano director municipal e com base na área de intervenção definida, as 

intenções previstas para o local assentam em medidas de consolidação e benefício (1) das áreas 

existentes, de recuperação e legalização (2) de construções de origem ilegal, de implantação de 

equipamentos (3) de iniciativa municipal ou interesse público, de enquadramento e protecção (4) 

de áreas destinadas a verde urbano e de protecção e valorização (5) de áreas florestais. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ANÁLISE SWOT 

ESPAÇOS URBANOS - (1) A consolidar e a beneficiar –  Artigo 46º 

1 - As áreas existentes a consolidar e a beneficiar podem ser objecto da 

delimitação de áreas de recuperação conjunta, bem como da delimitação de áreas 

de intervenção urbanística prioritária.  (…) 

 
ESPAÇOS URBANOS - (2) A recuperar ou a legalizar – Artigo 47.º 

1 - As áreas urbanas existentes a recuperar ou a legalizar abrangem áreas de 

loteamentos e construções de origem ilegal susceptíveis de recuperação e 

legalização. (…) 

ESPAÇOS URBANIZÁVEIS - (3) Equipamentos e outros usos públicos – 

Artigo 59.º 

As áreas propostas para equipamentos e outros usos públicos destinam-se à 

implantação de equipamentos e outras construções ou espaços cujos usos sejam 

da iniciativa municipal ou do interesse público de uma forma geral. 

ESPAÇOS URBANIZÁVEIS - (4) Verde urbano de protecção e 

enquadramento  – Artigo 62.º  

(…)   - Nestas áreas não serão autorizadas novas construções, excepto as 

instalações de apoio (cafés, restaurantes, quiosques, esplanadas, etc.), sem 

prejuízo do disposto na legislação da REN. 

ESPAÇOS NÃO URBANIZÁVEIS - (5) Florestais de protecção e 

valorização ambiental – Artigo 71.º 

1 - Nas zonas de protecção e enquadramento é obrigatória a sua 

plantação com espécies apropriadas a essa função. 

 
Tabela 2: Plano Director Municipal referente à área de intervenção  



33 
 

Dentro da área de projecto, na zona do Vale de Odivelas, após a avaliação do local, 

percebeu-se que existem vários factores de risco e de degradação que devem ser controlados para 

que se potencie as qualidades do lugar.  

Tendo em conta o PDM proposto, parte do vale situa-se numa área de protecção e 

enquadramento ambiental, através da valorização dos elementos naturais, entre eles, a colina, as 

suas espécies e a ribeira de Odivelas. Na envolvente encontram-se áreas destinadas à 

implementação de equipamentos de interesse público, bem como à recuperação do tecido urbano 

que se encontra desarticulado com as zonas adjacentes. Também zonas destinadas à consolidação e 

beneficiação de espaços carentes de afluência populacional e actividades de interesse público. Por 

fim, pretende-se, através de uma estratégias projectual articular e garantir a consistência entre os 

vários focos pré-existentes que se encontram na área de estudo, de forma a promover dois tipos de 

coesão essenciais ao local: O território urbano e a população. 

 

 CONTEÚDOS DE ANÁLISE RELEVANTES 2.4.1

Tendo em conta a zona do Vale de Odivelas os principais focos de análise serão:  

. A sua localização em contexto urbano; 

. A existência de um corredor ribeirinho; 

. O tipo de uso do solo através da prática agrícola quer por entidades privadas quer por 

apropriação marginal do terreno por parte da população;  

. A morfologia do vale;  

. A existência de equipamentos e serviços de apoio à população; 
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Localização 

É claramente um dos pontos fortes da área de projecto. É 

um lugar que de momento contacta com os diferentes 

bairros, espaços públicos, áreas culturais, desportivas e 

de aprendizagem. A sua localização pode ser um ponto 

de partida ou de oportunidade para a reestruturação do 

tecido urbano, através da criação de uma nova 

centralidade ou simplesmente quebrando a sua 

conotação enquanto barreira dificultadora de 

comunicação e fluidez espacial entre os vários lugares da 

cidade. 

Ribeira 

O estado actual da ribeira constitui neste 

momento, uma ameaça, face aos maus 

cheiros provocados pelos resíduos industriais. 

No entanto, a mesma pode ser uma 

oportunidade, caso as qualidades naturais do 

lugar sejam potenciadas através de uma 

requalificação ambiental, que permita 

garantir a boa qualidade da água, o que seria 

também o regresso da salubridade local. 

 

 

 

Hortas Urbanas 

Existem dois tipos de ocupação hortícola no vale. O solo privado pertencente ao Mosteiro e 

a ocupação marginal do terreno pela população. Certamente, que o tipo de actividade se trata de 

um ponto forte, visto que em nada prejudica as condições ambientais, antes pelo contrário. 

Contudo, a ocupação desmedida pode ser uma ameaça caso não exista um planeamento do espaço, 

com acessos e percurso delineados que permitam uma organização partilhada e mais justa. 

Figura 23: Área de estudo e sua localização 

Figura 24: Posição e Imagem da ribeira 
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Morfologia 

Sendo um vale, o terreno apresenta uma configuração difícil, devido à formação da Colina 

do Cruzeiro. Aquando as obras do novo Bairro da mesma colina, o vale foi o local escolhido como 

zona de aterro acentuando ainda mais o declive e dificultando as condições de acesso às hortas e 

ribeira, pelo que se trata de um ponto fraco na avaliação geral do lugar.  

Equipamentos de apoio local 

Os equipamentos de utilização colectiva constituem elementos chave do planeamento e 

ordenamento do território, nas vertentes de estruturação e socialização dos espaços urbanos. A 

grande variedade de equipamentos existentes de apoio à população é representada pela grande 

número de serviços, escolas, espaço cultural do Paços do Concelho e pela forte presença do 

equipamento polidesportivo. Reforçando uma vez mais a vantagem da sua localização, a questão da 

proximidade aos equipamentos, serviços e comércio impulsiona ainda mais para a importância da 

regeneração do Vale, na qualidade de espaço público e de lazer. Contudo, segundo o plano de rede 

de equipamentos proposto com data de 2009, o concelho apresenta problemáticas relacionadas 

com a carência programática de serviços de apoio à população: défice significativo na rede de 

Figura 26: Marcação aproximada do declive da área de intervenção 

Figura 25: Mapa de áreas ocupadas pelas hortas 
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equipamentos de apoio à infância (creches e jardins de infância), em especial nas zonas de maior 

crescimento urbano, onde residem famílias jovens; carências ao nível dos equipamentos de ensino, 

sobretudo no ensino básico (cerca de 40% dos estabelecimentos do 1º ciclo a funcionar em regime 

duplo) e nas actividades de tempos livres; reduzida oferta de equipamentos de apoio à terceira 

idade, que é exacerbado pela dinâmica demográfica registada entre 1991 e 2001, caracterizada por 

um aumento muito significativo da população com mais de 65 anos; Necessário reforço da rede de 

equipamentos culturais, por forma a criar e promover espaços indutores de sociabilização e 

estruturação urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27: Equipamentos existentes na proximidade da área de intervenção  
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 CONCLUSÕES  2.4.2

Em suma, após a análise dos vários pontos de interesse, condições e características 

existentes que despertaram a ideia da criação de uma estratégia de requalificação do Vale de 

Odivelas é feita uma síntese através de um quadro SWOT onde são apontadas as diferentes 

repercussões: 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Localização central 
Fraca relação com 

envolvente 

Corredor ribeirinho como 

lugar recreativo e de lazer 

Degradação da qualidade 

ambiental da ribeira e 

suas margens 

Solo fértil Zona declivosa 

Recuperação da mancha 

verde como parque 

urbano 

Ocupação agrícola 

descontrolada 

Actividade agrícola 
Fracas condições de 

salubridade local 

Continuidade da 

actividade agrícola 

Aproveitamento 

negligenciado do lugar 

Proximidade com bairros 

envolventes 
Barreira física 

Articulação com 

equipamentos locais 

através da 

implementação de 

programas atractivos 

Área propícia a actos de 

marginalidade 

 

Tabela 3: Análise Swot 

Da análise efectuada conclui-se que as áreas prioritárias de intervenção são a requalificação 

do Vale da Ribeira e a integração de um equipamento comunitário que visa beneficiar a componente 

sociocultural do lugar, conferindo um diferente e atractivo uso do espaço, através de um programa 

complementar às necessidades locais.  
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3. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo foram analisadas várias experiências já concretizadas relativas a 2 tipos de situações 

relevantes para a componente de projecto, entre os quais a reabilitação de corredores fluviais 

urbanos, suas margens e envolvente natural enquanto espaços degradados, e a sua integração com 

o equipamento comunitário, impulsionador de actividades complementares ao local. No caso da 

requalificação de corredores fluviais, espaços verdes degradados e lugares obsoletos encontram-se 

diferentes tipologias de remate e de consolidação viradas para diferentes especificidades 

territoriais, não obstante, o objectivo é comum; pretende-se potenciar as qualidades do lugar, 

reduzindo os impactos ambientais e criando espaços recreativos e de lazer inerentes às 

necessidades locais. 

3.1 REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS EM CONTEXTO URBANO 

A. Parque Urbano do Cacém Qtª da Bela Vista 

  

Figura 28: Parque urbano do Cacém - localização e imagens 

ÁREA:  

4 Ha / 40.000 m2 

 

LOCALIZAÇÃO:  

Cacém, SINTRA 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO:  

2003 - 2007 

 

VALOR DO PROJECTO:  

Valor do projecto incluído num total 

de 15,6M de euros. 

 

ARQUITECTO: NPK Arquitectos 

Paisagistas e PROAP articulado com 

Programa Polis – Cacém Projecto. 

USOS:  

Actualmente, o Parque Linear desempenha um importante 

papel de centralidade na cidade de Agualva Cacém, 

conferindo não só uma nova organização do espaço público, 

bem como disponibilizando aos habitantes locais, áreas 

extensas de lazer e vários equipamentos públicos, tais como 

os circuitos de condição física.   

 

 

PROJECTO:  

Segundo o Arquitecto, uma das razões da criação deste 

parque foi impedir a ocorrência de inundações tão frequentes, 

onde apenas permita inundar ao ponto de não por em risco a 

segurança das pessoas e dos seus bens, retardando a entrada 

das águas que chegam do Cacém e de Agualva. 
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B. Parque Urbano de Santa Sofia 

 

  

Figura 29: Parque urbano Dr. Luís César Pereira –  localização e imagens 

ÁREA:  

3,5 Ha / 35.000 m2 

 

LOCALIZAÇÃO:  

VILA FRANCA DE XIRA 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO:  

2004 - 2008 

 

ARQUITECTO:  

 

USOS: 

Parque infantil, circuito pedonal, área de exercício e um 

parque de merendas. 

 

PROJECTO:  

A requalificação para o lugar estava em vista desde a década 

de 70, altura desde a qual, a população de Santa Sofia tem 

sido obrigada a conviver com um espaço descaracterizado, 

onde a excedente ripícola e entulho vazado evidenciava um 

estado avançado de degradação e abandono.  

O projecto enquadrado no vale de Santa sofia, numa zona 

acidentada, propôs não apenas a requalificação da ribeira, 

mas também impulsionar a articulação territorial ligando e 

desafogando os espaços envolventes. A abertura do parque 

urbano permite a melhor comunicação entre diferentes 

bairros através de acessibilidades adaptadas às difíceis 

condições do terreno. É possível, após a conclusão do 

projecto, observar a linha de água que anteriormente estava 

escondida entre a vegetação. 
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C. Parc de la Trinitat 

 

 

  ÁREA:  

11 Ha / 110.000 m2 

 

LOCALIZAÇÃO:  

Via de Bàrcino, s/n (metro L1, Trinitat 

Vella), BARCELONA 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 

 1991 - 1993 

 

VALOR DO PROJECTO: 3M de euros  

 

ARQUITECTO: Enric Batlle, Joan 

Roig, arquitectos da University of 

Virginia, School of Architecture 

Figura 30: Parc de la Trinitat - localização e imagens 

USOS:  

Anfiteatro de múltiplo uso e uma grande área de lazer 

presidida pelos campos desportivos: Ténis, voleibol, 

basquetebol e futebol. Uma grande área de piquenique com 

mobiliário urbano de apoio. 2.400 m2 de terreno composto 

por lotes destinados ao cultivo de produtos hortícolas por 

parte dos moradores vizinhos. Pistas de treinos destinadas ao 

Modelismo. 

 

PROJECTO:  

O ‘Parc de la Trinitat’ está localizado no centro de ‘Nus de la 

Trinitat’ em terras que eram anteriormente algumas da 

últimas quintas de Barcelona. Este é o maior sistema de anéis 

rodoviários da cidade e, também, um claro exemplo de que as 

estradas não têm que ser necessariamente um objecto de 

fragmentação urbana. O enquadramento que se previa difícil 

articula-se na perfeição com uma envolvente bastante 

diversificada e agressiva. Localizado numa zona radial viária, 

este projecto colmata o território através de uma 

configuração mais centrada e pontualizada através de um 

programa bastante diversificado. A barreira criada pelas vias 

rodoviárias remete para um projecto mais concentrado e 

pouco diluído no território, contudo, o seu impacto é bastante 

positivo dada a oferta programática e a existência de grandes 

áreas verdes que contrastam bastante com a envolvente. 
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D. Parque da Quinta das Conchas e Quinta dos Lilases 

  

Figura 31: Parque da Quinta das conchas e Quinta dos Lilases - localização e imagens 

ÁREA: 

 24 ha / 240 000 m2 

 

LOCALIZAÇÃO:  

Lumiar, LISBOA 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 

Requalificação concluída em 2005 

(quinta das conchas) e 2006 (quinta 

dos lilases). 

 

VALOR DO PROJECTO:  

6,5 M de euros 

 

ARQUITECTO: Direcção Municipal de 

Ambiente Urbano/Divisão de Estudos 

e Projectos 

 

USOS:  

Zona de merendas, parque infantil, caminhos florestais com 

boas condições para a prática de corta-mato e uso de 

bicicletas todo o terreno. O mobiliário paisagístico é 

enriquecido com intervenções distribuídas pelo parque, como 

o palco para espectáculos ao ar livre, o edifício de apoio com 

recepção e área de exposições. Os sanitários públicos, o 

restaurante e a cafeteria são alguns dos serviços de apoio que 

tornam o espaço mais receptível ao público. 

 

PROJECTO:  

Possui duas zonas distintas: a parte inferior apresenta um 

amplo espaço ajardinado que contém um recinto 

polidesportivo, e a parte superior consiste numa mata 

relativamente cerrada. Zona aberta com 24 ha de relvados e 

área florestada, traduz um local de elevado valor paisagístico 

e notável valor ecológico. Com a proximidade de vários 

bairros e do aeroporto da Portela, as quintas têm a função de 

libertar o espaço urbano através de uma área natural 

adaptada às necessidades locais com zonas de passeio e de 

lazer próximas às habitações.  
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3.2 EQUIPAMENTOS  

Os equipamentos comunitários têm a função de servir as pessoas através de um programa 

orientado às necessidades locais. O seu papel é o de dinamizar o território através da 

implementação de funções e de soluções arquitectónicas adaptadas ao tecido urbano e às condições 

do lugar. As tipologias de equipamento diferem consoante o remate programático que se pretende 

para o local, entre as quais existem, os equipamentos educacionais, culturais, residenciais, laborais, 

entre outros. No entanto, existe a possibilidade de o equipamento ter a versatilidade de cruzar 

diferentes actividades, e consequentemente, diferentes faixas etárias e classes sociais. A 

multifuncionalidade, em alguns casos, é um tipo de solução adequada aos problemas sociais actuais, 

dado o grande número de problemáticas existentes. 

 

E. Solstice arts centre  

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2 106 m2 

 

LOCALIZAÇÃO: Navan, Meath, IRLANDA 

 

DEMOGRAFIA: 25 000 habitantes; 100 

habitantes/km2 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 2006 

 

ARQUITECTO: Grafton Architects 

 

VALOR DO PROJECTO  €1 ,5 milhões 

 

CLIENTE: Vila de Navan 

 

TIPO DE CONSTRUÇÃO: Original sobre 

antiga praça de mercado 

 

TIPOLOGIA: Centro de Artes  

 

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: 

Cultura, Trabalho, Cidadania 

 

PROGRAMA ESPACIAL: Sala de 

espectáculos, Sala de exposições e salas de 

workshops  

 

 

Figura 32: Solstice Arts Centre - localização e imagens 
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BI

Trata-se de uma localização definida por uma complexa trama urbana, visto que o sistema viário 

predomina sobre o tecido construído. A diferença de cotas sobre a qual o projecto assenta ajudou na 

criação de um distanciamento entre a zona de tráfego ruidosa e fugaz e um conceito de lugar 

público estável, de permanência.  

A ambição do projecto era criar um espaço cultural para a vila juntando as comunidades num 

local dedicado às artes, que teve o apoio dos grupos de teatro e de dança. O edifício encontra-se 

ligado à biblioteca pré-existente, conferindo, de momento, uma nova visibilidade à sua entrada 

principal e à antiga praça. A ideia de espaço público é reforçada pela proximidade das entradas da 

sala de espectáculos e da biblioteca com o largo adjacente.  

  

Figura 33: Solstice Arts Centre –  Planta do piso acessível a partir do espaço pú blico 
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F. Bridges centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bridges Centre foi pensado e criado com objectivo de revitalizar a zona de Greenland, um dos 

bairros mais antigos e esquecidos devido aos problemas sociais locais. Essa revitalização passa por 

unir as diferentes comunidades, quebrando com as diferenças raciais, através de várias iniciativas, 

entre as quais, as do grupo ‘Bridge-Builders’ que juntou estudantes caucasianos e afro-americanos, 

provenientes de diferentes escolas em actividades variadas, os programas educacionais para adultos 

sem qualificações escolares, dando-lhes potencial para integrar a comunidade com outras 

capacidades e obter melhores condições de trabalho. Por fim, existem eventos artísticos ‘ Arts 

 ridge’ destinados às crianças com o objectivo de melhorar as suas habilidades. O programa do 

edifício encontra-se separado por duas naves tendo entre as mesmas um anfiteatro que funciona 

também como largo central. As salas de aulas e a sala das artes funcionam na nave norte e as salas 

de workshop juntamente com a sala polivalente na nave sul. As actividades administrativas 

encontram-se junto à entrada, na ala poente, assim como a zona da cafetaria. A abertura na zona de 

entrada permite a passagem de ar pela praça, ajudando ventilar a zona central, que também 

permite a iluminação natural para o interior de cada uma das naves. 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 4 923 m2 

 

LOCALIZAÇÃO: Greenlaw, Memphis, 

Tennessee, EUA 

 

DEMOGRAFIA: 5 549 habitantes; 930 

habitantes/km2 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 2006 

 

ARQUITECTO: Buildingstudio 

 

VALOR DO PROJECTO:  - 

 

CLIENTE: Bridges Foundation 

 

TIPO DE CONSTRUÇÃO: Original  

 

TIPOLOGIA: Centro Comunitário Cultural 

 

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: Educação, 

Cultura, Trabalho, Cidadania 

 

PROGRAMA ESPACIAL: Sala 

polivalente, Salas de aula, salas de workshops 

e anfiteatro ao ar livre. 

 

 

Figura 34: Bridges Centre- localização e imagens 
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Figura 35: Bridges Centre –  Planta piso térreo 
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G. Maryvale Community Center 

 

 

 

 

A equipa de Projecto teve como principal preocupação desenvolver um edifício público que lidasse 

com as condições pré-existentes do local, mantendo e construindo uma ligação funcional com o 

parque recreativo envolvente e oferecendo condições de ordem cultural, social e comunitária para a 

população residente. Foi criado um objecto paralelepipédico constituído por uma pele em metal 

suspenso sobre uma banda de vidro com 2,40 metros de altura que promove uma maior 

permeabilidade e interacção por parte das pessoas que passam pelo local. O objectivo era 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 4 000 m
2
 

 

LOCALIZAÇÃO: Maryvale (99 km2), Phoenix, Arizona 

 

DEMOGRAFIA: 190 000 habitantes; 1 890 habitantes/km2 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 2006 

 

ARQUITECTO: Gould Evans / Wendell Burnette 

Architects 

 

VALOR DO PROJECTO: $6,5 milhões 

 

CLIENTE: Cidade de Phoenix 

 

TIPO DE CONSTRUÇÃO: Original sobre Parque 

Recreativo pré-existente 

 

TIPOLOGIA: Centro Comunitário Cultural e Desportivo 

de Lazer 

 

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: Acção social, Cultura, 

Trabalho, Cidadania 

 

PROGRAMA ESPACIAL: 

Programa desportivo: Piscinas e Pavilhão de jogos. 

Programa sociocultural: Biblioteca, sala de conto, 

auditório, sala polivalente, salas de convívio, sala de 

dança e sala das artes. 

 

 

Figura 36: Maryvale Community Center - localização e 

imagens 
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transparecer as actividades existentes no interior para os transeuntes através de um edifício bem 

inserido no contexto urbano e principalmente no contexto do parque, que por sua vez dispõe de 

vários percursos que fazem atravessamento pelo mesmo, para além do campo de jogos já existente. 

O programa proposto para o equipamento vale pela sua diversidade e adequação a um público 

abrangente. Num dos volumes existentes encontra-se a zona da biblioteca, de leitura e de estudo, 

um local mais calmo e silencioso, e no outro a área desportiva e cultural, local com maior actividade, 

dedicada a todas as faixas etárias, com auditório, sala polivalente destinada a eventos ou 

exposições, sala de dança, de actividades artísticas e de convívio júnior e sénior, conferindo ao 

edifício um ponto de encontro fulcral ao lugar e também potenciador de vivências não só ao nível do 

equipamento, mas também ao nível do parque e seu espaço público. 

Figura 37: Maryvale Community Center - Planta piso térreo 
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H. Fórum Brandoa 

 

A Brandoa, como grande parte dos aglomerados urbanos pertencentes à AML foram 

sujeitos a grandes pressões, fruto do crescimento rápido da periferia nos anos 70 e dando origem a 

locais desprovidos de controlo urbanístico. Pertencente ao Concelho de Amadora, é um território 

caracterizado por preexistências de origem clandestina e excrescências avulsas dispersas de forma 

aleatória. Face a este panorama, o Fórum veio promover a requalificação num lugar de charneira e 

de articulação com a área de expansão futura, assumindo-se como um novo Factor Urbano capaz de 

servir de ancoragem ao reordenamento de um território, até aqui, de urbanidade duvidosa. 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 15 800 m
2
 

 

LOCALIZAÇÃO: Rui Luís Vaz de Camões, Brandoa, 

Amadora. 

 

DEMOGRAFIA: 17 805 habitantes; 7 450 

habitantes/km2 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 2005 

 

ARQUITECTO: José Soalheiro e Teresa Castro 

 

VALOR DO PROJECTO  €5,7 milhões 

 

CLIENTE: Município de Amadora 

 

TIPO DE CONSTRUÇÃO: Original sobre o Jardim Luís 

de Camões 

 

TIPOLOGIA: Centro Social e Cultural (Fórum) 

 

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: Acção social, 

Educação, Cidadania, Saúde, Cultura e Desporto. 

 

PROGRAMA ESPACIAL: Escola Intercultural das 

Profissões e do Desporto, Centro de dia, Centro de 

Infância, Espaços para Associações Recreativas, 

Pavilhão Polivalente, Espaço da Unidade de socorros da 

Cruz Vermelha. 

 

 

Figura 38: Fórum Brandoa - localização e imagens  
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Com uma capacidade programática bastante diversificada, aponta para um público bastante 

vasto, com espaços de apoio a crianças, jovens e idosos, promovendo a coesão e participação social 

por parte dos habitantes. Áreas de apoio social, como o ATL e centro de dia dão resposta aos 

problemas de inclusão e ajuda social. Áreas como a escola Intercultural das Profissões e do 

Desporto, áreas como os espaços das associações dão resposta ao desenvolvimento educativo e 

cultural através de actividades e da partilha de experiências. O pavilhão polivalente destinado a 

espectáculos promovidos pelas associações também recebe actividades desportivas de interesse 

público. A zona de estacionamento é também o espaço do festival internacional de Banda 

Desenhada da Amadora que decorre anualmente no concelho. Inserido num território com 

bastantes fragilidades a nível social e cultural, o edifício assume uma posição marcante, com uma 

componente programática multidisciplinar e essencial face às necessidades da população. 

  Figura 39: Fórum Brandoa - Planta piso térreo 
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3.3 NOTAS CONCLUSIVAS 

Da análise dos casos de estudo, onde são evidenciados os vários projectos de requalificação 

paisagística do lugar e de construção de equipamentos culturais e comunitários destacam-se as suas 

tipologias de resolução tendo sempre em conta as características físicas, políticas e sociais locais. 

Tanto a questão da linearidade aplicável em corredores ribeirinhos, como a reformulação de lugares 

degradados através de projectos mais pontualizados face às condições desfavoráveis da envolvente 

permitem a criação de novas centralidades respeitando o enquadramento territorial, reduzindo o 

impacto ambiental, tais como cheias e o risco do aumento de poluição, e oferecendo novos usos e 

actividades à população.  

O equipamento comunitário tem a capacidade geradora de dinâmicas sociais e culturais, 

abrindo a possibilidade da população residente intervir no território. Salientam-se os diferentes 

programas existentes em cada caso, mas a questão de multidisciplinaridade programática prevista 

para cada caso de estudo oferece condições e actividades mais diversificadas, destinadas a um 

público-alvo mais vasto, acabando por colmatar diferentes necessidades inerentes ao lugar de 

intervenção.   
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4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1 PROCESSO PARTICIPATIVO E RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Como complemento da contextualização do lugar procurou-se não só analisar o território 

em questão, recorrendo à análise cartográfica e fotográfica mas também, a posição dos habitantes 

em relação à área de estudo, por conseguinte, foram elaborados inquéritos à população odivelense, 

entre Março e Abril de 2013, direccionados a dois grupos de pessoas: aos horticultores e aos 

moradores e/ou conhecedores da área em questão, pois foi a pensar nos mesmos, que o projecto 

emergiu.  

Foram colocadas perguntas de resposta maioritariamente fechadas, apenas algumas de 

resposta aberta no fim de cada inquérito, de forma a serem exprimidas algumas opiniões mais 

pessoais sobre os problemas do local. Cada um deles encontra-se dividido em secções. Aos 

horticultores (Ver em Anexo VI) foram colocadas questões de carácter pessoal, questões sobre o seu 

espaço agrícola, os seus custos de manutenção, acessos ao local e sobre a existência de apoios ou 

associações agrícolas. Aos moradores/conhecedores do lugar (Ver em Anexo VII) foram colocadas 

questões também de carácter pessoal, a sua visão e opinião sobre o vale e a ribeira de Odivelas e, 

por fim, sobre a existência de equipamentos existentes e possíveis carências de actividades 

destinadas às pessoas. 

 RESULTADOS RELEVANTES - HORTICULTORES 4.1.1

O Horticultor 

Obtiveram-se 13 amostras num universo de cerca de 20 horticultores1. Importa perceber o 

perfil dominante do horticultor inquirido, bem como a sua satisfação com as condições existentes e 

a sua opinião sobre intervenções futuras. Com base nos resultados obtidos (Ver em Anexo VIII), 

todos os inquiridos têm mais de 40 anos e vivem no Concelho de Odivelas. Prevalece a faixa etária 

dos 40 aos 49 com 46% dos resultados. A maioria dos inquiridos é do sexo masculino com 76,9% e 

53,8% têm apenas a 4ª classe. Cerca de 38% são reformados enquanto que, 46,2% trabalham por 

conta de outrem.  

 

                                                                   
1 Devido à ocupação irregular das hortas no vale, não foi possível avaliar com exactidão a quantidade 

de horticultores, contudo estimam-se cerca de 20 com base em opiniões reincidentes por parte dos mesmos. 
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Hortas e manutenção 

Cerca de 69% cultivam para consumo próprio e os restantes 31% por uma questão de 

ocupação de tempos livres. A rondar os 54% existem terrenos agrícolas com mais 100m2. Os 

restantes 46% têm terrenos com menores dimensões. Apenas uma pessoa não possui vedação, e 

entre os mais precavidos, 53,8% usam canas para proteger a sua horta. Mão-de-obra exigente e a 

cara manutenção são vistas como as principais dificuldades com, respectivamente 38,5 e 30,8% dos 

resultados. A maioria tem uma instalação de apoio, mas evitam guardar os seus materiais nas 

mesmas por questões de segurança. Apenas três não captam água da ribeira para regar os seus 

produtos. 

Acessos e apoios associativos 

A maioria, com 69,2% demora menos de quinze minutos de casa a chegar ao seu local de 

cultivo enquanto que, os restantes demoram entre quinze a trinta minutos, havendo 8 horticultores 

a deslocarem-se a pé.  

Com o recurso à escala de Likert no que respeita à avaliação das condições dos acessos às 

hortas, seis inquiridos responderam ‘razoável’ e os restantes sete responderam ‘fraco’ e ‘mau’. Este 

problema foi apontado a par com, as condições de segurança, como as principais preocupações dos 

horticultores, daí fazer falta a existência de apoios externos ou associações que ajudem a financiar e 

a salvaguardar a actividade agrícola do local, onde, até ao momento, não existe qualquer uma.  

As suas sugestões finais residem no melhoramento dos acessos e dos espaços de cultivo, 

que de momento se encontram toscamente distribuídos pelo local. 

 

 RESULTADOS RELEVANTES – MORADORES / CONHECEDORES DO LUGAR 4.1.2

O morador 

Foi recolhida uma amostra de 45 habitantes, todos eles inquiridos nas imediações da área de 

intervenção. Relativamente aos resultados (Ver em Anexo VIII) pode-se afirmar que a maioria é do 

sexo masculino, com idade acima dos 36 anos, natural da zona de Lisboa e residente na freguesia de 

Odivelas. Todos conhecem o local em questão e souberam avaliar as condições existentes 
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Vale de Odivelas 

Através da escala de Likert, foi feita uma avaliação da imagem do local, onde predominam as 

respostas ‘razoável’, ‘fraca’ e ‘má’, onde a existência das hortas funcionou como um factor 

importante na visibilidade e estética do lugar, caso contrário os resultados seriam bem mais 

negativos, daí 42 pessoas terem aprovado a sua presença como boa medida de aproveitamento do 

espaço. 

A maioria dos inquiridos não vê com bons olhos o estado actual da ribeira devido a 3 factores 

de risco tais como a vegetação excessiva, maus cheiros e poluição, bem como os seus percursos e 

carência de actividades onde nomeiam ‘percurso pedonal’ e ‘parque infantil’  como boas 

alternativas. 

Equipamento de apoio 

Ao nível da existência de equipamentos, é referido maioritariamente como ‘fraca’ e 

‘razoável’, tendo o grupo de ‘equipamentos associativos’ sido apontado como o mais pretendido, a 

par de ‘sala de espectáculos’. A rondar os 6 % estão as respostas ‘convívio’ e ‘passeio’ à pergunta de 

actividade requeridas, mas inexistentes devido à falta de opções no local. 

 

 CONCLUSÕES FINAIS DO PROCESSO PARTICIPATIVO 4.1.3

O processo participativo foi uma alavanca importante na dedução das intenções de projecto 

para se compreender mais acertadamente que serviços ou apoios podem complementar o lugar. O 

papel do arquitecto é mais que resolver construtivamente a solução pretendida; é também criar um 

equilíbrio entre espaço e sociedade.  

“ (…) A sua acção não é fatalmente determinada, ele deve procurar criar aquelas formas que 

melhor serviço possam prestar quer à sociedade quer ao seu semelhante, e para tal a sua acção 

implicará, para além do drama da escolha, um sentido, um alvo, um desejo permanente de servir(…) 

” (Távora 1999). 

Assim, projectar, planear, desenhar, deverão surgir em conformidade não apenas com a 

visão do arquitecto enquanto manipulador da forma, mas também com as circunstâncias do lugar, 

das quais se procura contrariar os aspectos negativos e potenciar os aspectos positivos. O mesmo 

não se trata do único organizador do espaço, as pessoas que vivenciam e experienciam o lugar, por 
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ventura com maior afinidade que o próprio arquitecto, também participam e a sua colaboração é 

imprescindível. 
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4.2 PARQUE URBANO DO VALE DE ODIVELAS 

 INTENÇÕES DE PROJECTO  4.2.1

Considerando que o Vale de Odivelas está enquadrado no Plano director municipal na categoria de 

‘espaços urbanizáveis’ como verde urbano de protecção e enquadramento , a estratégia de 

intervenção visa requalificar as funções existentes, nomeadamente a actividade agrícola e valorizar 

a paisagem através da criação de espaços públicos e de lazer sem prejuízo do disposto na legislação 

da REN (Artigo 62º). Os espaços não urbanizáveis, ainda dentro do perímetro da área de estudo 

(artigo 71º) são zonas de protecção florestal e de valorização ambiental onde é obrigatória a 

plantação de espécies apropriadas a essa função, melhorando o enquadramento paisagístico e 

reforçando as qualidades do lugar. 

Espaços conotados como urbanos devem ser consolidados e beneficiados através do seu 

enquadramento e ligação com o vale de Odivelas com a criação de percursos, inclusão de espaços 

verdes e mobiliário urbano que possibilitem uma maior fluidez espacial e integração urbana que de 

momento é bastante limitada (Artigo 46º), como é o caso da Quinta do Espírito Santo, do Bairro dos 

Pombais e da Quinta da Arroja. 

Tendo em conta as limitações morfológicas do terreno com declives acentuados e com a margem 

nascente ocupada pela área do Mosteiro, o projecto de intervenção irá assentar numa tipologia 

linear, mais próxima e aberta às comunidades com espaços de recreio, espaços agrícolas 

organizados e compartimentados, percursos lúdicos que permitam uma maior cumplicidade com a 

ribeira e ligações mais vincadas com a envolvente, nomeadamente com a plataforma superior do 

Equipamento comunitário, onde horticultores e o restante público possam interagir com o lugar 

reforçando o factor social e cultural inerente ao mesmo. Em suma, num território desligado da 

cidade, mas com inúmeras oportunidades e pontos fortes seria necessário a criação de um projecto 

impulsionador de actividades aliada à valorização e consolidação paisagística do Vale de Odivelas, 

devolvendo o espaço à cidade. 

 PROJECTO 4.2.2

A função principal da proposta seria manter a função predominante local, ou seja, a actividade 

agrícola e permitir a presença e a circulação do restante público pelo lugar. Foram assim criados dois 

percursos longitudinais destinados aos horticultores e aos visitantes, mas sem qualquer 

componente privada, pois o objectivo seria percorrer o espaço em diferentes cotas dadas a 
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condições altimétricas do terreno. Na plataforma superior encontra-se o equipamento comunitário 

como ponto marcante do projecto e a sua ligação com o parque é crucial, não apenas por ser o 

centro gerador de actividades e sociabilidade, mas também pela componente morfológica onde 

‘agarra’ os percursos existentes ao longo vale permitindo uma maior fluidez espacial entre cotas 

altimétricas bastante díspares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O espaço agrícola encontra-se ocupado aleatoriamente pelas populações e a sua implantação 

desacertada no território é reformulada através de ‘bolsas hortícolas’ limitadas pelos dois percursos 

estruturantes e que conferem a linearidade ao parque urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Percursos propostos 

Figura 41: Localização das hortas - configuração actual 
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O vale enquanto vazio urbano tem pouca ou nenhuma relação espacial e ‘afectiva’ com os bairros 

adjacentes, contudo seria imperativo, como ‘mancha verde’, libertar o espaço envolvente e permitir 

uma maior permeabilidade entre as pessoas e o lugar através de áreas de carácter público, ligações 

entre zonas verdes e materialidades.  

 

 

 

 

 

 Com base no processo participativo foram levantadas as seguintes hipóteses de 

planeamento local  

Apontar todas as intenções: 

-Reformular o espaço agrícola 

  

  

Figura 42: Localização das hortas - proposta 

Figura 43: Áreas de influência: bairros envolventes e espaço público  
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4.3 O CENTRO COMUNITÁRIO DE ODIVELAS 

 INTENÇÕES DE PROJECTO 4.3.1

“ (…) No contexto metropolitano encontram-se limitações de coesão social, económica e 

territorial, assentes na existência de bolsas deficitárias em infra-estruturas e equipamentos sociais 

básicos, no aparecimento de novas formas de marginalidade e de exclusão, fruto de fragmentações 

sócio-urbanísticas, e em problemas associados à reconversão ou declínio de actividades tradicionais. 

(…) “2 

Como parte integrante da resolução espacial do vale de Odivelas está o centro comunitário que irá 

resolver e consolidar a memória do lugar bem como questões de ordem social através de uma 

componente programática multidisciplinar direccionada para a comunidade local. 

A questão da proximidade e da centralidade ao nível da sua implantação foi um factor decisivo na 

escolha do local pois dará maior acessibilidade às pessoas e preponderância ao local que vive do 

estacionamento do pavilhão multiusos de Odivelas.  

A sua presença definirá um novo marco no lugar como área de concentração de actividades 

direccionada para um público vasto com uma componente associativa, de ensino e cultural. 

 

                                                                   
2 In http://www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/anexos/Vol_4_2/V4.2_V_EstSocioDemog.pdf 

{consultado em Junho de 2013} 

Figura 44: Implantação e localização do equipamento 
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 IMPLANTAÇÃO, MORFOLOGIA E ACESSOS 4.3.2

A localização privilegiada do equipamento é assumida através da forma como este se enquadra no 

território, ou seja, no topo da colina com vista para a cidade e em função das direcções das curvas de 

nível no topo da mesma. Um dos eixos existentes que influenciara os aspectos formais do projecto 

foi o alinhamento da Rua Lima Basto.  

Dadas as condições difíceis do terreno o edifício encontra-se parcialmente enterrado no território 

permitindo a formação de duas praças, uma delas a partir da área urbana (Bairro da Colina do 

Cruzeiro) e outra a partir do vale criando um factor de proximidade importante com o parque urbano 

dada a diferença altimétrica de quatro metros entre as mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As praças para além de espaços públicos delineados pela natureza formal e da componente 

programática do edifício são também áreas de convergência dos vários acessos. Dois deles a partir 

do parque urbano, sendo que um deles serve de apoio aos horticultores fazendo a ligação entre as 

hortas e as arrecadações dos instrumentos agrícolas situadas no equipamento. O outro acesso 

resulta da ligação do parque urbano com um dos bairros situados a nascente e ‘escala’ o terreno em 

direcção à praça inferior.  

Figura 45: Alinhamentos geradores dos 

aspectos formais do edifício 

Figura 46: Espaços públicos gerados 
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 PROGRAMA 4.3.3

A componente programática foi criada não só em função dos resultados dos inquéritos aos 

moradores onde a apreciação dos inquiridos reflectiu uma opinião negativa em relação à existência 

de apoios sociais, mas também em função das fragilidades a nível das políticas de implementação 

de equipamentos de apoio às comunidades.  

A opinião dos moradores/conhecedores do lugar tende para a criação de ‘equipamentos 

associativos’ e ‘sala de espectáculos’ como tipologias programáticas capazes de impulsionar uma 

outra vivência adaptada ao local e às necessidades da população. 

Ora, a questão do programa centrar-se-á nas actividades associativas em consonância com 

uma componente educativa e promotora de actividades viradas para todas as idades onde 

participarão as associações de Música, de dança, de artes plásticas e artesanato, e de Teatro de 

Odivelas3. 

Existe também um núcleo de ensino virado para a educação e formação apoiada pela 

existência de uma biblioteca com área de adultos e de crianças, bem como um sector de 

investigação com salas de workshop para trabalhos de investigação. O auditório destinado para 

espectáculos funciona como palco de ensaios da associação de teatro e dispõe de espaços de apoio 

para a mesma.  

 

                                                                   
3 in http://www.cm-odivelas.pt/CamaraMunicipal/ServicosEquipamentos/Cultura/Anexos/PACO.pdf 
{Consultado em Outubro de 2012} 

Figura 47: Acessos 
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Espaços - Piso 0 

salas de convívio 

Arrecadações horticultores 

Área de exposições 

Salas das artes 

Arrecadação 

Átrio 

Cafetaria 

I.S. 

 

 

Áreas 

5 x 46,5 m2 

100 m2 

183 m2 

2 x 53 m2 

34,5 m2 

35,8 m2 

33 m2 

24,6 m2 

 

 ÁREAS PROPOSTAS 4.3.4

 

Associações 

Este núcleo é composto pelas salas de convívio com uma instalação sanitária de apoio 

destinadas às cinco associações odivelenses (teatro, dança, artes plásticas, música) e também, 

segundo as intenções de projecto, a de horticultores cuja ideia seria criar um novo grupo, mais coeso 

e que garanta a melhoria de condições e a manutenção do espaço agrícola local. No mesmo piso 

estão localizadas as salas de artes plásticas pertencente à associação do mesmo nome, bem como 

uma arrecadação de apoio e um espaço para exposição de trabalhos. No piso 1 encontram-se as 

instalações referentes à escola de música com duas salas de aulas, uma individual e outra de grupo 

juntamente com a sala teórica, mais o estúdio de dança e respectivos anexos. 
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Espaços - Piso 1 

Recepção salas de música 

Sala de música individual 

Sala de música grupo 

Sala de teoria musical 

Arrumos 

Estúdio de dança 

Anexos 

 

 

Áreas 

18 m2 

4,6 m2 

14,5 m2 

45,5 m2 

6,5 m2 

93,6  m2 

45,6 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditório 

O bloco do auditório  com cerca de 300 lugares destinado a espetáculos de carácter público é 

composto pela plateia, para a qual existem duas entradas, uma no piso térreo e outra no 1º piso, e o 

palco para os artistas e também para ensaios por parte da associação de teatro. No foyer está 

localizada a bilheteira com bengaleiro e as I.S.’s públicas de apoio. O bloco é apoiado por uma 

cafetaria localizada no 1º piso com esplanada destinada ao público. Da bilheteira existe um acesso 

privado à parte administrativa composto por salas de trabalho, sala do director e instalações 

sanitárias privadas. As entradas principais situam-se a sul para público e a norte para cargas e 

descargas bem como artistas e alunos da associação de teatro. 

A norte do bloco situam-se os camarins no piso térreo, parte da escola constituída por sala 

de expressão plástica com câmara escura e arrecadação, e parte da escola de música com sala de 

ensaio, estúdio de gravações e sala de planeamento de actividades. 
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Espaços - Piso 0 

Foyer 

I.S.s públicas 

Ante-câmara acesso plateia 

Plateia 

Palco 

Coxia 

Camarins 

.Sala de ensaios musicais 

Estúdio de gravações 

Arrecadação de apoio 

Sala de expressão plástica 

Câmara escura 

Arrecadação de apoio 

Sala de planeamento de actividades 

 

 

 

Áreas 

135 m2 

76 m2 

14,2 m2 

329,6 m2 

91,5 m2 

2 x 13,8 m2 

22 + 13,7 + 13 m2 

46,4 m2 

17,1 m2 

23,2 m2 

71,2 m2 

12 m2 

11,6 m2 

23 m2 

Espaços - Piso 1 

Cafetaria / bar 

esplanada 

Administração 

I.S. privadas 

Acesso plateia 

Sala de ensaio artistas 

Arrumos 

 Copa / Área de convívo artistas 

I.S.’s artistas 

 

 

 

 

Áreas 

77,5 m2 

36 m2 

76,5 m2 

9,8 m2 

51 m2 

18,6 m2 

7,3 m2 

31,5 m2 

13,3 m2 
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Espaços - Piso 0 

Átrio 

Recepção 

Sala de trabalho 

Depósito 

I.S.’s públicas 

Área de leitura e consulta 

Salas audiovisuais 

Balcão de apoio biblioteca infantil 

Sala multimédia 

Sala audiovisuais 

Espaço recreio 

Sala leitural infantil 

 

 

 

Áreas 

66,8 m2 

20,6 m2 

19,6 m2 

26,4 m2 

36,5 m2 

152,3 m2 

2 x 18 m2 

12,8 m2 

27,3 m2 

23 m2 

34,3 m2 

45,8 m2 

 

Espaços - Piso 1 

Área de leitura e consulta 

Área períodicos 

Balcão piso 1 

Sala multimédia 

Sala de actividades plásticas 

Sala do conto 

Sala de leitura juvenil 

 

Áreas 

104  m2 

2 x 18,8 m2 

12,8 m2 

33,9 m2 

35,5 m2 

26,2 m2 

94,6 m2 

 

Biblioteca 

A área da biblioteca é constituída por salas de leitura e consulta de apoio ao centro de 

formação e à área de investigação às quais se encontra conectada. Contém também um sector de 

apoio à comunidade juvenil e infantil com salas de actividades, sala do conto e espaços de leitura e 

visualização de vídeos. 
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Espaços - Piso 1 

Átrio 

Sala de reuniões 

Sala de convívio docentes 

I.S. privada 

Reprografia 

I.S.’s públicas 

Salas workshop tipo 1 

Salas workshop tipo 2 

Áreas 

24,3  m2 

33,8 m2 

24,7 m2 

4,5 m2 

18,9 m2 

29,5 m2 

26,4 m2 

36,6 m2 

 

 

Salas de workshop – Área de investigação 

É um sector do edifício dedicado a grupos de investigadores com salas de workshop para a 

realização de sessões de trabalho ou pesquisas. Constitui 6 salas de aula, sendo que 4 delas podem 

duplicar a sua área e as outras 2 são fixas. A sala mais pequena tem capacidade para 16 pessoas, mas 

com a possibilidade de alargar para 32, enquanto que as outras duas têm capacidade para 20 

pessoas.  Existe ainda um espaço para docentes de grupo com sala de reuniões e área de convívio, 

bem como uma reprografia e as I.S.’s públicas de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de formação 

O núcleo educativo é constituído por salas de formação com novas oportunidades de 

aprendizagem quer para jovens quer para adultos e até séniores. É composto por 12 salas de aula, 

sendo que uma delas é de informática e com maior área. No piso 0 encontra-se a recepção, I.S.’s 

públicas, a área de professores, reprografia e sala de pessoal. No piso 1 está a administração do 

centro, a secretaria com área de atendimento, a sala de conferências e as arrecadações de apoio. 
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Espaços - Piso 0 

Átrio 

Recepção 

I.S.’s públicas 

Sala pessoal 

I.S. pessoal 

Posto de segurança 

Gabinete de orientação pedagógica 

Reprografia 

Posto primeiros socorros 

Sala convívio professores 

Gabinete de trabalho professores 

I.S. professores 

Salas de formação 

Sala de estudo 

Associação estudantes 

Sala convívio estudantes 

Cafetaria/bar 

Esplanada interior 

 

 

Áreas 

43 m2 

13,6 m2 

39 m2 

14 m2 

2,7 m2 

9,2 m2 

15,6 m2 

17,4 m2 

12,6 m2 

18,2 m2 

25,8 m2 

7,3 m2 

6 x 32,6 m2 

39,7 m2 

20,6 m2 

42 m2 

77 m2 

43,6 m2 

 

Espaços - Piso 1 

Gabinete de trabalho 

Gabinete administração 

I.S. administração 

Salas de formação 

Sala de conferências 

Arrumos 

Secretaria 

Área de atendimento 

Arrumos geral 

Sala de informática 

Sala de estudo 

 

Áreas 

25,8 m2 

15,7 m2 

7,3 m2 

5 x 32,6 m2 

75,7 m2 

10,4 m2 

59,8 m2 

15 m2 

22,8 m2 

62,2 m2 

39,7 m2 
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5.  CONCLUSÃO 

A questão dos vazios urbanos em cidades é vista como uma das causas de fragilidades no 

território. Áreas expectantes, terrenos baldios, espaços desqualificados, são alguns exemplos de 

lugares ou ‘não-lugares’ existentes que quebram e perturbam o funcionamento da cidade. Actuam 

como barreira e afectam o espaço envolvente por não apresentarem qualquer relação quer formal 

quer emocional para com os habitantes do lugar. Este ‘fenómeno urbano’ decorre, como foi visto no 

capítulo 1, do rápido e desmesurado crescimento das cidades e consequente má gestão territorial. 

Muitos são os lugares e espaços ‘sobrantes’ fruto desta tendência, mas que são ao mesmo tempo 

geradores de oportunidades, de novas tendências e dinâmicas por vezes imprescindíveis no espaço 

urbano.  

Espaços esses, que podem ser áreas construídas ou não, e que por sua vez remete para a 

questão de territórios naturais ou paisagísticos serem considerados vazios urbanos. Uma vez 

desocupados, sem qualquer tipo de tratamento ou relação com o espaço urbano, indicam falta de 

articulação territorial imprescindível ao bom funcionamento da cidade como um todo. É necessária 

a consideração desses lugares como áreas públicas e não como espaços vazios e esta questão 

abrange qualquer situação, quer sejam brownfields ou espaços naturais, nomeadamente frentes 

ribeirinhas, reservas ecológicas ou agrícolas. Parte da gestão das políticas territoriais a opção de 

intervir em áreas críticas e criar novas conotações e ambiências espaciais anteriormente 

inexistentes. O valor paisagístico existe e é reconhecido, mas pode ser valorizado. Esta é a 

mentalidade a seguir nas cidades onde cada vez existe menos espaço para se construir, pelo que se 

deve reinventar, recriar e potenciar os lugares indevidamente tratados.  

Aos sistemas fluviais em contexto urbano por vezes não lhes é dado o devido valor 

paisagístico e importância na salubridade local, mas acontece que as condições ecológicas 

interferem bastante na qualidade da paisagem.  

É necessária uma sensibilização dos valores ambientais e ecológicos para que se perceba os 

impactos culturais, económicos e sociais que as zonas ribeirinhas urbanas transmitem às populações 

locais. A sua valorização como espaços públicos e de lazer conduzem a uma tomada de consciência 

dos benefícios que representam para a cidade e para o ambiente.  
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A criação de novas vivências, novos costumes e mentalidades fazem a cidade crescer. Novas 

actividades para as pessoas, novos eixos de desenvolvimento, programas de desenvolvimento social 

e cultural promovem uma sociedade em movimento, mais dinâmica e rica em conhecimento. 

A requalificação de áreas degradadas pode acontecer não só com a reformulação espacial e 

implementação de novos espaços exteriores, mas também através do objecto arquitectónico. O 

equipamento enquanto objecto dinamizador de novas centralidades tem a capacidade de gerar 

novos focos de atractividade locais através de tipologias programáticas ajustadas às necessidades 

da população.  

No exercício de investigação procurou-se dar resposta à problemática dos vazios urbanos 

através de uma estratégia de intervenção adaptada às funções existentes, nomeadamente à 

actividade agrícola, conferindo novas funções com espaços e percursos de fruição pública que 

valorizem a paisagem local da encosta e da ribeira e com a implementação de uma componente 

programática diversificada e de interesse local. 

Um dos objectivos seria, para além das opções tomadas, a clarificação das intenções 

projectuais com o suporte de um processo participativo e sustentado na opinião pública local que 

conferiram alguma força e veracidade ao projecto. 
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I. ANEXO: PROT-AML, ESQUEMA DO MODELO TERRITORIAL    

  

Fonte: PROT-AML in Trabalho de análise elaborado por Daniel Flores, Inês Morgado Rui Magalhães e Tânia Paulo. 

Instrumentos de Gestão Territorial, Odivelas - Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre Espaços “Ligar o 

Construir no Construído” - Laboratório de Projecto VI; Faculdade de Arquitectura da UTL, Mestrado integrado Arquitectura 

5ª D - Professor Pedro Rodrigues; Professor Rui Barreiros Duarte; Ano lectivo 2011-2012. 
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CONCELHO DE ODIVELAS (1900 –  2011) 

 
 
 
 
 

 

  

Fonte: PDM Odivelas, Volume 4.2 Caracterização do território - Estrutura e funções sociais. Câmara 

Municipal de Odivelas. Janeiro 2009.  
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III. ANEXO: CARTA DE COMPROMISSOS URBANÍSTICOS NO 

CONCELHO 

  

Fonte: Cabral, João; Domingues, Álvaro; Portas, Nuno. Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 
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IV. ANEXO: PLANO DE ACESSIBILIDADES DO CONCELHO 

 

 

  

  

Fonte: Cabral, João; Domingues, Álvaro; Portas, Nuno. Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 
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V. ANEXO: QUADRO DE EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA - 1991, 

2001, 2011 

Regiões 1991 2001 2011 
Variações  
2001-1991 

Variações 
2011-2001 

Nº % Nº % 
Portugal  9.867.147 10.356.117  10.562.178 488.970 5,0 206.061 2,0 

Lisboa 2.520.708 2.661.850 2.821.876 141.142 5,6 160.026 6,0 

Grande Lisboa 1.880.215 1.947.261 2.042.477 67.046 3,6 95.216 4,9 

Amadora 181.774 175.872 175.136 -5.902 -3,2 -736 -0,4 

Cascais 153.294 170.683 206.479 17.389 11,3 35.796 21 

Lisboa 663.394 564.657 547.733 -98.737 -14,9 -16.924 -3 

Loures 192.143 199.059 205.054 6.916 3,6 5995 3 

Mafra 43.731 54.358 76.685 10627 24,3 22.327 41,1 

Odivelas  130.015 133.847 144.549 3.832 2,9 10.702 8 

Oeiras 151.342 162.128 172.120 10.786 7,1 9.992 6,2 

Sintra 260.951 363.749 377.835 102.798 39,4 14.086 3,9 

Vila Franca de Xira 103.571 122.908 136.886 19.337 18,7 13.978 11,4 

Fontes:  

- INE, “Estatísticas Demográficas    7”; 

- INE, “Censos    1”; 

- INE, “XIII Recenseamento Geral da População 1991”. 
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VI. ANEXO: INQUÉRITO AOS HORTICULTORES DO VALE DO 

ODIVELAS  

Inquérito aos horticultores do vale do Odivelas                            

Número do inquérito:_________ 

 

Informação pessoal 

 

1. Sexo: M □ F □ 

 

2. Idade:____. 

 

3. Número de membros do agregado familiar 

□1 

□2 

□3 

□4 

□Mais de 4. Quantos?_____. 

 

4. Nível de escolaridade 

 Não sabe ler / escrever 

□1º Ciclo básico  

□2º Ciclo básico 

□3º Ciclo básico 

□Ensino Secundário  

□Ensino Superior 

 

5. Ocupação 

□Patrão/Empresário  
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□Trabalhador por conta de outrem 

□Trabalhador por conta própria  

□Desempregado 

□Reformado 

□Estudante 

□Doméstico 

□Outro. Qual?__________________________. 

 

6. Naturalidade 

□Portugal          Qual localidade?_______________. 

□Estrangeiro     Qual país?____________________. 

 

7. É morador do Município de Odivelas? 

□              Sim. Que Freguesia?        

□Caneças 

□Famões 

□Odivelas  

□Olival Basto 

□Pontinha 

□Póvoa de Sto. Adrião 

□Ramada 

               □Não. Onde mora?____________________. 

8. Se respondeu sim: 

Há quanto tempo mora no município?_________. 

 

A horta 

 

9. Há quanto tempo tem esta horta?__________. 

 

10. A quem pertence estes terrenos? 

□ Sou proprietário 
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□ Terrenos municipais 

□ Terrenos privados 

□ Desconhecido 

 

11. Qual é o tipo de cedência? 

□Cedência sem contrapartidas 

□Arrendamento sem qualquer contrato escrito 

□ Arrendamento com contrato 

 

12. Qual a área do terreno? 

□menos de 50 m2 

□entre 51 e 75 m2 

□ entre 76 e 100 m2 

□ entre 101 e 150 m2 

□ mais de 150 m2 

 

13. Que tipo produtos cultiva? 

□Produtos Hortícolas. Quais?_________________________________________. 

□Frutos 

□Flores 

□Outros.Quais?____________________________________________________. 

 

14. Utiliza fertilizantes? 

□ Sim. Quais? 

□ Esterco 

□ Adubo químico 

□ Adubo vegetal 

□Outros. Quais?_____________________. 

□Não.  
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15. Quais são as suas motivações para o cultivo da horta? 

□Auto-consumo e subsistência familiar 

□Venda e Complemento ao rendimento 

□ Ocupação de tempos livres 

□ Outro. Qual?____________________________________________________________. 

 

16. Como adquiriu o conhecimento agrícola que possui? 

□Aprendi com a família 

□Aprendi sozinho 

□ Tive formação específica 

□ Outro. Qual?____________________________________________________________. 

 

17. Quanto tempo despende semanalmente para tratar da horta? 

□menos de 3h 

□entre 4 a 6h  

□ entre 7 a 9h 

□ entre 10 a 12h 

□ mais de 12h 

 

18. Trabalha preferencialmente  

□durante a semana 

□ao fim de semana 

□todos os dias 

 

Acesso ao espaço agrícola 

 

19. Quanto tempo demora da sua casa à horta? 

□< de 15 min 

□15 a 30 min 

□30 a 45 min  
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□> de 1 hora 

 

20. Como se desloca de casa até ao terreno? 

□Ligeiro de passageiros 

□Ligeiro de carga 

□Motorizada  

□Transportes públicos 

□ Bicicleta 

□ A pé 

□ Outro. Qual?________________. 

 

21. Como transporta a produção?______________________________________________. 

 

22. Que pensa dos acessos às hortas?               

□Mau 

□Fraco 

□Razoável  

□Bom 

□ Muito Bom 

 

O Terreno e a sua manutenção 

 

23. Tem criação de animais junto à horta? 

□ Sim. Que tipo de animais?_________________________________________________. 

□ Não 

24. O seu terreno encontra-se vedado? 

□ Sim. De que tipo?________________________________________________________. 

Porquê? 

□Por segurança 

□Por privacidade 

□Outro.Qual?______________________________________________________. 
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□ Não. Já pensou em colocar alguma vedação?__________________________________. 

 

25. Possui alguma instalação de apoio à horta onde possa guardar material ou produtos? 

□ Sim. De que tipo?________________________________________________________. 

O que guarda?__________________________________________________________. 

□ Não. Onde guarda o material agrícola e os produtos?___________________________. 

Acha que lhe seria vantajoso ter alguma instalação?____________________________. 

 

26. Como faz a irrigação das hortas? 

□ Captação de águas da ribeira. 

□Captação de águas pluviais. Como?__________________________________________. 

□Utiliza a rede pública de abastecimento de água. 

□ Transporta de casa. Como?________________________________________________. 

□ Outros. Quais?__________________________________________________________. 

 

27. Qual é o destino que dá ao lixo produzido nas hortas? 

□ Contentor 

□ Alimentação de animais 

□ Queima 

□ Enterra 

□ Despeja numa lixeira preparada 

□ Despeja numa lixeira não preparada 

□ Outros. Quais?__________________________________________________________. 

 

28. Quais as principais dificuldades de cuidar de uma horta? 

□Mão-de-obra exigente 

□ Falta de água ou recursos para a usar 

□ Falta de tempo 

□Manutenção cara. O quê?_________________________________________________. 

□ Falta de algum conhecimento técnico 
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Apoios externos 

 

29. Existem algum tipo de apoio externo ou equipamento de apoio às hortas? 

□ Sim. Qual?______________________________________________________________. 

□ Não.  

 

30. Existe algum tipo de associação ou cooperativa de horticultores? 

□ Sim. Qual?______________________________________________________________. 

□ Não.  

 

Relações sociais entre horticultores 

               

31. Costuma haver conflitos com os outros horticultores? 

□ Sim. Por que razão?____________________________________ 

□ Não 

 

32. Faz trocas com outros horticultores? 

□ Sim. Quais?____________________________________ 

□ Não. Acha importante que houvesse?________________________ 

 

Questões abertas sobre o local 

 

33. Qual o principal problema encontrado nestes espaços das hortas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

34. Tem sugestões que possam melhorar o espaço? 

□ Sim. Quais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

□ Não.  
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35. Caso toda a área seja convertida num espaço público, as pessoas passariam junto ao seu 

terreno. Sentiria algum incómodo com essa situação? 

□ Sim. Porquê?___________________________________________________________. 

□ Não.  

 

 

Obrigado pela atenção! 
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VII.  ANEXO: INQUÉRITO A MORADORES DA FREGUESIA DE 

ODIVELAS/CONHECEDORES DA ÁREA EM QUESTÃO 

 

Inquérito a moradores da freguesia de Odivelas/conhecedores da área em questão 

Número do inquérito:________ 

 

Informação pessoal 

1. Sexo: M □ F □      

 

2. Idade: ≤ 5 □  26 – 35 □    36 – 45 □     46 – 55 □     56 – 65 □     ≥65 □ 

  

3. Nível de escolaridade 

□ Não sabe ler / escrever 

□1º Ciclo básico  

□2º Ciclo básico 

□3º Ciclo básico 

□Ensino Secundário  

□Ensino Superior 

 

4. Ocupação 

□Patrão/Empresário 

□Trabalhador por conta de outrem 

□Trabalhador por conta própria  

□Desempregado 

□Reformado 

□Estudante 
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□Doméstico 

□Outro. Qual?_______________________ 

 

5. Naturalidade 

□ Portugal            Qual localidade?__________________ 

□ Estrangeiro       Qual país?_______________________ 

 

6. É morador do Município de Odivelas? 

□ Sim. Que Freguesia?        

□Caneças 

□Famões 

□Odivelas  

□Olival Basto 

□Pontinha 

□Póvoa de Sto. Adrião 

□Ramada 

□Não. Onde mora?__________________________. 

 

7. Se respondeu sim: 

Há quanto tempo mora no município?________________. 

Já residiu noutras localidades antes de vir morar para 

Odivelas?_________________________. 

 

Vale de Odivelas 

 

8. Conhece bem o vale de Odivelas? 

            □  Sim.  

            □ Não.  

 

9. Como morador(a) e observador(a): 
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Como classificaria a imagem que tem do vale de Odivelas? 

Má □     Fraca □     Razoável □     Boa □     Muito Boa □ 

 

10. Como avalia a presença das hortas ao longo do vale? 

Má □     Fraca □     Razoável □     Boa □     Muito Boa □ 

 

11. Acha que a plantação de hortas por parte dos moradores foi uma boa medida de 

aproveitamento do espaço? 

Sim □     Não □ Porquê?___________________________________________________ 

 

12. Na sua opinião, que outras actividades poderiam ser desenvolvidas? 

□Parque infantil 

□Café/esplanada 

□Ginásio exterior 

□Quiosque 

□Percurso pedonal 

□Ciclovia 

□Outro. Qual?______________________________________________________________ 

 

13. Caso já tenha percorrido o local, como avalia os percursos e acessos existentes? 

Maus □     Fracos □     Razoáveis □     Bons □     Muito Bons □ 

 

14. Acha que as hortas se devem manter? 

Sim □     Não □ Porquê?___________________________________________________ 

 

Se sim, qual a principal razão? 

□ Ocupação de tempo  

□ Consumo próprio 

□ Possibilidade de venda ou troca de produtos 
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15. Como avalia o estado actual da ribeira que atravessa o vale? 

Mau □     Fraco □     Razoável □     Bom □     Muito Bom □ 

 

16. Quais os sinais visíveis de degradação que encontra na ribeira e nas suas margens? 

□Vegetação excessiva 

□Maus cheiros 

□Desaparecimento de algumas espécies 

□Poluição 

□Outro. Qual?_____________________________________________________________. 

 

Equipamento comunitário 

 

17. Que actividades pratica ao longo da semana? 

□ Fazer compras 

□ Estudar 

□ Serviços de saúde 

□ Passeio 

□ Convívio 

□ Desporto 

□ Outro. Qual?_____________________________________________________________. 

 

18. Como avalia a freguesia de Odivelas no que respeita à existência de equipamentos? 

Má □     Fraca □     Razoável □     Boa □     Muito Boa □ 

 

19. Acha que a freguesia de Odivelas tem falta de equipamentos públicos de carácter social? 

□ Sim. 

□ Não. 

 

20. Se sim, que tipo de equipamentos ? 

□Escolas/Centros de Formação 
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□Bibliotecas 

□Creche/ATL 

□Lar/Habitação para idosos/Centro de dia 

□Centros de Saúde/Hospital 

□Equipamentos destinados à reabilitação social ou à saúde mental 

□Sala de espectáculos/Auditório 

□Equipamentos associativistas  

□Outro. Qual?_____________________________________________________________. 

 

 

21. Qual o tipo de serviço que lhe seja útil e para o qual tem de fazer maiores deslocações hoje 

em dia? 

□Escolas/Centros de Formação 

□Bibliotecas 

□Creche/ATL 

□Lar/Habitação para idosos/Centro de dia 

□Centros de Saúde/Hospital 

□Equipamentos destinados à reabilitação social ou à saúde mental 

□Sala de espectáculos/Auditório 

□Equipamentos associativistas  

□Outro. Qual?__________________________________________________________. 

 

 

22. Que ocupações ou actividades gostaria de fazer durante o dia, mas que não pode devido à 

falta de oportunidades ou da proximidade de serviços? 

□ Fazer compras 

□ Estudar 

□ Serviços de saúde 
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□ Passeio 

□ Convívio 

□ Desporto 

□ Outro. Qual?_____________________________________________________________. 

 

 

Obrigado pela atenção! 
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VIII.  ANEXO: RESULTADOS EM TABELA E GRÁFICO CIRCULAR 

DOS INQUÉRITOS 

 

Horticultores 

 
 
Idade horticultores  

 

Idade 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

40-49 6 46,2 46,2 

50-59 2 15,4 61,5 

60-69 2 15,4 76,9 

70-79 2 15,4 92,3 

+80 1 7,7 100,0 

Total 13 100,0 
 

 

 
 
Sexo horticultores 

Sexo Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

feminino 3 23,1 23,1 

masculino 10 76,9 100,0 

Total 13 100,0 
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Escolaridade horticultores 

 

Escolaridade Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

1ºciclo 

básico 

7 53,8 53,8 

2º ciclo 

básico 

3 23,1 76,9 

3ºciclo 

básico 

1 7,7 84,6 

ensino 

secundário 

2 15,4 100,0 

Total 13 100,0 
 

 
Ocupação horticultores 
 

Ocupação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

trabalhador por 

conta de outrem 

6 46,2 46,2 

trabalhador por 

conta própria 

1 7,7 53,8 

desempregado 1 7,7 61,5 

reformado 5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 
 

 
 
Morador por freguesia 

Freguesia 
freguesia Total 

Caneças Odivelas 

 morador 1 12 13 

Total 1 12 13 
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Motivação para plantar 

  

Motivações 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

auto-consumo 9 69,2 69,2 

ocupação de 

tempos livres 

4 30,8 100,0 

Total 13 100,0 
 

 

 

 

Área dos terrenos 

 

Áreas 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

26 a 50 m2 3 23,1 23,1 

51 a 75 m2 3 23,1 46,2 

> de 100 m2 7 53,8 100,0 

Total 13 100,0 
 

 
 

 

Principais dificuldades 

Dificuldades 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

mão-de-obra 

exigente 

5 38,5 38,5 

falta de água 

ou recursos 

para a usar 

1 7,7 46,2 

falta de tempo 2 15,4 61,5 

manutenção 

cara 

4 30,8 92,3 

nenhumas 1 7,7 100,0 

Total 13 100,0 
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Distância a que estão da horta 

Distância 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

< de 15 min 9 69,2 69,2 

15 a 30 min 4 30,8 100,0 

Total 13 100,0 
 

 

 

 

 

 

Modo de deslocação até aos terrenos 
 

Modo 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

ligeiro de 

passageiros 

4 30,8 30,8 

ligeiro de carga 1 7,7 38,5 

A pé 8 61,5 100,0 

Total 13 100,0 
 

 

 

 

Avaliação acesso hortas 

Avaliação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

mau 3 23,1 23,1 

fraco 4 30,8 53,8 

razoável 6 46,2 100,0 

Total 13 100,0 
 

 
  



XXXI 
 

 

 

 
Vedação 

Vedação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

sim 12 92,3 92,3 

não 1 7,7 100,0 

Total 13 100,0 
 

 
 

Tipo de vedação 

Tipos Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

 

rede de andaime 2 15,4 16,7 16,7 

arame 2 15,4 16,7 33,3 

canas 7 53,8 58,3 91,7 

outro 1 7,7 8,3 100,0 

Total 12 92,3 100,0 
 

 Sem vedação 1 7,7 
  

Total 13 100,0 
  

 
 
 
Instalações de apoio 

 

Instalações 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

sim 7 53,8 53,8 

não 6 46,2 100,0 

Total 13 100,0 
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Técnicas de irrigação das hortas 

 

Técnicas 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

captação de 

águas fluviais 

10 76,9 76,9 

outro 3 23,1 100,0 

Total 13 100,0 
 

 

 

 
Destino do lixo 

Destino do lixo 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 enterra 13 100,0 100,0 

 

 

 

Apoios externos 

Apoios 
Frequência 

absoluta 

Percentage

m (%) 

Percentagem 

acumulada 

 não 13 100,0 100,0 

 

 

 
Existência de alguma associação cooperativa 

Associações 
Frequência 

absoluta 

Percentage

m (%) 

Percentagem 

acumulada 

 não 13 100,0 100,0 
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Problemas relacionados com o lugar 

Problemas 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

espaço 1 7,7 7,7 

acessos 5 38,5 46,2 

segurança 6 46,2 92,3 

recursos 1 7,7 100,0 

Total 13 100,0 
 

 
 
 
 

Sugestões pessoais para reformular o espaço 

Sugestões 
Frequência 

absoluta 

Percentage

m (%) 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

melhorar os espaços 3 27,3 27,3 27,3 

melhorar os planos de irrigação 2 18,2 18,2 45,5 

melhorar os acessos 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0 
 

 Não resp 2 15,4  
 

Total 13 100,0 
  

 
 
 
 
 
 
Caso parte do lugar seja reconvertido  
num espaço público 

 

Incómodo 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 não 13 100,0 100,0 
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Moradores/Conhecedores do local de intervenção 

 

Sexo 

Sexo 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

Feminino 16 35,6 35,6 

Masculino 29 64,4 100,0 

Total 45 100,0 
 

 
 

 

Faixa etária 

Idades 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

<-25 2 4,4 4,4 

26-35 5 11,1 15,6 

36-45 10 22,2 37,8 

46-55 10 22,2 60,0 

56-65 6 13,3 73,3 

>-65 12 26,7 100,0 

Total 45 100,0 
 

 

 
Ocupação 

Ocupação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

patrão/empresário 1 2,2 2,2 

trabalhador por 

conta de outrem 

14 31,1 33,3 

trabalhador por 

conta própira 

14 31,1 64,4 

desempregado 4 8,9 73,3 

reformado 11 24,4 97,8 

outro 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0 
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Escolaridade 

Escolaridade 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

não sabe 

ler/escrever 

1 2,2 2,2 

1ºciclo básico 16 35,6 37,8 

2ºciclo básico 5 11,1 48,9 

3ºciclo básico 9 20,0 68,9 

Ensino Secundário 7 15,6 84,4 

Ensino Superior 7 15,6 100,0 

Total 45 100,0 
 

Naturalidade 

 

Naturalidade Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

 

Norte 4 8,9 10,3 10,3 

Centro 6 13,3 15,4 25,6 

Lisboa 28 62,2 71,8 97,4 

Alentejo 1 2,2 2,6 100,0 

Total 39 86,7 100,0 
 

 Não resp 6 13,3 
  

Total 45 100,0 
  

 

 
 
 

Morador no Concelho 

Vive no 
Concelho 

Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 sim 45 100,0 100,0 
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Morador em que freguesia 

Freguesia 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

Caneças 1 2,2 2,2 

Odivelas 41 91,1 93,3 

Ramada 3 6,7 100,0 

Total 45 100,0 
 

 
 

 
Conhecedor da área de intervenção 

Conhecedor 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 sim 45 100,0 100,0 

 
Avaliação pessoal sobre o lugar 

Avaliação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

má 13 28,9 28,9 

fraca 14 31,1 60,0 

razoável 14 31,1 91,1 

boa 4 8,9 100,0 

Total 45 100,0 
 

 

 
Avaliação sobre a presença das hortas 

Avaliação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

má 3 6,7 6,7 

fraca 5 11,1 17,8 

razoável 22 48,9 66,7 

boa 14 31,1 97,8 

muito boa 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0 
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Hortas como boa medida de aproveitamento local 

Boa medida 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

sim 42 93,3 93,3 

não 3 6,7 100,0 

Total 45 100,0 
 

 

 

 

 

 

Actividades extra que podem ser desenvolvidas 
 

Actividades Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

V

a

l

i

d 

Parque Infantil 13 28,9 29,5 29,5 

Café/esplanada 2 4,4 4,5 34,1 

Ginásio exterior 4 8,9 9,1 43,2 

Quiosque 2 4,4 4,5 47,7 

Percurso pedonal 15 33,3 34,1 81,8 

Ciclovia 8 17,8 18,2 100,0 

Total 44 97,8 100,0 
 

 Não resp 1 2,2 
  

Total 45 100,0 
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Avaliação de percursos existentes 

Avaliação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

Maus 19 42,2 42,2 

Fracos 14 31,1 73,3 

Razoáveis 11 24,4 97,8 

Bons 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0 
 

 
 

 

 

 

Avaliação do estado actual da ribeira 
 

Avaliação 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

Mau 21 46,7 46,7 

fraco 11 24,4 71,1 

Razoável 12 26,7 97,8 

Bom 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0 
 

 
 

 
Sinais de degradação da ribeira 

Sinais 
Frequência 

absoluta 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

 

Vegetação 

excessiva 

17 37,8 37,8 

Maus cheiros 14 31,1 68,9 

Poluição 14 31,1 100,0 

Total 45 100,0 
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Actividades praticadas ao longo da semana 

Actividades Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

 

fazer compras 5 11,1 11,4 11,4 

serviços de saúde 2 4,4 4,5 15,9 

passeio 8 17,8 18,2 34,1 

convívio 23 51,1 52,3 86,4 

Desporto 4 8,9 9,1 95,5 

Outro 2 4,4 4,5 100,0 

Total 44 97,8 100,0 
 

 Não resp 1 2,2 
  

Total 45 100,0 
  

 
 

 
 

Avaliação da existência de equipamentos 

Avaliação Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

 

má 4 8,9 9,1 9,1 

fraca 18 40,0 40,9 50,0 

razoável 16 35,6 36,4 86,4 

boa 5 11,1 11,4 97,7 

muito boa 1 2,2 2,3 100,0 

Total 44 97,8 100,0 
 

 Não resp 1 2,2 
  

Total 45 100,0 
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Falta de equipamentos de carácter social 

Falta Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

 

sim 36 80,0 81,8 81,8 

não 8 17,8 18,2 100,0 

Total 44 97,8 100,0 
 

 Não resp 1 2,2 
  

Total 45 100,0 
  

 
 
 
Equipamentos em falta 
 

Falta 
Frequência absoluta Percentagem 

(%) 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

escolas/centros de formação 3 6,7 8,3 8,3 

Bibliotecas 1 2,2 2,8 11,1 

Creches/ATL 4 8,9 11,1 22,2 

Lar/Habitação para idosos/Centros de dia 2 4,4 5,6 27,8 

Centros Saude 6 13,3 16,7 44,4 

Equipamentos reabilitação social/saúde mental 3 6,7 8,3 52,8 

Sala espetaculos 6 13,3 16,7 69,4 

equipamentos associativos 11 24,4 30,6 100,0 

Total 36 80,0 100,0 
 

 Não resp 9 20,0 
  

Total 45 100,0 
  

 

 
  



XLI 
 

Actividades ou ocupações desejadas 

Actividades Frequência absoluta Percentagem (%) Percentagem válida Percentagem acumulada 

 

fazer compras 1 2,2 2,3 2,3 

estudar 3 6,7 6,8 9,1 

serviços de saúde 4 8,9 9,1 18,2 

Passeio 14 31,1 31,8 50,0 

Convívio 15 33,3 34,1 84,1 

Desporto 7 15,6 15,9 100,0 

Total 44 97,8 100,0 
 

 Não resp 1 2,2 
  

Total 45 100,0 
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IX. ANEXO: PAINEIS DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 


