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RESUMO 

 

O debate sobre o papel das áreas urbanizadas de expansão num novo quadro de retracção das 

cidades - shrinking cities, está na ordem do dia, pelo que se pretendeu perceber quão grande é o 

potencial especulativo destas áreas, enquanto se questiona o seu papel na cidade contemporânea, ao 

mesmo tempo que se procura perceber a retracção e a densificação urbanas e o seu impacto nas 

cidades. 

Tomou-se o exemplo de uma área da cidade de Lisboa, como caso de estudo, para desenvolvimento 

do tema “Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?”.  

Foram analisadas as singularidades e os diferentes processos de intervenção implementados em 

algumas cidades mundiais, seguindo-se uma análise às características e elementos existentes no espaço 

público, uma vez que os mesmos, possuem potencialidades que podem amenizar ou impedir a retracção.  

Como caso de estudo, escolheu-se a área dos Olivais, na freguesia de Santa Maria dos Olivais, na 

cidade de Lisboa, por se entender ser uma área que pode vir a sofrer pressão de renovação. Pretende-se 

densificar esta área já construída e consolidada, através da sua recuperação e redensificação, sem 

recurso à construção de novos edifícios.  

Foi criada uma proposta de intervenção, estabelecendo-se um modelo de evolução a partir de 

um conjunto de edifícios habitacionais e de um conceito que mostre uma nova visão para a área tendo 

posteriormente, sido criado um modelo de organização espacial e funcional, de maior escala, o qual 

justifica um novo papel dos Olivais na cidade de Lisboa. 

Por fim foi criado um Projecto Urbano, centrado no espaço público que passa a ser o elemento 

agregador das áreas intervencionadas e do bairro dos Olivais, pois agregará os tecidos urbanos e unirá 

áreas anteriormente desconexas, devolvendo-as ao transeunte.  

Através deste projecto pretende-se perceber de que forma a simples alteração do espaço público 

pode contribuir para tornar uma cidade mais densificada, mais multifuncional e com melhor qualidade de 

vida urbana, de forma a contrariar uma possível tendência para a retracção. 
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ABSTRACT 

 
 

The discussion over the role of the urbanized areas in expansion within a new framework of 

cities’ shrinkage is on the agenda so it is intended to realize how big is the speculative potential of these 

areas, while questioning its role in the contemporary city as well as realizing the shrinkage and 

densification urban cities and their impact on . 

The city of Lisbon is taken as an example and as a case study for the topic development " 

Densification vs . Retraction . What future for Olivais? " . 

Singularities and the various intervention procedures implemented in some cities in the world 

were analized followed by a review of the features and elements existing in the public space, since they 

have potential that can mitigate or prevent shrinkage. 

The area of Olivais was chosen as a case study, in Santa Maria dos Olivais, in the city of Lisbon , 

as being considered to be an area that could suffer pressure of renovation. It is intended to densify this 

area already built and consolidated through the recovery and densification without resourcing construction 

of new buildings . 

An intervention proposal was created by establishing a model of evolution from a set of 

residential buildings and a concept that shows a new vision for the area, as well as a model of spatial and 

functional organization, on a larger scale which justifies a new role of Olivais in Lisbon . 

Finally, the Urban Project is focused on public space that becomes the aggregator element of 

disturbed areas in Olivais, by aggregating the urban fabric and merging previously unconnected areas, 

returning them to the passerby . 

Through this project is intend to realize how the simple change of public space can help make a 

more densified, more multifunctional and with better quality urban life, in order to counteract a possible 

tendency to sag. 
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1 | INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

A densificação e a retracção são dois fenómenos complementares, patentes em 

inúmeras cidades de todo o mundo pelo que, se torna oportuno percepcionar a realidade dos 

mesmos, de forma a perceber as implicações positivas e/ou negativas de cada um deles nas 

cidades, utilizando para tal o exemplo dos Olivais, na cidade de Lisboa, que será o caso de 

estudo. 

Assim sendo, o tema a desenvolver neste Projecto Final de Mestrado Integrado incide 

sobre “Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?”. 

O tema tratado foi proposto pelo professor Carlos Dias Coelho, e será desenvolvido ao 

longo desta tese, cujo título é: “(Re) Pensar o tecido urbano a partir do espaço público”. 

 

1.2 Enquadramento/Justificação do Tema 

A escolha do tema “Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?” 

prende-se com o facto de, actualmente, estar cada vez mais na ordem do dia, no âmbito do 

urbanismo, o debate sobre o papel das áreas urbanizadas de expansão num novo quadro de 

retracção das cidades - shrinking cities.  

Este é um tema que tem sido objecto de discussão a vários níveis, podendo enquadrar-

se em diferentes correntes ligadas à reflexão, à produção e à gestão da cidade, todas 

reconhecendo o grande potencial especulativo das áreas em retracção e questionando o seu 

papel na cidade contemporânea.  

A proposta de uma nova abordagem ao espaço público é uma das grandes 

potencialidades nas áreas em retracção ou passíveis de virem a sofrer retracção, que hoje 

se conhecem. O espaço público possui características e elementos que, por si só, podem ser 

facilitadores de, explorados da forma certa, poderem impedir ou amenizar o fenómeno da 

retracção. Muitas cidades não terão dado o devido valor a essas potencialidades, nem à 

necessidade de interligar diferentes tecidos urbanos, o que terá contribuído para a redução 

da vitalidade dos seus espaços públicos, bem como para o declínio populacional e 

habitacional que, no seu conjunto as podem conduzir à retracção. 

O tema a desenvolver tem como ponto de partida uma visão prospectiva sobre uma 

operação de expansão ocorrida na cidade de Lisboa, na década de 1960. Essa operação de 

expansão de relativa baixa densidade foi concebida a partir dos modelos urbanos vigentes 

na época, os quais procuravam desmontar a cidade tradicional, que deverá prever o fim da 
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vida útil dos edifícios existentes e relacionar um processo de renovação faseado com a 

questão das alterações populacionais previstas e a rentabilização das áreas urbanizadas e 

infra-estruturas existentes. 

 

1.3 Objectivos 

Este trabalho tem em vista a elaboração de um projecto de intervenção numa área da 

cidade de Lisboa, que se prevê, venha a ser sujeita a pressões de renovação. 

O principal objectivo na abordagem do tema escolhido “densificação vs retracção”, é 

verificar a possibilidade de densificar uma área já construída e consolidada, através da sua 

recuperação e redensificação, sem recurso à construção de novos edifícios, fazendo com 

que esta consiga evitar um possível cenário de retracção. 

Para tornar possível a formulação da proposta de trabalho, torna-se necessário começar 

por encontrar respostas para as seguintes questões de partida: 

- O que são a Densificação e a Retracção? 

- De que forma se pode contrariar/atenuar a Densificação e a Retracção? 

- O que são espaços públicos urbanos e qual a sua importância na cidade? 

- Quais as características do espaço público que o tornam um bom elemento de ligação 

entre tecidos urbanos?  

- Será a abordagem no espaço público uma das formas de contrariar a Densificação e a 

Retracção? 

Outro objectivo é o de formular hipóteses de resposta às questões colocadas, com o 

intuito de desenvolver uma proposta de trabalho que possa responder à problemática 

levantada.  

A proposta de trabalho apresentada centra-se num território específico, o Bairro dos 

Olivais, em Lisboa, uma parte do qual será alvo de um aprofundado estudo que permitirá 

percepcionar as características e as carências da área em causa.  

O objectivo final centra-se na formulação de um projeto urbano para a área de 

intervenção, através do qual se pretende perceber de que forma a simples alteração do 

espaço público pode contribuir para tornar uma cidade mais densificada, mais multifuncional 

e com melhor qualidade de vida urbana, de forma a contrariar uma possível tendência para a 

retracção.  
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1.4 Metodologia 

À semelhança da disciplina de laboratório de projecto VI, que faz uma abordagem a um 

território muito específico e concebido a partir de um modelo datado e criticado pela própria 

disciplina ao longo do último quartel do século XX, o qual foi desenvolvido através de 

diferentes escalas de intervenção, de âmbito territorial e urbano, pressupondo a 

identificação, caracterização e definição de objectivos estratégicos, programas de acção e 

consequentes propostas de intervenção alternativas. Também este trabalho seguirá a 

metodologia já descrita e, à semelhança da referida disciplina, pretende elaborar um Projecto 

Integrado, com componente prática e teórica, de intervenção na Freguesia dos Olivais, na 

cidade de Lisboa. 

O processo associado a este exercício envolve a demonstração das aprendizagens 

adquiridas ao longo do curso, agregando várias escalas de projecto, recorrendo à 

interpretação de uma problemática e à pesquisa e interpretação de instrumentos de gestão e 

planeamento do território e de casos de estudo.  

A estrutura metodológica do projecto está organizada da seguinte forma:  

Caracterização do Tema/Problema – Para uma melhor compreensão/caracterização do 

tema, foram identificadas e caracterizadas na sua organização e morfologia, diferentes áreas 

urbanas, de diferentes pontos do mundo, as quais apresentam actualmente processos de 

densificação ou de retracção, tendo posteriormente, sido analisadas as singularidades de 

cada uma delas, para uma melhor percepção da forma como foram aproveitadas e 

potenciadas as diferentes realidades, assim como os elementos que possuem e os 

diferentes processos de intervenção implementados, com o respectivo enquadramento nos 

conceitos teóricos e culturais que as suportaram. 

Caracterização do sítio – O local sofrerá uma análise que incluirá a evolução histórica do 

mesmo assim como as características que melhor o definem e as principais potencialidades 

e eventuais carências. Tudo isso será apresentado através de um conjunto de registos 

gráficos, de desenho e ainda com recurso a um enquadramento teórico dos analistas 

urbanos. 

No processo de análise foram tidos em conta o tratamento de dados disponíveis bem 

como a determinação das relações mais importantes com a envolvência, principalmente as 

questões de mobilidade. 

 



 4 

Modelo de Evolução – Nesta etapa pretende-se estabelecer um modelo de evolução a 

partir de um conjunto de edifícios habitacionais, através de um conceito que possa mostrar 

uma nova visão para a área. 

O modelo será ensaiado de forma a possibilitar uma nova interpretação para o bairro 

dos Olivais, através das ideias opostas, densificação/retracção urbana. 

Modelo de ordenamento – Será concebido um modelo de ordenamento que defina uma 

nova abordagem do papel dos Olivais, na cidade de Lisboa. Para tal, recorrer-se-á ao 

estabelecimento de soluções especulativas que tenham resultado de conceitos opostos que 

possam ter sido aplicados a outros locais de outras cidades, em diferentes continentes. 

Projecto integrado – Esta etapa pressupõe a elaboração de um projeto integrado numa 

área específica, através da renovação de um determinado espaço público bem como do 

conjunto habitacional nele integrado. O mesmo será desenvolvido com recurso aos métodos 

de representação clássica em arquitectura - plantas e cortes que demonstrem a organização 

espacial e funcional dos espaços, alçados que definam a imagem que o espaço vai ter e 

esquissos de desenvolvimento da ideia e de outras linguagens de representação mais 

experimentais e inovadoras, como fotomontagens de ambientes. 

 

1.5 Área de Intervenção 

A área de intervenção localiza-se em Olivais Norte e Olivais Sul (Fig. 1), situados na 

freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.  

 

 

  

Figura 1 Delimitação da Área de Intervenção 
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2 | ESTADO DA ARTE 

2.1 Introdução 

Um dos primeiros desafios no tratamento do tema “Densificação vs. Retracção”, foi a 

descoberta de bibliografia, no caso da retracção, uma vez que mesmo sendo este um 

fenómeno existente há muitos séculos, as cidades europeias só começaram a debater-se 

com ele, no final do século XX, havendo por isso, escassa informação sobre o mesmo. Tal 

situação deve-se ao facto de, após a Revolução Industrial ter ocorrido um crescimento 

populacional urbano na Europa, o qual permitiu que nas cidades europeias não tenha havido 

retracção ou, tendo esta ocorrido, terá passado despercebida, conforme refere Thorsten 

Wiechmann.1
 
 

Este capítulo está organizado em três subcapítulos onde se pretende fazer uma 

abordagem ao fenómeno da densificação e, em seguida, ao fenómeno contrário, a retracção, 

a qual levanta uma importante questão relativa à cidade actual e um aceso debate sobre o 

tema, pelo que se pretende também fazer uma reflexão com base em alguns exemplos 

práticos de como algumas cidades norte-americanas e europeias agiram ou estão a agir 

relativamente a estes dois fenómenos.  

Como consequência desta primeira abordagem surge, no terceiro subcapítulo, o tema 

do espaço público cuja importância se prende com o facto de, a intervenção sobre o mesmo, 

poder ser, por si só, um dos métodos capazes de densificar uma cidade e estabelecer uma 

“marca” na mesma, como elemento estruturante e identitário. Por tal facto, optou-se por 

introduzi-lo no presente estudo.  

O objectivo deste capítulo é criar uma base de trabalho que seja operativa no 

desenvolvimento do Projecto Final de Mestrado Integrado, o qual deverá poder ser aplicado 

ao caso dos Olivais. 

2.2 Densificação  

Pretende-se fazer uma abordagem ao tema da densificação urbana, sendo este um 

fenómeno em que ocorre o aumento da utilização do espaço tanto horizontal como 

verticalmente dentro das áreas/propriedades existentes, bem como novos 

desenvolvimentos/acontecimentos que sejam acompanhados por um aumento do número de 

unidades e/ou limiares de população2. 

                                                 
1 PALLAGST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global 

Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm, pag.5-6 

2 “The increased use of space both horizontally and vertically within existing areas/ properties and new developments accompanied by 

an increased number of units and/or population thresholds.” in [s.n.]. Cape Town Densification Strategy, Agosto, 2009. [Consult. 14 

Março 2013]. Disponível em WWW: <URL: http://www.capetown.gov.za/en/sdf/Documents/Densification_Strategy_web.pdf,  pag.5 

http://www.capetown.gov.za/en/sdf/Documents/Densification_Strategy_web.pdf
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De acordo com as Nações Unidas (2012)3, em 1950 a população mundial ultrapassava 

os 2.500 milhões de pessoas, no ano 2000 cresceu para pouco mais de 6.000 milhões e, 

tendo em conta as estimativas feitas para 2050, a população deverá então, alcançar os 

9.550 milhões. Este aumento de população não é homogéneo em termos de distribuição 

territorial, uma vez que ocorre de forma diferenciada nos vários continentes, países e 

territórios (Fig.2). Segundo José Romano, a realidade mostra que, à medida que a população 

aumenta, tem tendência a concentrar-se em grandes cidades.4 

 

Estas grandes cidades5, presentemente, deparam-se com vários problemas causados 

pela densificação, tendo os mesmos tendência a aumentar no futuro. Os planos e estratégias 

actualmente usadas pelas entidades competentes para lidar com uma forte densidade 

populacional são insuficientes, pelo que se torna necessária a criação de novas medidas 

para superar problemas causados pela densificação tais como o tráfego, a poluição e a 

vitalidade económica, entre outros6. 

                                                 
3 ONU- World Population Prospects.The 2012 Revision. Disponível em WWW: <URL: 

http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf 

4 ROMANO, José. Em Consequência da Densificação, Outubro, 2002. [Consult. 28 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://joseromanoarquitectos.com.pt/noticias/emconsequenciadadensificacao.htm 

5 DIJKSTRA, Lewis; POELMAN, Hugo, Cities in Europe- The New OECD-EC Definition, European Commission, Regional and 

Urban Policy, s.l., 2012. [Consult. 10 Junho 2013]. Disponível em: WWW: <URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf 

6 ROMANO, José. Em Consequência da Densificação, Outubro, 2002. [Consult. 28 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://joseromanoarquitectos.com.pt/noticias/emconsequenciadadensificacao.htm 

Figura 2 Cidades em Densificação 

 

http://joseromanoarquitectos.com.pt/noticias/emconsequenciadadensificacao.htm
http://joseromanoarquitectos.com.pt/noticias/emconsequenciadadensificacao.htm
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2.2.1  Cidades Densificadas 

2.2.1.1  Caso de Nova Iorque (EUA) 

Nova Iorque, embora seja uma cidade altamente densificada, contornou alguns dos 

problemas inerentes à densificação uma vez que, ao longo do tempo, foi crescendo “de 

forma planeada e subordinada à mais pura lógica de mercado - o lucro”7. O plano de Nova 

Iorque foi realizado em 1811 consistindo numa rede viária uniforme e ortogonal que se 

fragmenta em dois elementos, as avenidas (Norte-Sul) e as ruas (Este- Oeste) (Fig.3).  

O plano nova-iorquino foi reconhecido não só por ser 

a primeira tentativa de controlar o crescimento de uma 

cidade de grande dimensões por um processo de projecto 

unitário, mas também por definir a delimitação do território 

e o posicionamento das redes viárias, deixando em aberto 

a determinação futura das funções e atributos dos 

espaços a ocupar. Até 1916, não existiam restrições à 

altura dos edifícios ou à densidade de ocupação do solo. 

Nesse ano, foi aprovado o primeiro plano de zonamento 

de Nova Iorque, implementando então novas regras para 

a altura e volumetria.  

Visto que a construção em altura é incontornável, 

torna-se necessário tentar melhorar os projectos dos 

edifícios altos, torná-los mais agradáveis, com maior 

conforto, mais seguros, com preços convidativos, maior 

durabilidade e mais sustentáveis, ao mesmo tempo que 

deverão assegurar a exposição solar e ventilação das 

ruas e das outras construções. 

Conforme José Romano8, o intenso aumento da 

população, principalmente se estiver associado a êxodos 

de grande volume, torna inevitável o desenvolvimento em 

altura, principalmente se o crescimento nas cidades em plano horizontal se deparar com 

barreiras naturais que o impeçam, ou se o valor dos terrenos for muito alto. 

                                                 
7 ROMANO, José. Em Consequência da Densificação, Outubro, 2002. [Consult. 28 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://joseromanoarquitectos.com.pt/noticias/emconsequenciadadensificacao.htm 

8 Idem 

Figura 3 Plano de Nova Iorque de 
1811 

http://joseromanoarquitectos.com.pt/noticias/emconsequenciadadensificacao.htm
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2.2.1.2 Caso de São Francisco (EUA) 

Ao contrário de Nova Iorque, São Francisco, na Califórnia, EUA, é uma das grandes 

cidades que presentemente se depara com vários problemas causados pela densificação, os 

quais têm tendência a aumentar no futuro. Lidar com uma forte densidade populacional traz, 

a esta cidade, grandes dificuldades de gestão do tráfego, da poluição e, a mais importante, a 

diminuição do m2 por habitante. 

Fundada em 1776, São Francisco sofreu um crescimento repentino após a corrida ao 

ouro em 1849, tendo no espaço de um ano a sua população evoluído de 1.000 para 25.000 

habitantes9, o que a transformou numa das maiores cidades da época, na costa oeste dos 

Estados Unidos. Com este crescimento abrupto a cidade viu-se perante a necessidade de ter 

de construir, num curto espaço de tempo, habitação para um elevado número de pessoas. 

Posteriormente, em 1906, mesmo tendo sofrido um terramoto seguido de vários incêndios 

que destruíram mais de metade da cidade, esta foi reconstruída rapidamente, tendo 

conseguido manter a quase totalidade dos seus habitantes sobreviventes. 

A cidade de São Francisco foi porto de embarque para as operações da guerra do 

Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial o que contribuiu para atrair muitos trabalhadores 

bem como combatentes desmobilizados, o que se revelou um factor de crescimento da 

população. Esta cidade centra, desde há muito, a sua economia em vários pilares, dos quais 

se destacam a alta tecnologia, o empreendedorismo e os novos desenvolvimentos em fontes 

de energias sustentáveis os quais, no seu conjunto, são factores de atracção de população. 

A utilização em massa da INTERNET, no final do século XX e posteriormente, já no século 

XXI, a explosão da media social transformou São Francisco num íman para o investimento o 

que, só por si, impulsiona o 

crescimento populacional. 

O forte e quase 

permanente crescimento 

populacional (só perdeu 

população entre 1960 e 

1980) de São Francisco, 

que passou de 634.394 

habitantes em 1940, para 

723.959 no ano de 199010, 

                                                 
9 [s.n.]. San Francisco. [Consult. 29 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.compactpedia.com/geography/san_francisco.html 

10 [s.n.]. Population Estimates. United States Census. [Consult. 29 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.census.gov/popest/data/historical/index.html 

Gráfico 1 Relação entre o crescimento populacional e habitacional 
de São Francisco 
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diverge dos valores de crescimento da habitação construída. Enquanto a população 

aumentou cerca de 14% nesse mesmo período, a habitação viu os seus valores passarem 

de 222.176 habitações em 1940, para 329.114 em 198811, o que representa um crescimento 

de 48%. Esta realidade tende a alterar-se nas duas décadas que se seguem, como se pode 

constatar através do gráfico 1, em que se verifica um crescimento populacional de 16,2% e 

um crescimento habitacional de apenas 9,5%12, situação que contribui para a crescente 

diminuição do m2 por habitante (Fig.4).  

 

Embora o aumento da população de São Francisco tenha continuado a ocorrer, 

situando-se nos 825.863 habitantes no ano de 201213, as entidades competentes não têm a 

preocupação de criar políticas de densificação, mas antes a de proteger, preservar e 

valorizar os valores económicos, sociais, culturais e estéticos que estabelecem a qualidade 

desejável e o carácter único da cidade. Por essa razão, foi criado o “San Francisco General 

Plan” aprovado pela comissão de planeamento e pelo conselho de supervisores da cidade. 

Este plano estabelece novas políticas em relação a sete temas que são: Qualificação do 

solo, Circulação, Habitação, Conservação, Espaço público aberto, Ruído e Segurança. 

O “San Francisco General Plan” é um documento estratégico a implementar a longo 

prazo,  que usa fundos e recursos públicos através de uma forma de desenvolvimento 

privado. O mesmo tem em vista a beneficiação da cidade, de forma a torná-la, por um lado, 

num lugar com melhor qualidade de vida, mais saudável, seguro e que proporcione espaços 

abertos e instalações comunitárias apropriadas aos seus habitantes e, por outro, por outro 

lado visa a melhoria da cidade no que respeita à actividade comercial e industrial, tornando-a 

mais eficiente, ordenada e mais adequada à produção, troca e distribuição de bens e 

                                                 
11 [s.n.]. Population Estimates. United States Census. [Consult. 29 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.census.gov/popest/data/historical/index.html 

12 [s.n.]. San Francisco Population. S.n. [Consult. 30 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.pulsefactors.com/pages/pom_detail.php?ID=35 

13 [s.n.]. San Francisco. [Consult. 29 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.compactpedia.com/geography/san_francisco.html 

Figura 4 Evolução urbana de São Francisco (1950 /1900/ 2012) 
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serviços, oferecendo espaços adequados para cada tipo de actividade económica bem como 

novas soluções de movimento de mercadorias. 

Outra iniciativa é o novo projecto “Mission Rock” (Fig.5), realizado em 2012 que 

consiste na criação de um parque ao longo da frente de mar, construindo também novos 

edifícios, tanto de habitação como de comércio, com o intuito de gerar uma maior relação 

entre os edifícios e o espaço publico, bem como de dar melhor uso às terras junto ao mar, 

rentabilizando-as através de um projecto suficientemente flexível para que, no futuro, possa 

dar resposta a novas condições de mercado. 

Este projecto ocorrerá em quatro fases que se prevê que possam vir a gerar 4.80014 

empregos ao longo da implementação das mesmas. Quando concluído o projecto, este irá 

permitir a criação de mais de 7.000 postos de trabalho permanentes, o que, por si só, será 

um enorme impulso económico. 

 

2.3  Retracção  

A retracção urbana consiste num fenómeno contrário ao da densificação, já tratada no 

primeiro sub-capítulo, o qual, de acordo com Pallagst e Aber15, é um processo 

multidimensional que compreende cidades, partes de cidades ou áreas metropolitanas 

inteiras que sofreram uma forte redução nas suas bases económicas e sociais. 

A nível mundial a retracção tem sido um fenómeno frequente ao longo do tempo, 

podendo ser motivado por diversos factores. Alguns deles são os eventos violentos, tais 

como a guerra, catástrofes naturais e doenças que, de acordo com o “Atlas of Shrinking 

Cities”16, são os mais antigos e, regra geral,  capazes de fazerem com que uma cidade perca 

violentamente uma grande parte da sua população. No entanto, desde o século XX que os 

                                                 
14 [s.n.]. Mission Rock. 2009. [Consult. 2 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL: http://www.missionrock.org/about.php 

15 PALLAGST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a 

Global Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm. pg.1 
16 AAVV.  Atlas of Shrinking Cities, Hatje Cantz Publishers, 2006, pg.4-13 

Figura 5 Projecto Mission Rock   

http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm
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motivos económicos se juntaram à lista anterior, passando a ser também causa do mesmo 

fenómeno. 

Como a História nos mostra, existiram vários exemplos a nível mundial, de cidades que 

sofreram retracção, tendo algumas desaparecido por completo, devido a diferentes factores. 

Desses factores podem-se destacar o efeito de catástrofes naturais, de que é exemplo a 

cidade de Pompeia, em Itália, no ano 79DC; os motivos económicos, como foi o caso da 

cidade agrícola de Serjilla na Siria, pujante há mais de 1000 anos, que terá sido abandonada 

por despovoamento, provavelmente devido a alteração de rotas comerciais17. também por 

motivos económicos, a cidade de Bodie, na Califórnia, que surgiu em torno de um campo de 

exploração de minas de ouro as quais foram abandonadas por falta de minério, tendo-se 

transformado numa cidade fantasma por volta de 191518; os conflitos armados, como 

sucedeu à cidade turística de Varosha, no Chipre, em197419.  

O processo de retracção tem vindo a crescer a nível global, ao longo do tempo e, como 

é referido no “Atlas of Shrinking Cities”20, entre 1950 e 2000 o número de cidades em 

retracção aumentou mais de 80%.(Fig.6) Esta situação está a ser provocada, não só pelos 

factores já anteriormente referidos, mas por outros, de entre os quais se destacam, por um 

lado o fenómeno da suburbanização, o qual se prende com o crescimento das cidades em 

direcção aos seus limites e periferias de uma forma desenfreada, em vez de crescerem no 

seu interior21 e por outro lado os problemas sociais relacionados com a falta de 

oportunidades de emprego, fenómeno que hoje em dia se tem tornado cada vez mais 

comum. O flagelo do desemprego faz com que haja uma maior perda de população citadina, 

                                                 
17 Kane, Colleen. Cities That Vanished, Novembro, 2011. [Consult. 18 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL:  

http://www.cnbc.com/id/45228520/page/1 
18 Idem 
19 Ibidem 
20 AAVV.  Atlas of Shrinking Cities, Hatje Cantz Publishers, 2006, pg.7 
21 Idem, pg.19 

Figura 6 Cidades em Retracção 
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quer através da imigração quer por via da emigração. Esta perda de população tem forte 

impacto nas cidades, pelo facto de a população que lá se mantem ficar sobrecarregada por 

uma maior carga fiscal, ao ter de suportar custos de equipamentos e infra estruturas cada 

vez mais elevados22. 

Tal situação pode levar a que parte dessas cidades corram o risco de virem mesmo a 

desaparecer, outras porém, poderão perder habitantes e até mesmo parte do edificado ao 

longo de várias décadas, mas vir a estabilizar a sua retracção e, em alguns casos, até 

mesmo voltar a crescer. É com base nesta realidade que se pretende abordar neste trabalho, 

a densificação nas cidades em retracção. 

2.3.1 Como as Cidades Tentam Inverter a Retracção 

De acordo com Shrinking Cities23, deve-se primeiro tentar perceber o especifico 

desenvolvimento das cidades em retracção, para que depois se possa intervir de uma forma 

apropriada nas mesmas. 

Algumas cidades afectadas pelo cenário da retracção optam por tentar voltar aos níveis 

de habitantes do passado, criando condições únicas à cidade, de forma a atrair população 

novamente. Outras porém, procuram adaptar a sua estrutura urbana à quantidade 

populacional actual, através da optimização dos seus serviços e infra estruturas. Neste caso, 

o espaço aberto e o edificado residual, resultantes do abandono da cidade, tornam-se numa 

oportunidade de desenvolvimento, uma vez que podem ser utilizados na aplicação das 

opções de intervenção, resultando numa oportunidade económica, ecológica e de reforço da 

comunidade. 

Uma das formas de se tornar possível o reaproveitamento destes espaços é através da 

sua apropriação por parte da cidade, quer seja como integração no espaço público, ou 

através da sua cedência à utilização privada, procurando utilizá-los da forma mais proveitosa 

possível, para alcançar os seus objectivos. Este reaproveitamento deve ser realizado com 

base num plano estratégico geral que seja responsável pela selecção dos diversos espaços 

a apropriar, assim como pela gestão dos seus usos. 

  

                                                 
22 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in 

aGlobal Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm pg.5 
23 AAVV.Shrinking Cities Vol. 1: International Research, Edited by Philipp Oswalt, Hatje Cantz Publishers, 2005. 

http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm
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2.3.2  Retracção nos EUA - Caso de Detroit 

O fenómeno da retracção é bem visível presentemente, na cidade de Detroit, nos 

Estados Unidos da América. Esta é uma cidade que a partir de 1830, com o aumento das 

embarcações mercantes e das indústrias de manufactura, viu crescer constantemente o seu 

centro, até aos anos 70 do século XX.  

Em 1896, Henry Ford construiu o seu primeiro automóvel, tendo sediado a sua fábrica 

em Detroit, o que fez com que fossem anexadas à cidade diversas áreas circundantes, de 

cariz industrial e habitacional. Com o surgimento de novas empresas da indústria automóvel, 

onde se destaca a General Motors e a Chrysler e com a indústria a estimular o crescimento 

urbano, foram muitos os trabalhadores atraídos, o que fez com que Detroit, nos anos 50 do 

século XX, se tornasse na quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos24. 

Os problemas raciais ocorridos durante o Movimento Africano-Americano dos Direitos 

Civis levaram a que Detroit vivesse confrontos crescentes entre a polícia e a juventude 

negra, culminando no motim na Twelfth Street em Julho de 1967. Fruto dessa instabilidade, 

milhares de pequenas empresas fecharam permanentemente ou mudaram-se para bairros 

mais seguros localizados na periferia e o centro da cidade ficou em ruínas25. 

Por outro lado, a criação de um extenso sistema de auto-estradas veio facilitar a 

mobilidade da população, o que permitiu que uma grande parte dos habitantes tenha 

começado a mudar-se para a periferia da cidade (suburbanização) (Fig.7) o que também 

contribuiu para o aumento da 

retracção do centro de Detroit. Para 

contrariar esta perda constante de 

população para a periferia, foram 

criados vários projectos com o intuito 

de desenvolver o centro da cidade. É 

exemplo disso o Renaissance Center 

iniciado no fim da década de 70 do 

século XX, o qual consistia, entre 

outros desenvolvimentos, num 

complexo de vários arranha-céus que 

deram origem a uma cidade dentro da 

                                                 
24 [s.n.]. Detroit. [Consult. 20 Maio 2013]. Disponível em WWW: <URL:  http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit   

25 SCHLAPPA, Hans; NEILL, William J V. Cities of Tomorrow – Action Today. URBACT II Capitalisation,From crisis to choice: 

re-imagining the future in shrinking cities, Maio,20013. [Consult. 5 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL: 
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/19765_Urbact_WS1_SHRINKING_low_FINAL.pdf pg.15-16 

Figura 7 Suburbanização de Detroit   

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/19765_Urbact_WS1_SHRINKING_low_FINAL.pdf
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própria cidade, com o intuito de estimular a actividade de construção, criar mais comércio e 

serviços e atrair população26. Segundo Schlappa e Neill, este projecto, em conjunto com 

outros, conseguiu, no final dos anos 90 do mesmo século, abrandar e eventualmente 

contrariar a tendência dos negócios abandonarem a baixa de Detroit. No entanto, não 

conseguiu travar o fenómeno de retracção na cidade.27 

A esta falha do referido projecto poderão não estar alheias as crises do petróleo 

ocorridas em 1973 e 1979, uma vez que as mesmas afectaram a indústria automóvel e 

provocaram o encerramento de muitas fábricas o que, numa cidade dominada pela indústria, 

leva inevitavelmente ao aumento da situação de retracção28.  

Detroit sofreu uma acentuada e contínua perda populacional ao longo de décadas, uma 

vez que viu a sua população reduzir em mais de 340 mil pessoas entre 1950 e o ano de 

197029, sendo que, na década seguinte sofreu uma redução ainda mais acentuada, com a 

perda de cerca de 300 mil pessoas, tendo ocorrido perdas próximas dos 25% da população 

entre 2000 e 201030. Este declínio populacional deixou fortes marcas na cidade, as quais são 

bem visíveis na decadência urbana, na dispersão do povoamento (Fig. 8), no desequilíbrio 

demográfico e na existência de edifícios e bairros totalmente abandonados. 

Perante a referida situação, as entidades competentes decidiram tomar novas medidas 

para que o centro de Detroit voltasse a ser capaz de atrair habitantes. Foi então criado o 

                                                 
26 [s.n.]. Detroit. [Consult. 20 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Center    

27 SCHLAPPA, Hans; NEILL, William J V. Cities of Tomorrow – Action Today. URBACT II Capitalisation,From crisis to choice: 

re-imagining the future in shrinking cities, Maio,20013. [Consult. 5 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL: 
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/19765_Urbact_WS1_SHRINKING_low_FINAL.pdf pg.15-16 

28 [s.n.]. Detroit. [Consult. 20 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL:  http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit  

29 Idem 

30 WISELY, Jonh; SPANGLER, Todd. Motor City Population Declines 25%.. Novembro, 2011. [Consult. 5 Junho, 2013]. 

Disponível em WWW: <URL:  http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/census/2011-03-22-michigan-census_N.htm 

Figura 8 Evolução histórica de uma parcela de Detroit 1930-2000 

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/19765_Urbact_WS1_SHRINKING_low_FINAL.pdf
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“Detroit Works Project”, projecto implementado em 2010 com o intuito de criar uma visão 

conjunta e viável para o futuro, o qual serviria como guia para ajudar a melhorar física, social 

e economicamente a paisagem da cidade, combatendo a sua retracção31. 

O referido projecto partiu da iniciativa de Dave Bing, presidente do município, com o 

intuito de criar um plano de políticas destinadas a resolver os problemas causadores de 

retracção. Este plano foi criado partindo do princípio de que Detroit não voltaria a igualar o 

seu pico de quase dois milhões de habitantes, atingidos em 195032, tendo sido concebido de 

forma a ser implementado em  quatro fases distintas. 

Numa primeira fase foi analisada a realidade existente, através de pesquisa e 

encontros com a população, para que se percebessem os problemas e identificassem os 

elementos mais importantes para a qualidade de vida dos habitantes e que, por isso, deviam 

ser objecto de intervenção, tais como: segurança, saúde, educação, serviços públicos, 

comunidade, habitação, cultura, mobilidade, comércio, ambiente, serviços recreativos, 

habitat e ambiente físico.  

Da análise realizada, resultou um conjunto de objectivos que levaram a doze formas 

diferentes de intervenção a levar a cabo, das quais se destacam: apoiar os residentes 

actuais e atrair novos habitantes, planear e coordenar o uso do terreno, promover 

densidades habitacionais sustentáveis, entre outras. 

Na segunda fase, foram criadas directivas que permitissem desenvolver as estratégias 

necessárias à implementação das diferentes formas de intervenção. Tomando como 

exemplo o caso do edificado, foram criadas directivas de construção com base em factores 

condicionantes, como o seu mercado, economia e as condições físicas existentes, 

procurando criar tipologias que se pudessem repetir em várias zonas de Detroit. 

Numa terceira fase, são definidas as seis estratégias de intervenção, que em seguida 

se enumeram:33 

1-Identificação dos espaços públicos desocupados e edifícios existentes em zonas 

de emprego para melhorar o crescimento económico; 

2- Aproveitamento de terrenos vagos em torno da cidade de forma a planear a sua 

construção em termos sustentáveis e fomentando o sentido de vizinhança; 

                                                 
31 [s.n.]. Detroit Works Project. . [Consult. 10 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL:    http://detroitworksproject.com/about-

us-2/ 

32 [s.n.]. Detroit Works Project.  [Consult. 10 Junho 2013]. Disponível em WWW: <URL: http://detroitworksproject.com/about-us-

2/ 

33 [s.n.]. Detroit Future City. Detroit Strategic Framework Plan. Dezembro, 2012. [Consult. 11 Junho,2013]. Disponível em 

WWW: <URL:  http://detroitworksproject.com/wp-content/uploads/2013/01/The-DFC-Plan.pdf  pag.282-283. 
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3-Incorporção de novas formas inovadoras de manutenção para os espaços 

desocupados; 

4- Interligação do serviço público e das decisões de propriedade para grandes 

estratégias; 

5- Transformação dos espaços a partir dos sistemas da cidade, como os de energia, 

água, ambiente, viário, etc.; 

6- Uso mais agressivo de instrumentos de regulação. 

 

Por último, tendo em conta as três fases anteriores, foi implementado, no início de 

2013, um plano para tentar melhorar a qualidade de vida e empresarial de Detroit, intitulado 

“Detroit Strategic Framework Plan” o qual tinha como fim a gestão das decisões a tomar com 

impacto no território da cidade sendo que as mesmas, deveriam envolver toda a 

comunidade. 

Apesar destas e de outras medidas tomadas para inverter a retracção, os resultados 

obtidos em Detroit têm sido ténues, demorados e, aparentemente infrutíferos, uma vez que 

em julho de 2013 a cidade entrou na situação declarada de banca rota e pediu ajuda ao 

Governo Central34. Pode questionar-se se as medidas implementadas estariam erradas e por 

isso não surtiram o efeito desejado, ou se, estando certas, pecaram por  tardias. 

2.3.3  Retracção na Europa – Caso de Dresden 

No que respeita à Europa o fenómeno da retracção, embora existente, foi pouco 

abordado e constantemente desconsiderado, não tendo sido encarado como uma tendência 

dominante de desenvolvimento em áreas específicas, até finais do século passado. Apenas 

a partir do início do século XXI, a retracção urbana deixou de ser vista como um assunto 

tabu e passou a ser considerada como um fenómeno existente em diferentes cidades 

europeias. 

Cunningham-Sabot e Fol35, defendem que, em países como a Inglaterra, França e 

Irlanda, embora já existam cidades onde ocorre a retracção urbana, este é um fenómeno que 

não está a ser valorizado pelas entidades competentes. Tal situação ocorre, por um lado, 

devido à competição existente entre as diferentes cidades, que leva a que se omita a 

ocorrência de retracção e, por outro, devido ao facto de nestes países ocorrerem taxas de 

natalidade sustentáveis que esbatem o problema do declínio urbano. Estas situações não 

                                                 
34 LOURENÇO, Ricardo. Detroit declara bancarrota. Julho, 2013. [Consult. 8 Agosto, 2013]. Disponível em WWW: 

<URL:http://expresso.sapo.pt/detroit-declara-bancarrota=f821399#ixzz2hijrBUkj 
35 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in 

aGlobal Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm  pg.17-25 

http://expresso.sapo.pt/detroit-declara-bancarrota=f821399#ixzz2hijrBUkj
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ocorrem da mesma forma em áreas comparáveis dos diferentes países e, mesmo dentro de 

cada país, a retracção ocorre em tipos diferentes de cidades.  

Segundo Thorsten Wiechmann,36 a retracção urbana verifica-se em determinados 

aglomerados industriais da Europa Ocidental, em áreas pouco povoadas do norte  europeu, 

bem como em áreas rurais do sul da Europa que têm vindo a sofrer com a emigração e com 

a rápida diminuição das taxas de natalidade. No entanto, onde se presencia uma forte 

retracção, é nos países da Europa Central e Oriental que foram duramente atingidos pela 

diminuição da população e pela regressão industrial desde as mudanças políticas ocorridas 

em 1990.  

De acordo com o mesmo autor,37 foi criada uma base de dados europeia para facilitar a 

análise comparativa das cidades em 2007, da qual resultou a percepção de que 125 (57%) 

das 220 grandes (mais de 250 mil habitantes) e médias (de100 mil a 250 mil habitantes)38 

cidades europeias, perderam população entre 1996 e 2001(fig.9). As 10 cidades com a maior 

perda relativa de população (mais de 1,75% ao ano) foram as seguintes: Halle an der Saale, 

Frankfurt an der Oder, Schwerin, Magdeburg (todas localizadas na parte oriental da 

Alemanha), Bacau, Cluj-Napoca, Piatra-Neamt, Targu Mures (Roménia), Lisboa (Portugal) e 

Veneza (Itália). 

 

                                                 
36 Idem, pg.5-6 

37 Ibidem, pg.7 

38 DIJKSTRA, Lewis; POELMAN, Hugo, Cities in Europe- The New OECD-EC Definition, European Commission, Regional 

and Urban Policy, s.l., 2012. Disponível em: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf 

Figura 9 Mudança na População na Europa entre 1996-1999 
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É de salientar o facto de, 22 das 125 grandes e médias cidades europeias, em situação 

de retracção, segundo a análise comparativa referida, serem alemãs, o que prova que a 

retracção começou a ocorrer e a ter mais impacto neste país39, principalmente na sua parte 

oriental, onde as cidades sofreram com a regressão industrial, a mudança de regime político, 

o envelhecimento demográfico e com a suburbanização.  

Dresden é um exemplo do que atrás se afirma sobre a realidade alemã. É uma cidade 

localizada na Alemanha Oriental, onde o declínio económico, a regressão industrial e as 

altas taxas de desemprego foram as causas principais da sua contracção, podendo ainda 

associar-se a emigração e a diminuição das taxas de natalidade que, no seu conjunto, 

contribuíram para que a cidade perdesse 60 mil dos seus 500 mil habitantes entre 1989 e 

199940. Como consequência, o número de habitações aumentou em relação ao número de 

pessoas, isto é, o m2 por pessoa aumentou, bem como o número de infra estruturas em 

relação à quantidade de população. 

Quando as entidades competentes de Dresden se aperceberam que estava a ocorrer 

uma perda significativa de população na cidade, tomaram medidas para tentar contrariar 

essa situação, tendo sido criado o plano estratégico de Dresden, o qual tinha em vista 

contrariar a retracção que entretanto surgira. Este plano teve o seu início em 1990 e 

prolongou-se até ao ano de 2002, podendo o mesmo dividir-se em três fases principais. Uma 

primeira fase denominada- “Caminhar para o crescimento” (1990-1995); uma segunda fase 

designada de “Reestruturação urbana” (1996-2001) e a terceira e última fase, centrada na 

“Reurbanização” (2002). Os detalhes o referido plano encontram-se descritos nos 

documentos do anexo 1. 

Através da implementação da primeira fase do referido plano, foram construídas novas 

zonas comerciais, escritórios, novas unidades habitacionais e promoveu-se a reabilitação 

dos bairros históricos da cidade. A construção de novos fogos atingiu um pico de mais 5000 

habitações por ano entre 1995 e 1998, o que, em comparação com as cidades da Alemanha 

Ocidental, representa uma construção 2 a 5 vezes superior41. 

No entanto as medidas implementadas em Dresden não foram suficientes, uma vez 

que a periferia da cidade evoluiu tornando-se no novo centro das actividades económicas, o 

que fez com que o verdadeiro centro da cidade passasse para segundo plano, facto que 

                                                 
39 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in 

aGlobal Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm, pg.7 

40 Idem, pg.5-8 

41 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in 

aGlobal Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm, pg. 9 
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contribuiu para que Dresden fosse afectada por uma forte tendência de suburbanização42. 

Esta tendência teve o seu pico também entre 1995 e 1998, o que resultou num excesso de 

oferta de habitação no centro da cidade, situação que se mantinha em 2004 (Fig.10), apesar 

de, a partir de 2000, Dresden ter visto a sua população global aumentar, coisa que não 

acontecia desde 1980. Esse aumento populacional teve por base o aumento da taxa de 

natalidade e um saldo migratório positivo, tendo ocorrido essencialmente nos bairros 

históricos do centro da cidade, 

enquanto este, nos espaços 

habitacionais construídos nos anos 

1970 e 1980, continuou a perder 

habitantes, o que contribuiu para a 

ocorrência da flexibilização do 

mercado imobiliário, a qual resultou 

na diminuição do custo da habitação 

nessa zona.  

Ao mesmo tempo a cidade 

também beneficiou dos problemas 

estruturais ocorridos nas áreas rurais 

circundantes, os quais contribuíram 

para o aumento do fluxo migratório 

para Dresden. Devido aos factos 

descritos, a taxa de crescimento 

populacional aumentou 0,6% por ano 

entre 2000 e 200943. Apesar deste 

crescimento, a população de 

Dresden em 2009 era de cerca de 

529 mil habitantes, ainda muito 

abaixo do pico de população ocorrido 

na década de 1930, em que a cidade 

tinha aproximadamente 650 mil 

habitantes.44  

                                                 
42 Suburbanização-  “processo relacionado com o desenvolvimento de subúrbios em torno das grandes cidades e áreas 

metropolitanas. O processo de suburbanização é gerado pelo crescimento demográfico (aumento da população total) e pela 
reestruturação interna das cidades.” in [s.n.]. Glossário do Desenvolvimento Territorial. Setembro, 2011. [Consult. 8 Novembro  
2013]. Disponível em WWW: <URL: http://www.dgotdu.pt  

43 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in 

aGlobal Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm  pg.5-10 

44 Idem, pg.10. 

Figura 10 Evolução da população de Dresden 1990-2004 
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Surpreendentemente, os processos de suburbanização de Dresden, transformaram-se 

em processos de revitalização urbana45 o que permitiu que áreas em retracção e declínio 

estejam hoje a transformar-se em áreas prósperas. 

Apesar de Dresden, no que respeita à economia e à demografia, se ter tornado num 

polo de crescimento em ambiente de retracção, se for comparada com outras cidades 

prósperas da Alemanha Ocidental, tais como Munique, Frankfurt e Hamburgo, os seus 

resultados são inferiores, sendo de destacar que, segundo Thorsten Wiechmann46 as taxas 

de desemprego em 2009 ainda permaneciam altas e o poder de compra era 10% abaixo da 

média nacional. A conclusão a que as entidades responsáveis de Dresden chegaram foi de 

que a cidade deverá ser planeada de forma a ser mais flexível para que se possa adaptar a 

possíveis mudanças no futuro. 

 

2.4  Espaço Público como Elemento de Renovação Urbana 

“O Espaço Público é o local onde as pessoas vivem grande parte do tempo. É o espaço 

onde circulam, seja de automóvel ou a pé, é o espaço onde se encontram, onde se sentam, 

onde conversam. É onde se fazem as manifestações e as procissões, as grandes festas e os 

funerais, é onde se expressam colectivamente as grandes alegrias e as grandes dores. 

Vendo bem, o espaço público é a essência da cidade e é através dela que é representada”47 

 

Sendo o espaço público um tema tão abrangente, torna-se essencial abordar neste 

estudo, as suas características gerais como elemento urbano, as quais lhe conferem 

capacidades essenciais ao planeamento das cidades. Assim, este capítulo fará uma breve 

abordagem ao papel do espaço público como um dos elementos passíveis de reestruturar a 

cidade, tornando-a capaz de combater a retracção e atrair população. 

Como Borja e Muxi tão bem definem, o espaço público urbano pode ser entendido 

como “… todo o espaço de uso público, não edificado e de acesso livre, englobando diversos 

elementos urbanos, como ruas, praças, espaços verdes e infra-estruturas o que o torna num 

elemento de grande importância na estrutura e vivência das cidades”48. Pedro Brandão, 

referindo-se ao espaço público, acrescenta que, este “…é o espaço que é fundador da forma 

urbana, o espaço “entre edifícios” que configura o domínio da socialização e da vivência 

“comum”, como bem colectivo da comunidade. Assim, estes espaços apresentam-se como 

                                                 
45 Revitalização urbana – “..transformar a base socioeconómica obsoleta de certas áreas urbanas, tornando-a mais sustentável 

através a atracção de novas actividades e empresas, da modernização do tecido urbano, da melhoria do ambiente urbano e da 
diversificação da estrutura social.” in [s.n.]. Glossário do Desenvolvimento Territorial. Setembro, 2011. [Consult. 8 Novembro  
2013]. Disponível em WWW: <URL: http://www.dgotdu.pt 

46 Ibidem,  pg.10 

47 SALGADO, Manuel. Espaços Públicos. Lisboa: Fundação Banco Comercial Português. 2000, pg.9 

48 BORJA, Jordi; MUXI, Zaida. El espacio público, ciudad y ciudadania. Barcelona: Electa, 2003, pg.8 
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espaços colectivos, que não se limitam a ser um espaço residual entre o espaço edificado e 

o viário, mas que são articuladores e organizadores do próprio território”49. 

O espaço público, sendo, por si só, um elemento de articulação e organização do 

território, é também dinamizador de um espaço de dimensão sociocultural, onde ocorre a 

representação da vida social da cidade e onde se reflete o bem-estar dos cidadãos. Um 

indicador que pode qualificar uma cidade, é sem dúvida a qualidade que esta apresenta nos 

seus espaços públicos, pelo que, a capacidade de manter o nível de qualidade do espaço 

público e de este persistir temporalmente, são dois dos diversos factores que condicionam o 

uso social dos diferentes espaços da cidade. Essa capacidade, como referem Borja e Muxi, 

passa pelo “desenho, acessibilidade, beleza, monumentalidade, promoção, manutenção, 

diversidade de usos e actividades possíveis, etc.”50  

Uma das preocupações da cidade, deve ser a de garantir o direito e acesso universal 

ao seu espaço público. Isto é, não limitar este espaço a nenhum ser humano, 

independentemente do género, raça, orientação religiosa, ou outras. 

Os autores atrás referidos, entendem o espaço público, “…não só como um indicador 

de qualidade urbana, mas também como um instrumento privilegiado da política urbanística 

para construir cidade sobre a cidade e para qualificar as periferias, para manter e renovar os 

antigos centros e produzir novas centralidades, para interligar os tecidos urbanos…”51   

Assim, o espaço público deve ser considerado o elemento fundamental na 

requalificação da permeabilidade do tecido urbano, uma vez que possui a capacidade de 

ligação e de ordenamento dos diferentes tecidos urbanos e de promover a coesão territorial, 

permitindo criar uma continuidade formal, ambiental, de acessibilidade e de visibilidade. Esta 

capacidade de ligação e dinamismo atribuídos ao espaço público reflectem-se na sua 

multifuncionalidade, a qual permite criar diferentes usos, como comércio e serviços, que 

agem como elementos geradores de atracção de população. 

Richard Rogers refere 

que, cada vez mais, as cidades 

estão a polarizar a sociedade 

em comunidades segregadas e 

que o resultado desta 

tendência é o declínio da 

                                                 
49 BRANDÃO, Pedro. O sentido da cidade: Ensaio sobre o mito da imagem como arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte. 2011, 

pg. 34 

50 BORJA, Jordi; MUXI, Zaida. El espacio público, ciudad y ciudadania. Barcelona: Electa, 2003, pg.69 

51 BORJA, Jordi; MUXI, Zaida. El espacio público, ciudad y ciudadania. Barcelona: Electa, 2003, pg.18 

Figura 11 Espaços monofuncionais e espaços multifuncionais 
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vitalidade dos espaços urbanos. O mesmo autor, refere que Michael Walzer definiu dois tipos 

de espaços urbanos: os espaços monofuncionais e os multifuncionais. (Fig. 11) 

Os primeiros, como o nome indica, são os que têm apenas uma função, sendo espaços 

de consumo particular que se tornam eficientes num determinado âmbito. Em contraste, os 

espaços multifuncionais segundo o autor, são os que “reúnem partes diferentes da cidade e 

desenvolvem um sentimento de tolerância, consciência alerta, identidade e respeito 

mútuo.”52 

De acordo com Borja e Muxi, quanto maior for a diversidade de funções de um espaço 

multifuncional, maior o seu grau de atracção, uma vez que vai ao encontro dos desejos de 

um maior número de utilizadores, criando dinâmicas não só sociais, mas também 

económicas, culturais e funcionais.  

Ainda segundo os mesmos autores, na criação de novos espaços públicos, deverão 

implementar-se novas e diferentes centralidades na cidade, onde surjam ofertas de comércio 

e serviços, numa óptica de multifuncionalidade que possa vir a gerar novos pontos de 

atracção e promova a requalificação de áreas degradadas, ou pouco atractivas, ao mesmo 

tempo que tenta criar dinâmicas urbanas promotoras da adaptação destes espaços à sua 

evolução, tendo em vista uma coesão territorial, que se prolongue no tempo.  

Ao longo dos tempos, foi-se alterando a forma de pensar o espaço público. Numa 

primeira fase, o espaço público era visto como um espaço não planeado, sendo apenas o 

resultado dos processos de edificação e do traçado de vias. Numa segunda fase o conceito 

alterou-se, passando a definir-se em primeiro lugar a estrutura do espaço público de forma a 

que seja este a condicionar a localização dos espaços de urbanização e o traçado das vias.  

Segundo Pedro Brandão, o espaço público é um elemento de coesão territorial que 

possui a capacidade de se interligar com as redes existentes, ordenando e estruturando o 

território e qualificando não só o seu próprio espaço, mas também toda a envolvente. O autor 

define alguns dos parâmetros qualitativos do espaço público, tais como: “os parâmetros de 

identidade, continuidade, mobilidade, acessibilidade, permeabilidade, segurança, confortam 

e aprazibilidade, inclusão social, legibilidade, diversidade, adaptabilidade, robustez, 

durabilidade e sustentabilidade” 53. 

Ao mesmo tempo, Brandão considera que o espaço público “ …deve contribuir para a 

criação e consolidação de uma malha urbana coerente.”54 

                                                 
52 ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philip. Cidades para um pequeno planeta, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, 1ª ed. 

1997.pg.9-10 

53 BRANDÃO, Pedro. O sentido da cidade: Ensaio sobre o mito da imagem como arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte. 2011 

54 Idem 
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Realçando o parâmetro da acessibilidade, referido por Pedro Brandão, cabe aqui 

destacar a importância que o mesmo atribui à rede de acessibilidade e mobilidade, 

facilitadora do movimento, circulação e acesso no espaço público, a qual, não podendo 

esquecer o trânsito automóvel, deve centrar-se essencialmente nos que circulam a pé nestes 

espaços, facilitando a mobilidade pedonal. Deverá por isso, criar-se uma rede contínua de 

caminhos, que permita a distribuição a todo o espaço urbano envolvente, que seja suporte 

da mobilidade urbana e que ligue os diversos pontos, tais como, edifícios públicos e de uso 

privado, diversos pontos de atracção, paragens de transporte público, etc.  

 

2.4.1  Referências Projectuais  

Trafalgar Square e Leicester Square 

A transformação dos espaços públicos em espaços multifuncionais e a criação de uma 

conexão entre eles pode preparar a cidade para uma densificação mais sustentável. Um dos 

exemplos é o caso de Trafalgar Square e Leicester Square, em Londres. (Fig.12) Richard 

Rogers propõe a reintegração destas praças através da criação de uma área pedonal, que 

una ambas. Essa ligação é o elemento fulcral do projecto, tendo sido criada uma “escadaria 

pública que viria desde Leicester Square, passaria através da extensão da National Gallery 

(ocupando quase metade do piso térreo) e ligar-se-ia à Trafalgar Square, através de uma 

generosa e ampla galeria situada abaixo daquela tumultuada área”55. É ainda proposta a 

construção de uma torre com o intuito de criar uma composição simétrica de linhas verticais, 

flanqueando a National Gallery e reforçando dessa maneira a sua horizontalidade que 

atrairia a atenção para a coluna de Nelson. (Fig.13) 

                                                 
55 ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philip. Cidade para um pequeno planeta, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, 1ª ed. 1997. 
Pg.71-74 

Figura 12 Projecto de Trafalgar e 

Leicester Square 
Figura 13 Modelo do Projecto de Trafalgar e Leicester Square 
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Estas praças seriam remodeladas para acomodar cafés e outras actividades, 

transformando-as num espaço multifuncional, que se tornaria num ponto de encontro para os 

habitantes e num local onde se poderia apreciar vistas fantásticas, fazendo assim com que a 

população começasse a ganhar o hábito de participar na vida urbana da rua. 

 

A Rua Elevada de Peter Smithson – Robin Hood Gardens  

No final dos anos 60, Alison e Peter Smithsons tiveram a oportunidade de aplicar a sua 

visão moderna da habitação, através da concepção do célebre projecto Robin Hood Gardens 

(Fig.14), em Poplar, localidade a Leste de Londres. O referido projecto foi desenhado no final 

dos anos 60 do século XX e a sua implementação ocorreu quando a construção de torres 

residenciais era vista como um símbolo de progresso, tendo sido terminado em 1972.  

Robin Hood Gardens, abrange cerca de dois hectares e é composto por dois blocos 

longos, um de dez andares e outro de sete (por forma a permitir melhor insolação de um dos 

blocos), construídos a partir de placas de concreto pré-moldado e contendo 213 

apartamentos, em torno de uma área verde onde foi construída uma pequena colina, a partir 

do entulho resultante da construção. 

Os edifícios são uma mistura de apartamentos 

de piso único e duplex, sendo que, os que se situam 

ao nível do terceiro, sexto e nono andares, dão 

directamente para uma varanda ampla que funciona 

como uma verdadeira rua (Fig.15), destinada 

apenas à circulação pedestre. Era intenção dos 

autores do projecto devolver aos moradores a 

sensação de estar numa rua, mesmo habitando 

num apartamento acima de um segundo andar, ao 

mesmo tempo que pretendiam incutir nos 

moradores, um sentimento de “pertença” e de 

“vizinhança”  

Qualquer semelhança destas varandas com 

verdadeiras ruas é simbólica, uma vez que, embora 

largas, não são, na verdade, da mesma largura que 

as vias pedonais comuns. No entanto, elas 

fornecem espaço suficiente para os residentes as 

personalizarem, para nelas se sentarem se o 

desejarem, havendo ainda espaço suficiente para 

Figura 15 “Varandas” de Robin Wood 
Gardens  

Figura 14 Projecto Robin Wood Gardens 
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as pessoas pararem e conversarem, sem obstruir a passagem de outros moradores que 

entretanto circulem.  

Actualmente, devido a falhas estruturais e a uma elevada taxa de criminalidade, 

discute-se se Robin Hood Gardens deve ser demolido ou conservado. 

 

High Line de Nova Iorque 

Um outro exemplo de como criar uma conexão entre diferentes espaços públicos, 

tornando-os espaços multifuncionais que contribuam para uma densificação mais 

sustentável, é o parque urbano High Line em Nova Iorque. (Fig.16/17) 

Este parque tem o mesmo nome da linha férrea elevada, construída em 1930 a cerca 

de 8 metros de altura e com 2.5 Km de extensão, a qual fazia a ligação ferroviária de uma 

área densamente industrializada. Em 1980 esta linha foi desactivada tendo estado em risco 

de ser demolida. No entanto, em 1999, um grupo sem fins lucrativos trabalhou em conjunto 

com a Câmara de Nova Iorque para preservar e manter a estrutura, sendo que, quase três 

décadas depois, esta deu lugar a um parque urbano, construído sobre a estrutura elevada 

que suportava a referida linha férrea.  

Entre Janeiro e Julho de 2003, 

foi aberto um concurso de ideias 

para o High Line (Designing the High 

Line, o qual foi ganho pela empresa 

de arquitectos James Corner Field 

Operations, que criaram um projecto 

para este espaço público com a 

ajuda de diversas comunidades de 

suporte do High Line. 

A primeira fase de construção 

deste parque teve início em 2006 e 

foi inaugurada em Junho de 2009, 

tendo a segunda fase ficado 

terminada em 2011, aguardando-se 

a finalização da terceira e última 

fase, cuja construção está a 

decorrer. Este é um parque que 

atravessa três bairros de Nova 

Figura 16 High Line, Nova Iorque 

Figura 17 High Line, Nova Iorque 
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Iorque, Meatpacking, West Chelsea e Hell's Kitchen/Clinton, os quais eram, à época do 

funcionamento da linha férrea, ocupados por indústrias e empresas de transportes. 

Hoje, após a construção do parque urbano, esses espaços, outrora utilizados por 

indústrias e transportes, estão a ter novo uso, albergando restaurantes, galerias de arte, 

lojas, estúdios de design, museus e até alguma habitação. Este novo parque oferece uma 

pausa das caóticas ruas da cidade de Nova Iorque, tendo os seus utilizadores a 

oportunidade de experimentar um espaço elevado na cidade, onde podem usufruir, não só 

dos jardins, como de bancos para leitura, descanso ou mera contemplação do Rio Hudson e 

do skyline da cidade. Espera-se que este, seja um projecto que venha a atrair milhares de 

visitantes de todo o mundo. 

Praça Central de Ujpalota 

 Um outro exemplo, de transformação do espaço público, num espaço multifuncional, é 

o projecto de Barnabas Laris e Adam Vesztergom56, centrado na requalificação da praça 

central de Ujpalota, em Budapeste, na Hungria. (Fig.18/19) Esta praça está situada no centro 

de uma área residencial, na junção de estradas principais. A requalificação foi feita com o 

objectivo de a tornar num ponto de encontro e de descanso. O projecto teve como conceito a 

árvore, na qual todos os elementos são diferentes mas estão ligados entre si. Para estes 

autores uma praça tem de ser concebida para que as pessoas tenham um lugar onde se 

possam encontrar e conviver. O uso multifuncional oferecido por esta praça, tem como intuito 

criar uma interacção com a população ao mesmo tempo que permite que esta se aperceba 

que aquele é um espaço seu.  

 

 

 
  

                                                 
56 FURUTO, Allison, “Urban Meadow Proposal/Barnabas Laris & Adam Vesztergom”. ArchDaily, Julho 2011. [Consult. 17 Nov 

2012]. Disponivel em WWW: <URL: http://www.archdaily.com/?p=146671> 

Figura 18 Praça Central de Ujpalota, Budapeste 
 

Figura 19 Praça Central de Ujpalota, Budapeste 
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3 | EVOLUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

 

3.1 Introdução 

Dentro da temática da retracção é necessário fazer uma abordagem mais profunda e 

mais direccionada para aquela que é a realidade portuguesa, mais concretamente da cidade 

de Lisboa. Esta foi uma cidade que, ao longo dos tempos, e com o aumento do poder de 

compra dos portugueses, se foi expandindo e alargando. Essa expansão, levou à perda de 

cada vez mais população residente no núcleo central da cidade, o qual, de algum tempo a 

esta parte, passou a ser vivido de dia, mas desvanecendo durante a noite quando se 

dissipam os seus utilizadores, isto é, quando a maior parte dos milhares de pessoas que nela 

trabalham, após o trabalho, se deslocam para os “bairros dormitório” da cidade ou dos 

concelhos limítrofes. Esta realidade trouxe o fenómeno da retracção ao centro da cidade de 

Lisboa, fenómeno que começa também a ocorrer em alguns dos seus bairros periféricos.  

Neste sentido, foi escolhida a área dos Olivais, situada na freguesia de Santa Maria dos 

Olivais, na cidade de Lisboa, como caso de estudo, uma vez que se entende a mesma como 

uma área passível de vir a sofrer pressão de renovação.  

3.2 Breve explicação da evolução Urbana de Lisboa e do surgimento dos 
Olivais 

Os diferentes processos de evolução urbana que ocorreram, em várias cidades 

europeias, desde os finais do século XVIII, em particular os novos modelos e conceitos de 

intervenção urbanística que se verificaram nos países europeus industrializados, nos finais 

do século XIX, repercutiram-se em Portugal, nomeadamente em Lisboa, mas, sempre com 

desfasamento temporal. 

A vontade de Lisboa se tornar uma cidade mais europeia, veio dar origem ao chamado 

Plano Geral de Melhoramentos, o qual, embora elaborado em 1865, apenas terá produzido 

efeitos significativos no Século XX. 

O referido plano veio alterar a forma tradicional da cidade, expandindo-a para os 

arrabaldes do concelho através do efeito da abertura das Avenidas da Liberdade e Almirante 

Reis, as quais funcionaram como eixos radiais. Por outro lado, a criação de novos eixos 

ferroviários permitiu também criar novos elementos estruturantes do desenvolvimento da 

cidade. 

Por sua vez, o plano de melhoramento da Capital (1904), de Ressano Garcia, 

enquadrou a expansão urbana ocorrida ao longo do seculo XIX e propôs novas áreas de 

expansão através das Avenidas Novas, Avenida das Picoas (actual Avenida da República), 
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prolongamento da Avenida 24 de Julho desde Santos até Alcântara, construção da linha de 

Sintra entre outros melhoramentos expansivos.57 

Em 1926, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) promove a elaboração do Plano Geral 

de Lisboa, com participação do arquitecto paisagista Forrestier, o qual deu preferência à rede 

viária e aos aspectos paisagísticos da cidade. 

Com o objectivo de aumentar, ordenar e até embelezar a cidade, por volta do ano de 

1926, o Estado Novo começa a produzir legislação que define as bases de colaboração entre 

as autarquias e o estado, quer ao nível técnico, quer económico. São então estabelecidas 

normas de orientação para as intervenções estatais nos melhoramentos urbanos e rurais e 

ainda no âmbito da água e saneamento.58 

Em 1938, a CML teve como presidente o Engenheiro Duarte Pacheco, o qual veio a 

contratar o arquitecto urbanista Étienne de Gröer que, em conjunto com os serviços técnicos 

da autarquia, definiu as grandes linhas de desenvolvimento da cidade, sendo as mesmas 

publicadas pela autarquia lisboeta, em 1948, no Plano Geral de Urbanização e Expansão de 

Lisboa, com o qual teve inicio um novo período marcante no planeamento do concelho, 

tendo o mesmo delineado a estrutura da cidade até aos nossos dias. 

O período em que Duarte Pacheco presidiu à Câmara de Lisboa, foi marcado por um 

forte controlo político-administrativo do processo de urbanização da capital. Esse controlo 

levou à expropriação de um terço da área total do concelho, o que veio a permitir a expansão 

urbana bem patente nos Planos de Urbanização de Alvalade, Olivais Norte, Olivais Sul e 

Chelas. 

Com a expropriação do solo urbano, os municípios em conjunto com o estado, 

eliminaram o monopólio privado desse mesmo solo e assumiram a exclusividade nos 

trabalhos de urbanização, ao mesmo tempo que foi definido um zonamento funcional da 

cidade que orientou o processo de expansão da mesma, do ponto de vista social e urbano. 

Tendo sido tidas em conta a funcionalidade e a eficiência, foi criada uma malha viária de 

circulares e radiais que, ligada às vias já existentes definiu, em certa medida, a estrutura 

viária que a cidade ainda hoje possui. 

O Plano de Gröer, foi uma peça chave na modernização da cidade de Lisboa, quer 

através da previsão de instalação de equipamentos, como o aeroporto, a Cidade 

Universitária e até o Parque Florestal de Monsanto, quer de infra-estruturas viárias, como 

auto-estradas e circulares internas quer ainda no que se refere a áreas destinadas à 

                                                 
57 [s.n.]. Ressano Garcia. 2011. [Consult. 5 Novembro 2013]. Disponível em WWW: <URL: http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/RecursosInformativos/Biografias/Textos/RessanoGarcia.pdf 

58 SILVA, Carlos Nunes, Planeamento Municipal e a Organização do Espaço em Lisboa: 1926-1974, Centro de Estudos 

Geográficos UL I.N.I.C., Lisboa, 1987. Pg.272 
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Figura 20 Localização da Freguesia de Santa Maria dos Olivais  

habitação, como é o caso de alguns bairros sociais periféricos, de que é exemplo o Bairro da 

Encarnação, localizado na freguesia de Santa Maria dos Olivais. 

3.2.1 Evolução e caracterização Urbana dos Olivais Norte e Sul 

A freguesia de Santa Maria dos Olivais “deve seu nome ao facto de ai haver oliveiras 

em abundância ou, segundo a lenda, por a imagem de nossa senhora ter aparecido na 

cavidade de um tronco dessas árvores que foi conservada na sacristia da igreja matriz até 

1700, ano a partir do qual não existem mais notícias sobre o seu paradeiro”59 

Esta freguesia foi criada em 139360, ocupando cerca de 10,66 Km² da zona oriental de 

Lisboa, num terreno acidentado, com a forma aproximada de um quadrilátero trapezoidal, 

onde se verificam vários declives acentuados com orientação sul/norte e outros com 

orientação poente/nascente. A rede hidrográfica é condicionada pelas características 

morfológicas do território e as principais linhas de água localizam-se ao longo das Avenidas 

de Berlim e Dr. Alfredo Bensaúde, que funcionam como canais de drenagem fundamentais 

do território e possuem uma dimensão superior às linhas de água circundantes. 

As condições de declive do terreno, limitaram a área de construção a apenas cerca de 

76.51% da área total, uma vez que a restante apresenta declives superiores a 15%, sendo 

esse um factor inibidor de construção.  

 
 

Esta freguesia é limitada a Norte pela Estrada de Circunvalação e a Sul pela Avenida 

Marechal Gomes da Costa, (Fig.20) enquanto que a sua delimitação a poente e a nascente é 

                                                 
59 DIAS, Francisco da Silva; DIAS, Tiago da Silva. Freguesia dos Olivais.Lisboa.1993. 
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Figura 21 Fases de construção dos Olivais 

 

feita respectivamente, pelas Avenidas Cidade do Porto e Infante D. Henrique, sendo esta 

última um dos principais atravessamentos dos Olivais, a qual, em conjunto com a linha férrea 

denominada “linha de cintura” faz a delimitação da zona industrial. 

Podem reconhecer-se duas etapas distintas no processo de desenvolvimento urbano 

dos Olivais. Numa primeira fase o tecido urbano apresenta uma organização espontânea e 

sem programação, e diz respeito ao povoamento do núcleo antigo (Século XVI) hoje 

designado como Olivais-Velho. Numa segunda fase, observável na zona industrial e 

portuária da frente ribeirinha de Cabo Ruivo e Beirolas (finais do Século XIX), e ainda nas 

áreas da Encarnação (1940), Olivais Norte (1958) e Olivais Sul (1960), percebe-se a 

intervenção programada e apoiada em planos de expansão urbana e legislação própria. 

(Fig.21) 

 

 

Os referidos planos expansão urbana, foram de iniciativa pública, integrada nas 

estratégias de expansão da cidade de Lisboa e na promoção de novas áreas habitacionais, 

uma vez que, uma constante migração para a capital, provocava um desequilíbrio na relação 

entre a procura e a oferta habitacional, o qual trouxe o problema da construção clandestina, 

bem como o da falta de qualidade e de segurança das construções e ainda a sublocação. 

Assim sendo, à medida que a industrialização crescia, tornava-se necessário legislar de 

forma a melhorar as condições de higiene e de habitabilidade da cidade de Lisboa em geral 

e da área dos Olivais em particular.  
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Figura 22 Olivais Norte e Olivais Sul 

Segundo Carlos Nunes Silva,61 o desenvolvimento das propostas urbanísticas na 

cidade de Lisboa, na segunda metade do Século XIX e até meados do Século XX, foi 

condicionado pela estreita ligação entre as questões da habitação e do planeamento 

municipal, ao nível da legislação e da habitação. Passou-se da política de habitação 

económica de 1918, com casas unifamiliares com pequeno jardim, ou quintal, para 

programas de habitação social no Estado Novo, onde são tidos em conta a capacidade 

financeira dos destinatários da habitação, surgindo por isso bairros estratificados, patentes 

em grande parte das urbanizações implantadas nos Olivais. 

O processo de urbanização ocorrido nos Olivais foi, ao longo do tempo, resultado de 

um forte controlo político-administrativo que deixou as suas marcas, ao mesmo tempo que foi 

também fruto de uma apertada legislação sobre o uso do solo que condicionou o modo de 

urbanização bem como a estrutura territorial.  

São portanto estes processos e respectivos resultados que se pretendem analisar de 

forma breve neste capítulo, dando-se principal destaque às urbanizações dos Olivais Norte e 

Sul. (Fig.22) Não podem, no entanto, ser esquecidas algumas das transformações ocorridas 

mais recentemente nesta zona, as quais  tiveram impacto nos Olivais, como é exemplo a 

Exposiçao Mundial realizada em 1998 – Expo’98, que veio requalificar a zona oriental da 

cidade de  Lisboa, a qual  se encontrava em avançado estado de degradação no final do 

século XX.  

 

 

As transformações aí ocorridas aquando da Expo’98, geraram um novo núcleo central 

da cidade de Lisboa, o qual está associado ao desenvolvimento da rede de transportes e à 

                                                 
61 SILVA, Carlos Nunes, Planeamento Municipal e a Organização do Espaço em Lisboa: 1926-1974, Centro de Estudos 

Geográficos UL I.N.I.C., Lisboa, 1987. Pg. 225 
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criação de novas infraestruturas de mobilidade como as estações de metropolitano, a Ponte 

Vasco da Gama e a Gare Intermodal do Oriente.  A implementação do metro e do terminal 

de transportes rodoviários, na área dos Olivais veio desenvolver e tornar a zona apelativa 

pela sua acessibilidade, uma vez que passou a contar com comboio, autocarro (13 carreiras) 

e metro, tanto nos Olivais Sul como Norte. (Fig.23) 

 

 

Por outro lado, o tratamento do espaço público, a requalificação da zona industrial, a 

eliminação de áreas degradadas e ainda a criação de um parque ribeirinho nessa zona, 

terão, no seu conjunto, permitido o desenvolvimento da freguesia e a ocorrência de uma 

maior procura de habitação e o consequente aumento populacional dos Olivais. 

 

Olivais Norte 

Em 1959 as entidades governamentais criaram condicionalismos especiais para regular 

a estrutura das novas unidades urbanas da cidade a integrar no plano urbanístico da mesma 

(DL 42.454/ 59). Esta regulamentação tinha como fim fomentar a construção de habitação de 

renda acessível, quer através de instituições públicas, quer por promotores privados, no 

âmbito de uma política de habitação social. 

Na sequência da legislação referida, foi construída a zona urbana designada por Olivais 

Norte (implantada na célula A do plano de urbanização dos Olivais, ver Fig.29), situando-se a 

Nordeste do Bairro da Encarnação e tendo como limites a Rua dos Lojistas e a Primeira 

Circular. Nos Olivais Norte, foi promovida a criação de vastos espaços urbanizados, numa 

Figura 23 Transportes 
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área de 40 hectares, onde seriam implantados 1900 fogos para 8500 habitantes, do que 

resultaria uma densidade bruta de 200 habitantes/ha62.  

Esta é uma zona onde se pode encontrar alguns equipamentos, embora poucos, e 

onde a oferta de emprego sempre foi muito pouca, uma vez que os instrumentos de 

planeamento que levaram à sua criação (Carta de Atenas, entre outros), defendiam um 

zonamento funcionalista, sendo por isso, esta zona, quase que exclusivamente de cariz 

habitacional, sem dar, por isso, continuidade à tradição urbana dos bairros limítrofes. Estas 

características conferiam aos Olivais Norte o estatuto de primeira zona urbana, em Lisboa, a 

ser concebida à luz do que preconizava a Carta de Atenas. O tecido urbano lisboeta foi 

claramente influenciado pela referida carta, sendo em Olivais Norte que foram aplicados, em 

larga escala, os princípios do Movimento Moderno e Funcionalista preconizados na mesma. 

Este novo pensamento urbanístico veio transformar substancialmente a estrutura 

tradicional da cidade, uma vez que os elementos morfológicos tradicionais dão lugar a blocos 

residenciais isolados (em torre ou alongados com galerias), implantados de forma livre sobre 

as colinas pré existentes e servidos por ruas sinuosas. Esses blocos são rodeados por zonas 

verdes informais que ocupam a maior parte do espaço livre de construção, as quais são 

determinantes na definição do tecido urbano criado, e, uma vez que lhe conferem uma 

identidade de “quase parque” pode dizer-se que são também estruturantes dessa mesma 

zona. (Fig.24) 

 

O desenvolvimento do plano de urbanização de Olivais Norte resultou num espaço 

fragmentado, ajardinado e informal, claramente com influência da Garden City britânica e das 

                                                 
62 Edição do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa- Olivais Norte, pg.4 

Figura 24 Olivais Norte – Áreas Verdes 
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ideias racionalistas e funcionalistas da já referida Carta de Atenas. Era à luz dessas ideias 

que se pretendia criar uma forma de cidade assente em conceitos modernistas, onde se 

diferenciam a circulação pedonal e viária e onde a orientação dos blocos habitacionais tem 

em vista uma melhor exposição solar que permita o aproveitamento do maior número de 

horas de sol, possível.  

Na fase inicial do projecto a intenção foi de fazer o tratamento dos espaços verdes ao 

mesmo tempo que se procedia á construção dos edifícios, pretendendo-se manter a maior 

parte da flora já existente no terreno. Com o desenvolvimento do plano, a ideia inicial acabou 

por se perder, sendo que, não só foram abatidas muitas das árvores já existentes (na maioria 

oliveiras) como também não foi cumprido o tratamento simultâneo da construção com o 

arranjo dos espaços exteriores, tendo este ocorrido, em muitos casos, muito mais tarde. 

O modelo urbanístico posto em prática no Plano de Urbanização dos Olivais Norte, 

trouxe uma forte influência à expansão urbana em toda a região de Lisboa. Essa influência 

marcou pela positiva mas, também pela negativa, uma vez que contribuiu para uma clara 

perda de qualidade porque, com a procura de rentabilidade por parte dos privados 

envolvidos, estes acabaram por não cumprir os princípios e normas de construção, seguidos 

pelas entidades públicas. 

Olivais Sul 

 

Olivais Sul, hoje com 20.032 habitantes, na sua maioria idosos, localiza-se entre o 

bairro de Chelas, a Sul, o núcleo antigo de Olivais-Velho e o Bairro da Encarnação a Norte e 

estende-se por uma área de 186,6 hectares63, delimitada por quatro avenidas, a Marechal 

Gomes da Costa a Sul, a de Berlim a Norte, Infante D. Henrique a Nascente e da Cidade do 

Porto e a Segunda Circular a Poente, fazendo-se as ligações ao centro de Lisboa através 

das Avenidas Gago Coutinho e Infante D. Henrique. Tendo como limites geográficos quatro 

avenidas de grande circulação automóvel esta é, sem dúvida, uma barreira que levanta 

sérias dificuldades à mobilidade pedonal para fora da zona, situação que se terá agravado 

após as intervenções urbanísticas da Expo 98.  

O processo de urbanização de Olivais Sul, teve início em 1963 na sequência da 

urbanização experimental dos Olivais Norte. É um conjunto habitacional destinado a alojar 

cerca de 38.250 pessoas em cerca de 7.996 habitações,64 sendo a sua maioria em regime 

de habitação social. 

                                                 
63 Edição do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa- Olivais Sul, pg.5 

64 Idem, pg.13 
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Este foi um plano urbanístico desenvolvido pelo Gabinete Técnico de Habitação, com a 

colaboração de José Rafael Botelho e Carlos Duarte, com influência das experiências 

inglesas, as New Towns, que organizavam o espaço em unidades de vizinhança e 

morfologicamente em “células urbanas”, valorizando os espaços verdes. 

Foi um plano de dimensão nunca antes atingida em Lisboa (implantado numa zona rural, 

onde existiam diferentes explorações agrícolas) e que veio alterar completamente a tradição 

de construir a cidade, uma vez que não se sujeitou a condicionalismos espaciais ou 

geométricos do cadastro fundiário. Terá sido por isso, um plano sujeito a uma concepção 

muito própria, fruto de ideais, também eles muito próprios, dos arquitectos envolvidos e, por 

isso mesmo, diferente e com alguma ousadia para a época. 

O aeroporto de Lisboa terá sido uma das poucas condicionantes do plano, uma vez que 

os edifícios localizados a poente dos Olivais Sul viram a sua altura limitada devido à sua 

proximidade dessa infraestrutura. 

À semelhança de Olivais Norte, também aqui se verifica o uso dos preceitos da Carta 

de Atenas, uma forte influência da Garden City britânica, onde é patente o recurso à 

construção de blocos isolados num espaço fragmentado e ajardinado de forma informal, 

podendo dizer-se que este tipo de urbanização, marcou uma nova fase na urbanização e 

arquitectura da cidade de Lisboa. (Fig.25) 

 

 

Em Olivais Sul, encontramos conjuntos edificados, ligados pela estrutura verde e por 

ruas de acesso restrito a cada bloco, com ligação a um esquema viário principal. Apesar de 

ser dada prioridade aos percursos pedonais largos, em geral arborizados e onde se pode 

desfrutar de alguns locais com vista panorâmica (os caminhos para peões é o segundo 

Figura 25 Olivais Sul – Áreas Verdes 
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sistema circulatório da malha), as mesmas não garantem no entanto, o acesso directo a 

comércio ou serviços, o que faz com que os moradores criem trilhos através dos muitos 

espaços verdes.  

A circulação automóvel é feita nas ruas principais, longe dos edifícios de habitação, 

protegendo as pessoas da poluição sonora e atmosférica. Tal situação faz com que existam 

muitos becos sem saída, que apenas permitem o acesso privado de veículos a cada edifício 

de habitação. 

A hierarquia viária do bairro está portanto dividida em três níveis: vias principais de 

atravessamento da malha urbana e distribuição de fluxos de tráfego (nível 2); vias locais de 

acesso ao interior do bairro (nível 3); e por último as vias que apenas permitem o acesso ao 

edificado (nível 4). (Fig.26) 

 

 

 

Tendo em vista a edificação do bairro, a CML convidou arquitectos proeminentes, a 

quem foram distribuídos edifícios precisos, a construir, já localizados na planta. Sob o ponto 

de vista urbanístico, houve condições favoráveis para o desenvolvimento do trabalho dos 

urbanistas nas vertentes técnica e estética, tendo estes optado por uma maior frequência de 

tipologias em banda e torre que variam entre os quatro, oito e doze pisos. (Fig.27) 

Figura 26 Hierarquia Viária 
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O plano de urbanização de Olivais Sul teve como base a “criação de uma estrutura 

habitacional integrada na cidade, equipada com todos os órgãos necessários a uma vida 

social semi-autónoma e oferecendo à sua população condições propícias à satisfação das 

suas necessidades vitais”65.  

Para esse efeito, foram enumeradas as principais opções do plano, com vista a cumprir 

determinados objectivos, tais como:  

a- “Ligar a malha ao esquema viário da zona oriental da cidade, nomeadamente às 

grandes vias de atravessamento de Chelas. 

b- Dada a alta densidade geral imposta (198 hab./ha), procurar uma ocupação máxima 

das zonas mais aptas para habitação com o objectivo de, sem sacrifício das 

exigências de salubridade e equipamento próprio destas, libertar área destinadas ao 

equipamento geral (escolas, zonas verdes, centros cívicos-comerciais, etc..) 

c- Estruturar as zonas residenciais com base no número de habitantes e estabelecer 

um quadro geral de equipamento e serviços ajustado aos vários escalões. Foram 

estabelecidos quatro escalões habitacionais-base: Grupo residencial- (1200-2400 

Hab.); Unidade de Vizinhança- (4000-5800.); Célula – (9600-12000 hab.); Malha – 

(38400-48000hab.); e determinado um quadro de equipamento complementar de 

cada um dos escalões. 

d- Evitar a criação de zonas socialmente segregadas, incluindo em todas as células as 

quatro categorias previstas no decreto de lei 42 454. 

e- Concentrar as actividades cívico-comerciais e articulá-las num esquema de 

desenvolvimento linear apoiado nas vias principais de distribuição. 

                                                 
65 Edição do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa- Olivais Sul, pg.7 

Figura 27 Tipologias do Edificado 
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f- Estabelecer um esquema de arruamentos internos claramente hierarquizados 

acusados nos seus traçados e perfis transversais, de acordo com as funções 

atribuídas no plano. 

g- Prever uma rede de caminhos de peões independente das vias de tráfego, ligando 

os centros de interesse principais e explorando o interesse paisagístico dos 

percursos. 

h- Respeitar as características da orografia local: do ponto de vista económico, 

evitando a construção em terrenos com pendentes superiores a 15%; do ponto de 

vista da salubridade, evitando as zonas mais facilmente poluíveis ou mal orientadas; 

do ponto de vista paisagístico, respeitando ou acentuando os seus pontos 

essenciais. 

i- Tendo em vista a conveniente implantação dos edifícios, de modo a melhorar os 

micro-climas locais, procurar dar forma a uma organização espacial de 

características vincadamente urbanas em que sejam consideradas algumas 

soluções tradicionais da cidade (ruas, praças, pátio) ”66. 

 

Embora nos Olivais Sul tenha sido utlizado o essencial dos princípios postos em prática 

nos Olivais Norte, surgiu a ideia de recuperar alguns elementos morfológicos existentes nas 

composições urbanas ditas tradicionais, tais como praças, ruas, largos, etc.  

Assim sendo, a urbanização organizou-se numa estrutura celular hierarquizada, em que 

cada célula é dotada de um centro onde se podem encontrar as funções essenciais tais 

como escola, comércio, igreja, ou outras. (Fig.28) 

 

 

 

                                                 
66 Edição do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa- Olivais Sul, pg. 7-8 

Figura 28 Usos do Edificado 
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No seu todo, Olivais Sul é constituído por um conjunto de quatro células habitacionais 

divididas em 2 unidades de vizinhança cada uma, que, no seu conjunto, circundam uma 

outra célula central, a qual pode oferecer serviços e comércio de utilização ocasional, como 

por exemplo cinemas e a que é dada a designação de “Centro Cívico-Comercial”67. Na 

referida célula central, podemos encontrar hoje implantado o Centro Comercial dos Olivais, 

construído em 1995. (Fig.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A execução do Plano de Equipamentos para Olivais Sul, não chegou a ser concluído, 

assim como também não foram construídos os três parques urbanos previstos, uma vez que 

apenas o Parque do Vale do Silêncio foi iniciado, mas não concluído, não deixando no 

entanto de ser uma área verde de grande dimensão que proporciona um espaço agradável 

para a população. 

Os espaços públicos dos Olivais Sul apresentam ocupações e estados de conservação 

muito diferenciados. O aumento da utilização do transporte individual concomitante com a 

falta de espaços para estacionamento, levou à ocupação das zonas destinadas ao lazer, por 

parte dos residentes, para parqueamento das suas viaturas. 

Quanto à evolução da densidade populacional e do número de fogos, os bairros dos 

Olivais Norte e Sul são as áreas, da cidade de Lisboa, que apresentam maiores densidades 

populacionais e número de fogos, tanto em 2001 como em 201168. Quanto à evolução do 

                                                 
67 Edição do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa- Olivais Sul, pg.9 

68 INE, Censos, 2001 e 2011 

Figura 29 Células 
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edificado, entre 2001 e 2011, verifica-se que o número de edifícios e o número de fogos 

aumentaram 11% e 23% respectivamente.69  (Gráfico 2) 

 

 

No entanto, ainda continua ser construída habitação nos Olivais Sul ao abrigo do 

Programa de Realojamento. Essa nova construção habitacional está a ser implantada nos 

espaços verdes e nos espaços destinados a outros fins, que não habitação. É exemplo bem 

recente dessa construção, a ocupação do espaço da célula E, da Avenida de Pádua, 

inicialmente destinado à implantação de um parque de desporto e recreio e onde hoje se 

podem ver vários edifícios destinados a habitação. 

Este aumento do número de habitações não está a ser compensado pelo aumento da 

população, embora esta esteja a crescer lentamente, pelo que, a relação entre o número de 

habitações e o número de habitantes é cada vez mais discrepante, o que leva ao aumento 

da relação m2/pessoa. A criação de nova habitação, num momento em que se verifica esse 

aumento do rácio m2/pessoa, poderá estar relacionado com o facto de algum do edificado 

não corresponder às necessidades da população de hoje em dia, uma vez que as rendas 

estão caras e é cada vez maior a procura por tipologias mais pequenas. Por outro lado, a 

qualidade dos edifícios, construídos no início do Plano, poderá estar em causa, devido ao 

tempo de vida dos edifícios, sendo que, alguns apresentam fachadas muito degradadas, o 

que não os torna apelativos para qualquer pessoa que procure casa nos Olivais. Outro factor 

inibidor de uma maior procura de habitação na zona, poderá ser o facto de os edifícios serem 

predominantemente habitacionais, havendo sempre uma necessidade de deslocação para os 

restantes usos, nomeadamente o comércio e serviços. 

                                                 
69 INE, Censos, 2001 e 2011 

Gráfico 2 Relação entre população residente e habitação 
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Perante o cenário actual verificado nos Olivais, poderemos admitir que, a continuar a 

diminuição da procura de algumas tipologias predominantes no bairro, e com o aumento do 

rácio m2/pessoa, a retracção nos Olivais é um cenário bem possível de vir a ocorrer num 

curto espaço de tempo. Para que tal não aconteça será necessário colmatar algumas 

lacunas e falhas verificadas presentemente na área, tais como: falta de emprego, 

sinuosidade das ruas e percursos, fragmentação da área, espaços verdes pouco cuidados, 

falta de acessos ao pouco comércio existente, ocupação dos espaços públicos pelas viaturas 

estacionadas e, por último, mas não de somenos importância, as dificuldades encontradas 

na acessibilidade/mobilidade pedonal aos espaços exteriores ao bairro. É ainda imperioso 

pensar em soluções que permitam a esta zona recuperar a capacidade de atrair população 

em elevado número.   
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4 | PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA 

4.1 Objectivos da Proposta 

 
Partindo de uma reflexão sobre a forma como o tema desta dissertação se insere no 

contexto do urbanismo actual e, através da análise e compreensão das características 

territoriais da área em estudo, verificadas através do trabalho de campo realizado, associado 

a diversas leituras de trabalhos escritos e publicações várias, constantes da bibliografia, foi 

possível definir os objectivos específicos deste projecto. 

Tendo em vista, por um lado, atenuar ou eliminar parte dos efeitos negativos referidos 

no capítulo anterior, os quais afectam esta área, e por outro lado dinamizar 

consideravelmente o tecido urbano dos Olivais, definiram-se os objectivos específicos e 

respectivas hipóteses de trabalho a serem desenvolvidas no sentido de encontrar a solução 

que melhor se adapte à evolução da área dos Olivais, por forma a tentar evitar que nela 

ocorra o fenómeno da retracção. 

 

Objectivos Específicos / Hipóteses de trabalho: 

 

 Requalificar a permeabilidade entre os tecidos urbanos, eliminando o efeito 

barreira; 

As hipóteses de trabalho sobre este primeiro objectivo passam pela recuperação dos 

espaços públicos existentes e criação de novos, enfatizando os elementos mais marcantes 

da área para proporcionar uma melhor articulação entre os tecidos. 

 

 Promoção da multifuncionalidade dos espaços públicos e construção de 

espaços públicos acessíveis a todos; 

Pensando este espaço para a população que o habita e percorre, uma das hipóteses de 

trabalho passa pela identificação dos factores determinantes a uma melhor qualidade de vida 

das pessoas e melhor qualidade da paisagem urbana, de forma a estimular o utilizador a 

usar o espaço público. Nesse sentido, propõe-se a criação de uma rede de espaços públicos 

multifuncionais, associada à rede ecológica local, que interligue os diferentes espaços já 

existentes e que crie uma estrutura verde que envolva o próprio bairro, melhorando a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Outra hipótese de trabalho prende-se com a inserção de novos usos nos espaços 

públicos para que toda a população (todas as faixas etárias) tenha gosto em usufruir do 

mesmo. 



                   (RE) Pensar o Tecido Urbano Através do Espaço Público | 
 

 43 

Uma terceira hipótese de trabalho passa pela reorganização e reconfiguração dos 

espaços públicos de forma a dinamizar a área e a contribuir também para uma maior 

permeabilidade entre os tecidos urbanos. Essa reconfiguração passa pela criação de novos 

desafios de mobilidade ao nível da potencialização dos percursos pedonais e das ciclovias já 

existentes, bem como pela criação de novos pontos de interesse em locais estratégicos, 

através de uma diversidade de funções, cujo objetivo será o de proporcionar espaços 

atractivos nos Olivais, os quais serão interligados por um novo percurso ciclo-pedonal que se 

pretende que venha a ser um elemento agregador de funções e vivências e promotor da 

equidade no acesso aos equipamentos e funções urbanas principais.  

 

 Renovação dos edifícios cujo fim de vida se prevê mais próximo; 

As hipóteses de trabalho para a concretização deste objectivo, passam pela 

identificação dos edifícios em mau estado de conservação, estrategicamente localizados e 

pela renovação dos mesmos, quer a nível físico, quer de uso, uma vez que se pretende que 

deixem de ser exclusivamente de habitação e passem a ser edifícios de uso misto. 

 

 Renovação e aumento do dinamismo dos espaços públicos adjacentes aos 

edifícios referidos no terceiro objectivo; 

Estabelecer ligações pedonais entre os edifícios já identificados para sofrerem 

renovações, promover a integração dos espaços públicos verdes na área, reorganizar e 

reconfigurar os espaços públicos em geral, de forma a dinamizar a área e a contribuir para 

uma maior permeabilidade entre os tecidos urbanos, serão as hipóteses de trabalho para 

este último objectivo.  

 

4.2 Modelo de Evolução 

Tendo em conta os objectivos específicos traçados para este projecto, impõe-se a 

materialização de um modelo de evolução (Fig. 30) que se estabelece ao longo dos Olivais, 

num conjunto de edifícios habitacionais, pretendendo-se que este seja um modelo 

multifacetado que venha a assumir um carácter integrador e de regeneração urbana. 

A proposta criada para os Olivais pretende promover a integração da área de estudo no 

tecido urbano, ao estabelecer uma continuidade dentro do bairro a partir de uma estratégia 

que relacione os vários espaços propostos e que crie e motive interesse e curiosidade por 

parte da população.  
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A reorganização do edificado e dos espaços públicos nos Olivais tem como fim criar 

uma diversidade de funções e vivências que proporcionem usos atractivos para uma 

população diversificada. Para tal é proposta a renovação de alguns edifícios habitacionais, 

tornando-os edifícios de programa misto com a introdução de serviços e comércio, ao 

mesmo tempo que se pretende levar a cabo a transformação dos espaços verdes existentes, 

num espaço público de qualidade, que deixe de ser entendido como barreira urbana e passe 

a ser um elemento de aproximação das diversas zonas do bairro e das pessoas. (Fig.30) 

 

Neste sentido, pretende-se renovar os espaços públicos existentes, criando praças e 

lugares de permanência, articulados por um novo percurso ciclo-pedonal que permitirá 

estabelecer uma ligação contínua e funcionará como estrutura do próprio tecido urbano, 

formando também elementos de referência. 

O principal objectivo das alterações sugeridas é o de criar, através da coesão dos 

tecidos urbanos, da associação entre espaços públicos e da maior permeabilidade entre os 

mesmos, uma vida urbana intensa e vibrante que permita interacção social e potencialize um 

estilo de vida mais integrado, que concilie o habitar, o trabalhar, o estudar e o lazer, 

contrariando um pouco a ruptura que a infra-estrutura viária e a estrutura verde dos Olivais 

Sul impõem actualmente no território.  

Neste contexto, o espaço público surgirá como o elemento agregador do bairro dos 

Olivais, uma vez que agregará os tecidos urbanos e unirá áreas anteriormente desconexas, 

devolvendo-as ao transeunte que as percorre.  

O modelo de evolução centra-se também na renovação exterior e interior de alguns 

edifícios, alterando e/ou reorganizando funções, bem como os espaços adjacentes aos 

mesmos, numa das células, no caso, a célula B. 

Figura 30 Modelo de Evolução 
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Assim, a partir de um conjunto de edifícios actualmente com carácter habitacional, 

propõe-se um novo modelo multifuncional que se adapte às pré-existências. Para abordar 

mais aprofundadamente e ideia de espaço multifuncional, a intervenção proposta na célula 

B, servirá de modelo de referência para a transformação pretendida para os restantes 

edifícios habitacionais uma vez que se propõe uma renovação ao longo de todo o bairro dos 

Olivais. 

Este modelo será ensaiado numa área onde os edifícios são exclusivamente de 

habitação. Neste sentido, propõe-se uma reorganização do interior dos edifícios, a qual 

passará por três funções: habitação, comércio e serviços.  

O espaço público proposto desenvolver-se-á de acordo com a modelação do terreno, 

que apresenta diferentes cotas ao longo dos Olivais, bem como com os edifícios já 

existentes. Será criado também um percurso ciclo-pedonal interno, ao longo do bairro, o qual 

fará a ligação entre o edificado e os espaços públicos remodelados por forma a criar vários 

ambientes, tendo em vista o estabelecimento de uma vivência comum entre as diversas 

formas de cruzar o território, com o objectivo de gerar harmonia entre os vários 

intervenientes do espaço. (Fig.31) 

 

O percurso ciclo-pedonal proposto, quando serve um dos pisos de um edifício, 

reorganizará sempre as funções do mesmo. No caso de servir o piso térreo, passará a existir 

comércio nesse piso e serviços e habitação nos pisos superiores. Nos casos em que o 

percurso proposto passe no segundo ou terceiro piso, a situação é diferente, uma vez que o 

piso térreo passa a ser de arrumos, o subsequente de comércio e os restantes de serviços e 

habitação. 

A transformação de um edifício monofuncional, de cariz habitacional, em multifuncional, 

vai permitir uma melhor vivência do espaço e uma maior interacção com o exterior. A 

diversidade de tipologias será adaptada em função do agregado familiar e das necessidades 

Figura 31 Desenho do percurso 
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da população actual. Ao fazer uma renovação 

nos edifícios presentes nos Olivais, bem como 

nos espaços públicos, pretende-se 

proporcionar um ambiente mais atractivo, 

tendo em conta questões de conforto e 

segurança urbana, por forma aumentar a 

população residente. (Fig.32) 

4.3 Modelo de Ordenamento 

Traçado o modelo de evolução no capítulo anterior, torna-se imperativo elaborar um 

modelo de ordenamento para os Olivais, o qual será o resultado da conciliação dos 

diferentes conceitos abordados anteriormente. Através dos referidos conceitos, foram 

identificadas várias alternativas para estabelecer um modelo de organização espacial e 

funcional de maior escala, que justifique um novo papel dos Olivais na cidade de Lisboa. 

 Pretende-se então propor/criar um modelo de ordenamento focado principalmente nas 

células habitacionais do plano para os Olivais Norte e Sul. (Fig.33) 

Figura 32 Mudança de Funções 

Figura 33 Modelo de Ordenamento 
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Figura 34 Percurso Pedonal 
criado por habitantes para facilitar 
acesso a comércio/serviços 

 

Após a identificação/localização dos locais de 

comércio, equipamentos religiosos e de educação, 

equipamentos de saúde, algumas quintas e espaços 

agrícolas, transportes públicos tais como estações de 

metro, paragens de autocarro e de comboio, nos Olivais, 

verificou-se que actualmente, a conexão pedonal entre 

estas funções é quase inexistente. (Fig.34) Tal constatação 

fez perceber a necessidade de criar um percurso ciclo-

pedonal que os ligue entre si e aos restantes espaços do 

bairro.  

O referido percurso desenvolve-se ao longo de todo o 

bairro e terá, também, ligações para fora dos Olivais, de forma a permitir a ligação a outras 

zonas de Lisboa, tornando os Olivais numa área de fácil acessibilidade e mobilidade. 

Os edifícios presentes nos Olivais Sul e Norte são, na sua maioria, de uso habitacional 

sendo que, alguns deles, como já foi referido, apresentam uma acentuada degradação 

exterior, o que pode ser um factor de desmotivação pela procura de habitação no bairro. Tal 

situação leva a que se proponha a renovação das frentes de rua, ao mesmo tempo que 

serão introduzidos novos usos, uma vez que um dos objectivos a atingir, para o sucesso de 

redensificação do bairro, é a integração de diversas funções no edificado, promovendo uma 

multifuncionalidade que recupere também a noção de unidade de agregação, em vez da 

segregação de funções e da separação dos elementos morfológicos.  

Actualmente o bairro apresenta uma carência de oferta de actividades culturais, 

desportivas e lúdicas apelativas, não por falta de espaços públicos para desenvolvimento 

das mesmas, mas porque os existentes se encontram degradados e são desconfortáveis e 

inseguros. Verifica-se também a necessidade de criação de um elemento integrador que 

interligue os diferentes espaços já existentes e destinados às actividades referidas.  

Um dos factores que poderia contribuir para a diminuição do tráfego automóvel, nos 

Olivais, seria a criação de emprego no bairro, fruto da diversificação de funções dos edifícios, 

uma vez que deixaria de haver necessidade de deslocações para longas distâncias, o que 

diminuiria significativamente a utilização de viaturas próprias.  

Propõe-se também que, dentro do bairro, possa ser potenciado um aumento das 

deslocações pedonais em detrimento do uso do transporte privado e individual, ao mesmo 

tempo que se promove a renovação dos espaços públicos e dos edifícios circundantes aos 

mesmos, por forma a tornar o bairro mais apelativo, o que poderá melhorar a vivência do 

espaço e criar ligações com o interior do bairro. Para isso é necessário assegurar a garantia 
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de segurança nas ruas, por forma a aumentar a circulação nas mesmas, o que permitiria a 

expansão do comércio local, dos serviços de proximidade nestes espaços renovados 

Neste sentido e pretendendo repensar o tecido urbano dos Olivais, o espaço público 

torna-se o elemento fundamental de intervenção, uma vez que as suas características o 

tornam um elemento de grande oportunidade de actuação no território. A capacidade 

multifuncional do espaço público e a sua capacidade de interligar os diversos elementos de 

intervenção, permite-lhe albergar diversos usos e actividades, o que o torna num espaço 

sustentável de atracção, que não necessita de ser apenas um local de passagem, mas que 

pode estar integrado na estrutura funcional do território. A sua flexibilidade poderá torná-lo 

ainda um elemento que se poderá expandir e vir a articular diversos espaços e vivências e 

permitir a sua adaptação, não só à realidade existente actualmente, mas também a 

mudanças nas realidades e necessidades que possam ocorrer futuramente.  

O elemento de destaque, que serve como fio condutor de toda a intervenção proposta, 

é o novo percurso ciclo-pedonal, que fará parte do próprio espaço público e se pretende que 

direccione o utilizador de forma segura e dinâmica, ao mesmo tempo que se propõe fornecer 

orientações para acção e tornar as deslocações interessantes, agradáveis e atractivas o 

suficiente para que as pessoas não residentes, que se desloquem até ao bairro de transporte 

individual, o possam estacionar e usar esse percurso para as suas deslocações até ao ponto 

pretendido. Neste sentido, o percurso pedonal proposto, estabelece uma ligação contínua 

entre as praças, contendo mobiliário urbano que permita melhor acessibilidade e uma maior 

permanência no local, o que pode, por si só, melhorar a sensação de segurança dos 

transeuntes. 

Por outro lado, na tentativa de interligar os diversos espaços e elementos presentes 

nesta área e aumentar a sua permeabilidade, este percurso ciclo-pedonal terá também como 

função, contribuir para a ligação das zonas de comércio, de serviços e outras do bairro aos 

principais espaços polarizadores da cidade de Lisboa, sempre por via pedonal ou ciclovia. 

(Fig.35) 
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Figura 35 Conexões com Lisboa 

 

 

O percurso proposto atravessará, em certas zonas do bairro, alguns espaços públicos 

pré-existentes, não muito utilizados até agora. São esses espaços que se pretende ver 

renovados, não só através do atravessamento pelo novo percurso, mas também pelo 

alargamento deste nessas áreas, por forma a criar zonas de estar, de lazer e de 

contemplação que permitam a vivência do espaço pelo habitante e promova hábitos de vida 

saudáveis. 

Ao criar-se um percurso estruturante do tipo proposto, servido por uma diversidade de 

comércio, equipamentos e espaços públicos renovados, espera-se que o mesmo 

proporcione um ambiente mais agradável que incentive a vivência dos vários espaços do 

bairro e convide à descoberta do seu interior.  

Espera-se também que o novo percurso ciclo-pedonal seja bastante dinâmico, não só 

ao nível do solo e pavimentos, mas também através da sua própria modelação altimétrica, a 

qual se pretende adaptar às necessidades de atravessamento transversal num nível superior 

às vias existentes e criar uma identidade própria nos espaços em que o mesmo se insere, 

estabelecendo relações com o edificado.  

Importa ainda salientar que este percurso deverá proporcionar o máximo de ligações 

possíveis, quer longitudinais, quer transversais, sendo que o mesmo não é pensado como 

algo que será maioritariamente percorrido do início ao fim, mas sim na sua componente de 

ligação entre margens. 

Apesar de se propor a diminuição da importância da circulação viária neste território, 

esta não deve ser ignorada, sendo proposta uma diminuição da velocidade de 50km/h para 

20km/h em determinadas vias, com o intuito de salvaguardar o peão, facilitando os 

atravessamentos das mesmas. Tal limitação pode ocorrer, à luz do novo Código da Estrada, 
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com base na Lei n.º 72/201370, a qual permite a criação de “Zonas Residenciais de 

Coexistência” onde os peões e os velocípedes podem ser considerados “utilizadores 

vulneráveis”.  

Uma vez que o trânsito automóvel se manterá, embora se espere, venha a ser em 

menor escala, não só no que respeita ao volume de tráfego, mas também em termos de 

velocidades praticadas, será introduzida arborização, não só ao longo do eixo das vias 

rodoviárias, através do seu reperfilamento, mas também noutros pontos onde possa haver 

maior necessidade, servindo as mesmas para absorver o ruído automóvel e também como 

elemento orientador de certas vistas. 

No que respeita à ciclovia já existente, esta será prolongada e requalificada de forma a 

interligar as diferentes áreas do bairro e ainda a fazer a ligação deste com o resto da cidade 

de Lisboa, passando a mesma a fazer parte do percurso ciclo-pedonal que se propõe para 

os Olivais. 

Associado ao referido percurso, propõe-se a criação de um sistema de Bike-Sharing, 

cujos pontos principais, localizados nos espaços públicos pré-existentes e renovados, 

estarão associados, não só locais de levantamento ou depósito de bicicletas, mas também 

espaços de informação acerca da rede ciclável e pedonal na cidade de Lisboa. 
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4.4 Projecto Urbano- Intervenção no Espaço Público e Edificado 

 
Tendo em conta os objectivos específicos e 

os modelos de evolução e de ordenamento 

definidos para este projecto, chegou o 

momento da elaboração da proposta de 

intervenção a uma escala de projecto urbano 

na área dos Olivais. Para o efeito foram 

escolhidas três áreas de intervenção, com 

características diferentes, não só em termos 

topográficos, como de uso, entre outras, 

sendo que, o único elemento comum a todas 

elas, é o atravessamento das mesmas, pelo 

percurso ciclo-pedonal. (Fig.36) 

As áreas de intervenção escolhidas 

localizam-se na célula B e célula D dos 

Olivais Sul e serão objecto de uma proposta 

de renovação do edificado e dos espaços 

públicos adjacentes, bem como de 

alterações de uso, por forma a reforçar a 

complementaridade entre o edificado e os 

espaços envolventes e a melhorar a dinâmica 

e a atractividade da área. As alterações 

propostas são uma hipótese de resposta à 

problemática trabalhada “Densificação vs. Retracção”.  

Serão utilizadas todas as escalas de projecto, desde a escala de concepção até ao 

detalhe de execução, com recurso aos métodos de representação clássica em arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Planta de indicação das Áreas de 

Intervenção 
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Figura 37 Ortofotomapa da Área de Intervenção 1 

Área de Intervenção 1 

 

A primeira área de intervenção escolhida, localiza-se na zona centro da célula B de 

Olivais Sul, tendo a seguinte delimitação: A Norte a Rua Cidade da Beira, a Nascente a 

Avenida Cidade de Lourenço Marques e a Sudoeste a Escola Básica nº 181.  

Esta área de intervenção caracteriza-se por possuir um espaço público pouco 

aproveitado e quase que apenas de passagem, destinado a fazer a ligação às áreas 

envolventes, mais do que a ter qualquer outra utilização. O espaço público referido, 

apresenta cotas diversificadas, o que permite dividi-lo em duas zonas distintas (zona1 e 

zona2), separadas entre si por um espaço arborizado, com forte declive e de difícil acesso, o 

qual cria uma barreira física natural. (Fig.37) 

 

A zona1 (poente) é a que apresenta as cotas mais elevadas e é o espaço com maior 

utilização pública, embora não possua mobiliário urbano que permita aos utilizadores uma 

estadia mais demorada e que facilite a ocorrência de socialização, embora lá se encontre um 

parque infantil. Na zona 2, com cotas mais baixas, estão implantados dois lotes 

exclusivamente de habitação, rodeados de espaços verdes, onde o escasso mobiliário 

urbano se encontra degradado. Também aqui ocorre uma utilização pública pontual e de 

passagem mas com menor fluxo do que na primeira. (Fig.38)  

Em toda a área verifica-se uma enorme carência de comércio e uma total inexistência 

de serviços que proporcionem outra vivência e permitam que este deixe de ser um espaço 

apenas de passagem. 
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Para a área em questão, é 

proposta uma renovação que 

atenue e/ou esbata as barreiras 

físicas e visuais existentes, ao 

mesmo tempo que permita a 

utilização de todo o espaço. A área 

verde de declive acentuado será 

por isso, alterada através da 

construção de diversos patamares, 

cuja altura máxima será de 

cinquenta centímetros, e de rampas 

que permitam às pessoas, vindas 

de qualquer direcção, aceder 

pedonalmente ao espaço. Os referidos patamares e rampas terão também como objectivo, 

tornar a área mais permeável, permitindo uma maior utilização a qual se pretende seja de 

permanência. Para tal proceder-se-á à implantação de diverso mobiliário urbano, o qual 

permitirá que os utilizadores possam desfrutar do espaço em momentos de descanso/lazer 

mais prolongados. (Fig.39) 

Esta área será atravessada pelo percurso ciclo-pedonal apresentado no modelo de 

ordenamento, o qual permitirá as deslocações quer para Norte, quer para Sul, passando 

junto aos edifícios números 1 e 2.(Fig. 39) Também serão possíveis as deslocações para 

Nascente, uma vez que uma derivação do referido percurso atravessará os patamares, 

transformando-se posteriormente numa ponte, também ela apenas ciclo-pedonal, que  

permitirá o atravessamento das vias rodoviárias existentes, de uma forma mais segura e 

permitirá o acesso ao Parque do Vale do Silêncio, situado do outro lado das referidas vias.  

O percurso ciclo-pedonal proposto terá uma maior largura que as vias pedonais 

comuns, de forma a valorizar o peão e a sua vivência do espaço público, ao mesmo tempo 

que pretende conciliar o percorrer a pé com a utilização de velocípedes. Como elemento 

facilitador dos trajectos propostos, serão criadas zonas de permanência/descanso, através 

da implantação de diverso mobiliário urbano, onde se destacam os bancos em betão claro de 

cofragem lisa. 

 

 

Figura 38 Duas Zonas distintas 
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Este será um percurso que tem como finalidade principal facilitar a acessibilidade e 

fornecer orientações para a acção, através de sinalética específica de localização de 

serviços, comércio e zonas de lazer. (Fig.40) 

Em relação aos espaços verdes propostos, estes serão redesenhados de forma a 

orientar o peão a percorrer todo o espaço e também a proporcionar diferentes ambientes a 

quem o percorre. A implantação de árvores tem como intuito proporcionar algum 

ensombramento e, ao mesmo tempo, permitir a criação de diferentes ambientes, não só ao 

longo do percurso mas também na totalidade do espaço. 

A proposta de reformulação do espaço verde junto ao parque infantil, prevê uma área 

verde de vegetação mais baixa, junto ao parque de estacionamento, de forma a que apenas 

impeça a visualização dos automóveis estacionados sem inibir a vista da totalidade de área 

intervencionada. 

Terá lugar também a reformulação de um espaço verde pré existente, que deixará de o 

ser, para dar lugar a uma área pavimentada, destinada ao funcionamento pontual de pontos 

de venda temporários, onde se poderão comercializar artesanato e produtos sazonais, tais 

como hortícolas e frutícolas biológicos, produzidos nas hortas urbanas dos Olivais. Uma vez 

que este será um espaço de utilização pontual pelos vendedores, o pavimento terá marcado 

Figura 39 Planta do projecto para a Área de Intervenção 1 

 

Lote 1 

Lote 2 
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de forma indelével, alguns jogos tradicionais infantis, para que possa tornar-se atractivo para 

as crianças e um espaço de convívio das mesmas, em momentos de não ocupação por 

qualquer outra actividade no espaço. 

No que respeita ao edificado, é proposta uma renovação dos edifícios por onde passa o 

percurso ciclo-pedonal, a qual terá lugar através da inserção de novos usos como já foi 

referido anteriormente. Para além da inserção desses novos usos, é ainda proposto, para 

estes edifícios, o tratamento das fachadas, uma vez que estas apresentam, entre outros 

problemas de conservação, uma pintura envelhecida e em mau estado, factor que contribui 

para os mesmos pareçam ser mais antigos do que na verdade são. (Fig.41) 

Em relação aos edifícios do lote nº1 (Fig. 39) (do arquitecto Victor Figueiredo e Vasco 

Lobo, presentemente com T2/T3 distribuídos por sete pisos), estes passarão a ter comércio 

no piso térreo, e serviços no primeiro andar. Os restantes andares permanecerão 

inalterados, à excepção dos acessos para as habitações dos mesmos, os quais vão ser 

intervencionados para que fiquem mais amplos e possam acomodar mais pessoas a circular 

ao mesmo tempo e aquelas que se encontrem em socialização. O primeiro piso terá acesso 

directo à rua, de modo a que os utilizadores dos diferentes serviços aí instalados, os possam 

procurar sem trazer qualquer incómodo para os moradores dos restantes pisos. 

 

Embora os diversos espaços criados para implantação de comércio, não sejam à priori 

destinados a um ramo específico, num dos edifícios deste lote é proposto um espaço 

concretamente destinado ao funcionamento de um bar/café com uma esplanada que se 

estende até ao percurso ciclo-pedonal, uma vez que este vê a sua dimensão alargada junto 

do referido edifício. 

Em relação ao lote nº2 (Fig. 39) (do arquitecto Victor Figueiredo e Vasco Lobo, 

presentemente com, T2/T4 distribuídos por quatro pisos), o percurso passa ao nível do 

Figura 40 Perspectiva da área de intervenção 1  
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segundo piso do primeiro edifício do 

referido lote, dando acesso aos espaços 

comerciais implantados nesse mesmo 

piso, os quais funcionam também no piso 

inferior com comunicação pelo interior. No 

lado direito deste edifício terá lugar a 

única renovação programada para o 

interior do mesmo. O piso térreo passará a ser de arrumos devido ao ensombramento 

causado pelo percurso que passa dois pisos acima e o terceiro piso alterará a sua 

funcionalidade para serviços.  

Não se propõe uma renovação no interior das habitações desta área de intervenção, 

pelo facto de, por um lado, as mesmas serem habitações de tipologias 2 e 3 as quais são, 

presentemente, as mais procuradas na cidade de Lisboa e por outro lado por não se 

justificar, em termos de custos, qualquer alteração. 

Área de Intervenção 2 

A segunda área de intervenção proposta, localiza-se na zona nascente da célula B de 

Olivais Sul, no seguimento da Avenida Cidade de Lourenço Marques, tendo como 

designação toponímica “Praceta B”, e apresenta as seguintes delimitações: A Norte a Rua 

Cidade Quelimane, a Nascente a Avenida Cidade de Lourenço Marques, a Sul a Praceta A e 

a Poente a Rua Cidade de Nampula. (Fig.42) 

À semelhança da primeira área de intervenção escolhida, também esta se caracteriza 

por ter um espaço público pouco aproveitado, onde se pode encontrar, a Poente, uma ampla 

Figura 42 Ortofotomapa da Área de Intervenção 2 

Figura 41 Modelo Tridimensional da área 1  
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zona verde, a qual apresenta uma topografia mais acentuada e que serve apenas como 

ponto de passagem, não possuindo mobiliário urbano que permita aos transeuntes uma 

permanência mais demorada no local. No lado oposto à referida zona verde, existe um 

espaço amplo, calcetado, no qual se encontram algumas pequenas áreas ajardinadas com 

algumas árvores de médio porte que proporcionam algum ensombramento. Também aqui 

falta mobiliário urbano, existindo apenas dois pequenos muretes que, embora mal 

posicionados, podem servir de banco aos utilizadores do espaço, estando também disponível 

o mobiliário que o único café/restaurante existente na área, disponibiliza no espaço de 

esplanada. 

Ao contrário da primeira área escolhida, nesta já se encontra algum comércio nos pisos 

térreos dos edifícios e no mercado local, que está em funcionamento, embora em mau 

estado de conservação. Encontram-se também alguns serviços, tais como dependências 

bancárias e esquadra de polícia. 

A proposta de renovação que se pretende para esta área de intervenção, passa por 

uma dinamização da mesma, através da passagem do percurso ciclo-pedonal pelos edifícios 

assinalados na Fig. 43 como Lote 3 e lote 4 (dos arquitectos A.Azevedo Gomes e F.Schepa, 

presentemente com T5 distribuídos por oito pisos e Mário Xavier Antunes com T4 

distribuídos por nove pisos, respectivamente), numa tentativa de encaminhar os habitantes e 

os visitantes para o comércio já existente nos mesmos. Não é proposta nenhuma alteração 

de uso do edificado, uma vez que já existe comércio nos edifícios a serem servidos pelo 

Figura 43 Planta do projecto para a Área de Intervenção 2 

 

Lote 3 

Lote 4 
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referido percurso. No entanto, à semelhança do que foi sugerido para a área de 

intervenção1, é proposta a renovação das fachadas de todo o edificado, devido ao estado de 

degradação das mesmas. Acresce ainda a proposta de construção de um novo edifício de 

dois pisos, em betão armado, a implantar no mesmo espaço onde hoje se encontra o 

mercado, no qual o piso térreo manteria a funcionalidade de mercado e o piso superior teria 

espaços dedicados ao ensino (workshops) e ao incentivo da prática agrícola nas cidades. 

 

 

 

 

 

Para a área verde que se encontra implantada a Poente, a proposta de renovação 

passa pela inserção de um espaço de convívio/parque de merendas, o qual irá ocupar 

apenas a terça parte da referida área verde, de modo a que a mesma não perca identidade. 

Ao mesmo tempo propõe-se, para a zona Nascente da área, a criação de um ringue 

pavimentado, multifuncional que concilie diferentes actividades desportivas e outras que 

tragam mais vida ao local. (Fig.44/45) 

No que respeita ao percurso ciclo-pedonal apresentado no modelo de ordenamento e 

proposto para esta área, este será o seguimento do que atravessa a área de intervenção 1, 

sendo construído no mesmo tipo 

de materiais. Passará junto aos 

edifícios números 3 e 4, ao nível 

térreo e permitirá deslocações 

para Nascente, servindo a 

escola e a igreja, para Sul, 

servindo o mercado e 

desenvolvendo-se para outras 

áreas e ainda para Poente, onde 

possibilita o atravessamento das 

vias rodoviárias existentes, o qual será efectuado ao mesmo nível destas, através de 

pavimento diferenciado e com recurso a sinalização luminosa, permitindo o acesso ao 

Parque do Vale do Silêncio situado no lado oposto às referidas vias. 

Figura 46 Perspectiva da Área de Intervenção 2 

 

Figura 44 Modelo Tridimensional da área 2 Figura 45 Modelo Tridimensional da área 2- Mercado 



                   (RE) Pensar o Tecido Urbano Através do Espaço Público | 
 

 59 

 Figura 48 Perspectiva da Área de Intervenção 3 

 

Com as alterações propostas para esta área pretende-se, não só criar um percurso 

ciclo-pedonal capaz de suportar os fluxos diários e semanais originados pelos equipamentos 

existentes, mas também, transformar esta área num local de encontro entre habitantes e 

visitantes ao mesmo tempo que funciona como um dos elementos de referência para o 

bairro. (Fig.46)   

 

Área de Intervenção 3 

 

A terceira e última área de intervenção proposta, encontra-se situada na zona Poente 

da célula D de Olivais Sul, no seguimento da Avenida Cidade de Lourenço Marques, a 

Nascente da mesma, sendo delimitada a Norte pela Rua Mamadu Sissé, a Sul pela Rua 

Cidade da Praia e a Nascente pela Rua Vila Bissorá.(Fig.47) 

Esta área caracteriza-se pelos seus imensos espaços verdes, aos quais não é dado 

qualquer uso e ainda por grandes áreas adjacentes que a população foi transformando em 

estacionamento, embora não tivesse 

sido nunca planeado esse uso para as 

mesmas. Toda a área 3, é um espaço 

sub-aproveitado, a que os habitantes 

dão pouco uso e que, da forma como se 

encontra delimitado, apenas serve os 

moradores do edificado da área. As 

zonas verdes apresentam espaços 

bastante inclinados a que acresce o 

facto de não possuírem qualquer tipo de 

Figura 47 Ortofotomapa da Área de Intervenção 3 
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mobiliário urbano, pelo que, não têm grande utilização por parte da população. Sendo esta 

uma área diferente das duas primeiras, uma vez que apenas possui a função habitacional, 

apresenta um forte potencial para criação de variadas funcionalidades, entre elas a criação 

de actividade agrícola. 

A proposta para este espaço passa principalmente pelo tema “hortas urbanas”, através 

do qual se propõe que as zonas verdes com a topografia menos plana sejam transformadas 

em pequenos espaços hortícolas. As zonas referidas serão divididas em cerca de 50 talhões 

de aproximadamente 20m2 cada, os quais se destinam a ser trabalhados por quem pretenda 

ter uma horta biológica, com cultivo de produtos biológicos para autoconsumo e/ou eventual 

comercialização no mercado local, funcionando assim, como um meio de subsistência 

complementar para os agregados familiares. Propõe-se também a construção de um espaço 

destinado ao armazenamento colectivo dos bens produzidos, das alfaias agrícolas e ainda 

de apoio aos produtores/agricultores. 

Serão criadas passagens pedonais entre as várias hortas para facilitar o acesso às 

mesmas, quer pelos habitantes quer por quem as cultiva. 

Pretende-se renovar as zonas verdes já existentes que não venham a ser ocupadas 

pelas hortas urbanas e criar novos espaços verdes, arborizados, onde serão criadas áreas 

de descanso com algum ensombramento e com implantação de mobiliário urbano. 

 

Figura 49 Planta do projecto para a Área de Intervenção 3 

 

Lote 5 

Lote 6 
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Figura 50 Modelo Tridimensional da área 3 

 

O percurso ciclo-pedonal vindo da 

área 2 e que fará a passagem da célula 

B para a célula D, ficará adjacente às 

hortas propostas, por forma a ser 

possível proporcionar aos transeuntes 

que o percorrem, diferentes paisagens, 

sensações e ambientes. O mesmo 

percurso terá continuação, não só para as outras células dos Olivais, incluindo a célula G 

onde se encontra o Centro Comercial dos Olivais e nova construção, como também em 

direcção a Sul, onde se ligará com a actual via ciclo-pedonal que vem de Chelas. 

No que respeita aos edifícios desta área, assinalados na Fig. 49 como lote 5 e lote 6, 

são todos monofuncionais e dedicados à habitação, apresentando tipologias T3 e T4, 

distribuídas por nove pisos (dos arquitectos Arq. Raul Chorão Ramalho e Raul Santiago 

Pinto). À semelhança da proposta para o edificado da área de intervenção 1, também aqui se 

propõe uma renovação do edificado por onde o percurso ciclo-pedonal passa, não só em 

termos de uso, mas também no que respeita a fachadas. (Fig.50) 

No que se refere a alterações de uso, o piso térreo passará a ter comércio e o primeiro 

piso terá serviços, mantendo-se os restantes como habitação. Os materiais utilizados nas 

várias intervenções serão iguais para as três áreas trabalhadas.  
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5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Projecto Final de Mestrado em Urbanismo teve como abordagem principal a 

aplicação prática de um projecto integrado, numa área geográfica específica, passível de vir 

a sofrer o fenómeno da retracção. O referido projecto tem como base, uma proposta de 

renovação do espaço público e em alguns casos de um conjunto habitacional do qual aquele 

é circundante. 

Para tornar possível o referido projecto, foi necessário estudar dois fenómenos 

complementares, a densificação e a retracção, patentes em inúmeras cidades de todo o 

mundo. Esse estudo permitiu uma melhor percepção das implicações positivas e/ou 

negativas de cada um dos fenómenos referidos, nas cidades estudadas. 

A partir do estudo de diferentes reflexões teóricas sobre densificação e a retracção e 

sobre as diferentes formas de como cada um destes fenómenos pode ser invertido, optou-se, 

neste projecto, por uma abordagem que contempla a actuação no espaço público, uma vez 

que esta, só por si pode ser um elemento capaz de suturar os tecidos urbanos e 

contrariar/promover fenómenos como a retracção e a densificação.  

Foram feitas comparações entre situações do passado e situações actuais, numa 

abordagem mais profunda e mais direccionada para aquela que é a realidade portuguesa, 

mais concretamente da cidade de Lisboa, utilizando para tal o caso de estudo dos Olivais na 

cidade de Lisboa. 

Partindo da análise das características e das carências da área em estudo, elaborou-se 

um projecto urbano para a mesma, no qual o espaço público foi o elemento fulcral e cuja 

transformação proposta permite que este passe a ser o elemento agregador das áreas 

intervencionadas.  

Os desafios propostos neste projecto, com vista a reorganizar o tecido urbano a partir 

do espaço público, passaram por diferentes estratégias, de que se destaca a introdução de 

um percurso pedonal com carácter integrador entre os diversos espaços propostos e a malha 

atual e ainda a modificação do uso e do aproveitamento dos espaços verdes e do edificado.  

Foram sempre tidas em conta, ao longo de todo o projecto, a coesão e a inclusão 

social, sendo que, para tal se pensou a adaptabilidade e multifuncionalidade do espaço 

público e se utilizaram essas duas variáveis como elementos integradores e criadores de 

conforto, segurança e bem-estar, tendo em vista responder às necessidades da população 

residente e visitante. 
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A vitalidade de um espaço ao longo do tempo depende essencialmente da diversidade 

de funções que o mesmo possui, pelo que, foi tida em conta a necessidade de inserir uma 

acentuada multifuncionalidade no espaço intervencionado, principalmente através da 

transformação de edifícios monofuncionais em edifícios de uso misto. 

Também foi tida em conta a importância da rede de acessibilidade e mobilidade que, 

sendo facilitadora da circulação e do acesso no espaço público, se apresenta, neste projecto, 

essencialmente centrada na mobilidade pedonal, através do percurso ciclo-pedonal 

implantado. Este será um elemento facilitador da acessibilidade pedonal a todo o espaço 

urbano envolvente e da ligação a diversos pontos, tais como edifícios públicos e de uso 

privado, paragens de transporte público e outros pontos de atracção. 

Através das abordagens descritas, foi possível concluir que, tanto a retracção como a 

densificação podem ser contrariadas, podendo até ser vistas como fenómenos passíveis de 

criar oportunidades de desenvolvimento para as cidades que venham a viver essas 

situações. 

Cabe ainda referir que, embora se tenha conseguido hipótese de solução para as 

questões levantadas e para as temáticas abordadas, muitas outras poderão ser encontradas, 

uma vez que a forma de contrariar os fenómenos da retracção e da densificação passa, sem 

dúvida, por um conjunto diversificado de soluções/propostas. 
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Anexo1 

O plano estratégico de Dresden para contrariar a retracção vem desde 1990 e pode 

dividir-se em três fases principais:  

Fase I- Caminhar para o crescimento (1990 - 1995); 

Fase II- Reestruturação urbana (1996 - 2001); 

Fase III- Reurbanização (2002). 

Fase I - Caminhar para o crescimento (1990 - 1995) 

 

Depois de 1990, a estratégia urbana de Dresden foi caracterizada por extensos debates 

e diferentes visões sobre os diversos locais da cidade e ainda, pela orientação de projectos 

cuja finalidade única era o crescimento urbano. 

Espacialmente, o foco foi a recuperação do centro histórico, que tinha sido, em grande 

parte, destruído no final da II Guerra Mundial. Houve um amplo consenso em torno de 

preservar e reconstruir edifícios centrais como o Residenzschloss (Palácio Real) e a 

Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora). O segundo ponto focal foram os bairros históricos 

ao redor do centro da cidade, que datavam principalmente de finais do século XIX início do 

Século XX e que, após 50 anos de escassez económica, estavam em condições ruinosas. 

Em1991/92, o departamento de planeamento da cidade Dresden preparou três planos 

estratégicos de desenvolvimento: 

- Uma estratégia de evolução para a cidade; 

- Uma visão para centro da mesma; 

- Um conceito de transporte.  

Após discussões públicas intensivas, esses planos foram finalmente aprovados pelo 

conselho da cidade em 1994. Os conceitos foram baseados em suposições optimistas sobre 

o futuro desenvolvimento socio-económico de Dresden. Os planeadores previam 500.000 

habitantes em 2005, que corresponderia ao volume populacional de 1989. 

Consequentemente, a estratégia de desenvolvimento da cidade assumiu a necessidade de 

50 mil novas unidades habitacionais, 700 hectares de novas zonas comerciais e mais de 3 

milhões de metros quadrados para novos espaços de serviços. O objectivo declarado era 

ambicioso e pretendia reverter a tendência predominante e fazer de Dresden uma cidade de 

imigração. 
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Fase II - Reestruturação urbana (1996 - 2001) 

 

Apesar do progresso económico, a esperada recuperação de população para níveis 

similares aos de 1989 não aconteceu, o que deu lugar à desilusão generalizada, pelo que, 

na segunda metade da década de 90 do século XX, a cidade mudou a sua política, tendo em 

conta que tinha sofrido uma perda contínua de população entre 1991 e 1996, a qual atingiu o 

total de cerca de 19.000 habitantes. 

Um novo plano de zonamento, realizado em 1996, assumiu que o aumento da 

população estava muito aquém do inicialmente estimado, definindo que a cidade não 

ultrapassaria 430.000 habitantes em 2005. No entanto, apesar desses dados, por razões 

políticas, foram ainda construídas infra-estruturas para uma cidade de 500 mil moradores. 

Embora Dresden se tenha deparado com enormes dificuldades na requalificação do 

centro da cidade, foi capaz de reabilitar os bairros históricos, apesar do declínio substancial 

de população e da grande actividade de construção na periferia. Esta reabilitação é uma das 

realizações mais notáveis de planeamento urbano na década de 1990 e, mesmo face a 

novos desafios demográficos e económicos, os planeadores de Dresden foram capazes de 

preservar o património cultural da cidade. 

Entre 1997 e 1999, nove municípios, com um total de 34.000 habitantes, foram 

incorporados pela cidade de Dresden, ficando esta com 471.000 mil habitantes, o que 

correspondia aproximadamente à população existente em 1994. Este não foi propriamente 

um crescimento populacional, uma vez que o aumento do número de habitantes ocorreu por 

incorporação de novos territórios. 

Um importante ponto de viragem no planeamento urbano de Dresden ocorreu em 2000, 

ano em que os municípios no leste da Alemanha, estabeleceram estratégias urbanas de 

reestruturação, incentivados por programas de financiamento do Estado, através do 

programa Stadtumbau Ost (Reestruturação de Cidades do Leste). Este programa tinha um 

orçamento de 2.700 milhões de euros para oito anos71 e, como pré-condição para receber 

recursos, os municípios deveriam elaborar conceitos de desenvolvimento integrado para os 

seus territórios. A ideia era de que as estratégias locais de reestruturação urbana deviam 

contribuir para a adaptação da cidade às consequências da retracção urbana e deviam 

oferecer condições favoráveis a novas oportunidades de desenvolvimento. 

Este novo plano estratégico para Dresden, chamado Integriertes 

Stadtentwicklungkonzept (INSEK), foi implementado a partir de 2001 e já não tinha uma 

                                                 
71 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a 

Global Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm  pg.10-15 
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orientação para o crescimento, uma vez que foi baseado na presunção de que a 

necessidade de novas habitações na cidade de Dresden podia ser predominantemente 

satisfeita pela habitação já existente, pelo que, apenas 1.000 novas habitações foram 

construídas anualmente.  

Cerca de 6.000 unidades habitacionais foram derrubadas desde 1989, sendo que as 

áreas deixadas livres pelas mesmas, viriam a ser utilizadas como espaços verdes ou como 

locais potenciais para habitação unifamiliar.  

O INSEK foi um documento de planeamento informal e em termos legais não teve 

efeito vinculativo para as partes interessadas, públicas ou privadas. 

 

Fase III - Reurbanização (a partir de 2002) 

 

A partir de 2002, Dresden teve um crescimento inesperado de 25.000 residentes72, o 

que se pode considerar ser resultado do facto dos processos de suburbanização se terem 

transformado em processos de reurbanização. 

O crescimento económico de Dresden apresentava, em 2009, taxas até 6% ao ano, o 

que poderá advir da criação de locais destinados à indústria altamente competitiva, 

particularmente nas áreas de microelectrónica, tecnologia da informação e biotecnologia. 

A criação de novos postos de trabalho centrados em mão-de-obra qualificada no sector 

de alta tecnologia foi também suficiente para equilibrar a perda contínua de empregos em 

sectores mais tradicionais da economia e no sector público. Ou seja, o crescimento 

económico não foi acompanhado pelo crescimento do emprego, tendo o número de 

empregos em Dresden diminuído anualmente desde 199073.  

Após a conclusão da reabilitação dos bairros históricos do centro da cidade, estes 

tornaram-se áreas de habitação muito atraentes, tendo aumentado a densidade populacional 

e baixado as taxas de habitação devoluta. Para continuar a consolidação do mercado da 

habitação e para melhorar a qualidade do tecido urbano, a cidade criou planos para demolir 

um total de 5.000 habitações com recurso a financiamento estatal. Como consequência do 

crescimento populacional e da demolição de edifícios vagos, as taxas médias de vagas na 

cidade caíram. 

  

                                                 
72 PALLADST, Karina; et al. The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a 

Global Context, Novembro,2009. [Consult. 1 Maio 2013]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.escholarship.org/uc/item/7zz6s7bm  pg.10-15 

73 Idem,  pg.13 
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Califórnia
San Francisco
Área- 121km2
Densidade Pop.- 6.632 h/km2

São Francisco foi fundada em Junho de 1776, quando colonizadores espanhóis construíram um forte e uma 
igreja na baía de São Francisco. A corrida do ouro na Califórnia em 1849, levou a um grande crescimento da 
cidade, a qual passou de 1000 a 25000 habitantes em menos de um ano, transformando-a numa das maiores 
cidades da costa oeste.
Em 1906, mais de ¾ da cidade de São Francisco foi destruída por um terramoto e fogo mas, foi rapidamente 
reconstruida, acolhendo a Panama-Pacific Internacional Exposition nove anos depois. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, São Francisco foi o principal porto de embarque para as operações do Teatro de Guerra do 
Pacifico, atraindo para si um fluxo de trabalhadores e absorvendo ainda, alguns dos combatentes de 
regresso da guerra na cidade.

1850

1900      

2012Politicas de Habitação Politicas de Espaços Publicos e Recreativos

“Mission Rock”
Em 2012, foi realizado um 
projecto que consiste num plano 
de desenvolvimento para a 
criação de um parque ao longo 
mar, com aproximadamente 10 
edifícios de comércio e hab-
itação, incluindo duas torres 
com 61 metros de altura e outro 
com mais de 91metros. A área 
será dividida em 12 quarteirões e 
terão 3.237 hectares de espaço 
público, incluindo o parque ao 
longo mar. O projecto inclui 
também um novo estádio de 
futebol americano e todas as 
infra-estruturas interligadas com 
o desporto. 

O projecto tem como data de 
inicio a 2013, e está programado 
a sua conclusão em 17 anos.

   

   
 
   

   

   
 
   

Tendo em conta que a população de San Francisco tem vindo a aumentar, apesar do 
seu fraco desenvolvimento em termos habitacionais, a cidade não precisa de criar 
políticas de densificação mas antes procurar manter os seus níveis e melhorar o estilo de 
vida da população.
   

Desenvolvimento da população vs. 
crescimento habitacional

Percentagem de desempregados por ano

 Número de residentes por  ml2

Evolução da habitação Expansão Urbana

Evolução da População de San Francisco

1
Universidade de Lisboa  Faculdade de Arquitectura
Mestrado Integrado em Arquitectura com Especialização em Urbanismo com 
Especialização em Gestão Urbanistica

Densificação vs Retracção

Orientador  Professor Associado Arq. Carlos Dias Coelho 
Co-orientador Professora Auxiliar Arq. Manuela da Fonte
Filipa Frederico  nº6951 

1     Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?

> [RE]Pensar o Tecido Urbano 
   a Partir do Espaço Público

N

NEW YORK SAN FRANCISCO

DRESDENDETROIT

ITC

ITD

ITE

ITF

DE1

DE3DE9

DEA

DEE

DED

DE6

DEF

DE8

DE5

DE4

DE2

DEB

DEC

DE7 DEG

PL

ES51
ES24

ES21

ES22

ES23

ES12
ES13

ES3

ES11

ES62

ES42 ES52

ES61

ES43

ES41

SE3

SE1

SE2

UKM

UKC

UKE

UKF

UKJ

UKH

UKK

UKG

UKD

UKL

UKN

UKI

NL2NL3

NL4

NL1

  

FR4

FR5

FR6

FR3

FR2

FR8

FR7

FI

HU3

RO1 RO2

RO3RO4

HU1

HU2

BE2 BE1

BE3

 É uma cidade localizada na Alemanha Oriental, 
onde o declínio económico, a regressão industrial e 
as altas taxas de desemprego foram as causas 
principais da sua contracção, podendo ainda 
associar-se a emigração e a diminuição das taxas 
de natalidade que, no seu conjunto, contribuíram 
para que a cidade perdesse 60 mil dos seus 500 mil 
habitantes entre 1989 e 1999 . Como consequência, 
o número de habitações aumentou em relação ao 
número de pessoas, isto é, o m2 por pessoa aumen-
tou, bem como o número de infra estruturas em 
relação à quantidade de população.

O plano estratégico de Dresden para contrariar a 
retracção vem desde 1990 e pode dividir-se em três 
fases principais: 
I- Caminhar para o crescimento (1990 - 1995);
II- Reestruturação urbana (1996 - 2001);
III- Reurbanização (2002).

A partir de 2002, Dresden teve um crescimento 
inesperado de 25.000 residentes , o que se pode 
considerar ser resultado do facto dos processos de 
suburbanização se terem transformado em proces-
sos de reurbanização.
O crescimento económico de Dresden apresen-
tava, em 2009, taxas até 6% ao ano, o que poderá 
advir da criação de locais destinados à indústria 
altamente competitiva, particularmente nas áreas 
de microelectrónica, tecnologia da informação e 
biotecnologia.

Dresden, no que respeita à economia e à demogra-
fia, se ter tornado num polo de crescimento em 
ambiente de retracção

A conclusão a que as entidades responsáveis de 
Dresden chegaram foi de que a cidade deverá ser 
planeada de forma a ser mais flexível para que se 
possa adaptar a possíveis mudanças no futuro.

Alemanha
Dresden
Área- 328,8 km²
Densidade Pop.- 1.560 hab./km²

Nova Iorque, embora seja uma cidade altamente densifi-
cada, contornou alguns dos problemas inerentes à densifi-
cação uma vez que, ao longo do tempo, foi crescendo “de 
forma planeada e subordinada à mais pura lógica de 
mercado - o lucro” . O plano de Nova Iorque foi realizado em 
1811 consistindo numa rede viária uniforme e ortogonal que se 
fragmenta em dois elementos, as avenidas (Norte-Sul) e as 
ruas (Este- Oeste)

Conforme José Romano , o intenso aumento da população, 
principalmente se estiver associado a êxodos de grande 
volume, torna inevitável o desenvolvimento em altura, princi-
palmente se o crescimento nas cidades em plano horizontal se 
deparar com barreiras naturais que o impeçam, ou se o valor 
dos terrenos for muito alto.

NEW YORK
New York
Área- 1,213km2
Densidade Pop.- 10.430 h/km2

SAN FRANCISCO BOSTON

MANHATTAN
1.601.948

812.826 617.594

DETROIT
 713.777 

Desenvolvimento da popu-
lação de Detroit e nos subúr-
bios 

Desenvolvimento do desem-
prego de Detroit e nos subúrbios 

Desenvolvimento dos terrenos 
vagos de Detroit e nos subúrbios 

Desenvolvimento do número de 
casas de Detroit e subúrbios 

Meios de Transporte para o 
trabalho 

Expansão Urbana Evolução da População de Detroit

1930

1950

1980

2000

 Michigan
Detroit
Área- 370km2
Densidade Pop.- 1.985 h/km2

Fundada em 1701 pelo oficial Francês Antoine de La Mothe Cadillac, em 1760 é conquis-
tada e passa a fazer parte do império Inglês. Em 1805 um fogo destruiu uma grande parte 
da cidade, mas, após a sua reconstrução, passa a ser a capital do estado de Michigan 
e é tomada pelos Estados Unidos em 1813.
A partir de 1830, com o aumento das embarcações mercantes e das indústrias de manu-
factura, a cidade cresceu constantemente, até que, em 1896, Henry Ford construiu o seu 
primeiro automóvel e Detroit anexou diversas áreas circundantes.

Durante a primeira metade do séc., a indústria estimulou o 
crescimento da cidade, atraindo dezenas de milhares de 
novos trabalhadores, tornando Detroit a quarta cidade mais 
populosa dos Estados Unidos. Com a criação de um extenso 
sistema de auto-estradas, durante as décadas de 1950 e 
1960, facilitou-se os movimentos pendulares, levando à 
mudança da população e, assim, os próprios postos de 
trabalho. 
No final da década de 1970, criou-se o Renaissance Center, 
um complexo de edifícios que pretendiam ser uma cidade 
dentro de uma cidade e, junto com outros projectos, 
abrandaram e eventualmente contrariaram, a tendência 
dos negócios abandonarem a baixa de Detroit nos finais da 
década de 1990.

A Detroit Works Project  foi um 
projecto implementado pelo 
Presidente Dave Bing, em 2010, 
com o intuito de criar uma visão 
conjunta e viável de futuro, que 
serviria como guia para ajudar a 
melhorar física, social e economi-
camente a paisagem da cidade 
de Detroit.
Após diversos encontros e 
reuniões com os habitantes, 
chegou-se à conclusão de que 
seria necessário começar-se já a 
trabalhar nos problemas actuais, 
enquanto se planeava para o 
futuro. Assim, criou-se o Short Term 
Action Strategy para a cidade, 
possibilitando a sua separação 
em 2 partes: Short Term Actions e 
Long Term Planning.

O objectivo do Short Term Action 
Strategy é  ajudar a cidade a fazer 
os ajustamentos necessários 
através de várias estratégias, de 
forma a melhorar os diversos 
bairros num futuro mais imediato. 
Essas estratégias incluem: subsídios 
habitacionais, melhoria da ilumi-
nação, eliminação de ferrugem, 
aplicação da lei e a melhoria das 
infra-estruturas da cidade em 
geral.

Por último, tendo em conta as três fases 
anteriores, desenvolveu-se um plano para 
melhorar a qualidade de vida e empre-
sarial de Detroit, intitulado “The Strategic 
Framework Plan”, que vai guiar qualquer 
decisão com impacto no território efec-
tuada na cidade e que terá de envolver 
toda a comunidade.

Apesar destas e de outras medidas toma-
das para inverter a retracção, os resulta-
dos obtidos em Detroit têm sido ténues, 
demorados e, aparentemente infrutíferos, 
uma vez que em julho de 2013 a cidade 
entrou na situação declarada de banca 
rota e pediu ajuda ao Governo Central . 
Pode questionar-se se as medidas imple-
mentadas estariam erradas e por isso não 
surtiram o efeito desejado, ou se, estando 
certas, pecaram por  tardias.

Definem-se então as estratégias de intervenção, 
organizadas por cinco temas, são eles:

1. Crescimento Económico
2. Sistema da Cidade
3. Uso do Solo
4. Bairros
5. Espaço Público

1

2

3

4
5



Santa Maria dos olivais, ou como é mais conhecida,  Olivais, é uma freguesia do concelho de Lisboa, com 10,66Km2 de área, e 51 036 habitantes (2011), e com uma 
densidade populacional de 4787,6 hab/km², sendo a freguesia mais populosa doV concelho. Olivais inclui-se na zona oriental da cidade, dividindo-se em três regiões: 
Olivais Norte, Olivais Sul e Parque das Nações, que por sua vez se subdividem em diversos bairros. Grande parte do território ocidental da freguesia é ocupado por parte 
do Aeroporto da Portela.
A freguesia de Santa Maria dos Olivais foi criada em 1393, sendo sede do concelho dos Olivais entre 1852 e 1885.
Em 1940, foi construído o bairro da Encarnação e logo de seguida, em 1942, o aeroporto da Portela. Em 1955 foi criado o plano de Olivais- Norte, tendo como base 
a Carta de Atenas, tendo-se iniciado a sua construção em 1960. Logo de seguida, em 1959, criou-se o plano de Olivais-Sul com base na unidade de vizinhança de 
Clarence Perry, tendo sido construído a partir de 1962, estando assim estabelecidos os limites dos Olivais. Na altura o centro principal da freguesia era o largo da 
viscondessa. Em 1998 foi realizada a Expo   que eliminou a área degradada e desenvolveu mais a freguesia.  

Olivais 
Norte

Olivais Sul

Povoamento Plani�cado

Zona Portuária
Povoamento Espontâneo

Zona Industrial

Aeroporto Internacional

Frente Ribeirinha

Evolução da população / Evolução do nº de Edifícios Evolução do nº de Edifícios Evolução do Indice de envelhecimento

Cheios / Vazios

Esc. 1:15 000
CÉLULAS

Unidades de Vizinhança

Grupos Residenciais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14   15 16  17  18  19 20 21
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Células do Plano de Olivais

Norte e Sul

Esc. 1:15 000

Edificado em 1911
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Edificado em 2011

Fases de Construção

Esc. 1:15 000
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Malha Olivais Sul Malha Avenidas Novas

Avenidas novas- Consequente do dinamismo urbanístico do início do século XX em 
Lisboa. O seu plano é composto por três partes, de organização ortogonal próprias, 
com formas e dimensões distintas, com tipologia inicial de quarteirões residências, 
com os espaços do seu interior privado. Nos espaços públicos adopta avenidas arbo-
rizadas.

Comércio
Equipamentos Escolares
Equipamentos de Saúde
Mercados

Usos do Edificado

Esc. 1:15 000

Espaços verdes de recreio e Produção
Espaços de Usos Especiais de Equipamentos
Espaços verdes de Enquadramento de  Infra-Estruturas
Espaços a Consolidar

Qualificação do Solo

Esc. 1:15 000 Espaço de uso espacial de Infra-Estruturas
Espaços verdes de Recreio e Produção a Consolidar

Moradias
Blocos e Torres
Blocos paralelos
Maisonettes

Tipologias do Edificado

Esc. 1:15 000

Edificios em banda

Autocarros
Linha Ferroviária
Ciclovia
Metro
Gare do Oriente

AeroportoTransportes

Esc. 1:15 000

Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4a
Nível 4b

Hierarquia Viária

Esc. 1:15 000

Espaços Verdes

Esc. 1:15 000

3
Universidade de Lisboa  Faculdade de Arquitectura
Mestrado Integrado em Arquitectura com Especialização em Urbanismo com 
Especialização em Gestão Urbanistica

Caracterização dos Olivais

Orientador  Professor Associado Arq. Carlos Dias Coelho 
Co-orientador Professora Auxiliar Arq. Manuela da Fonte
Filipa Frederico  nº6951 

3     Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?

> [RE]Pensar o Tecido Urbano 
   a Partir do Espaço Público

N



4
Universidade de Lisboa  Faculdade de Arquitectura
Mestrado Integrado em Arquitectura com Especialização em Urbanismo com 
Especialização em Gestão Urbanistica

Planta 1:5000

Orientador  Professor Associado Arq. Carlos Dias Coelho 
Co-orientador Professora Auxiliar Arq. Manuela da Fonte
Filipa Frederico  nº6951 

4     Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?

> [RE]Pensar o Tecido Urbano 
   a Partir do Espaço Público

N

Quinta 
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PSP

Comércio
Equipamentos de Saúde
Serviços
Equipamentos Escolares

Planta

Esc. 1:5 000 Hortas urbanas dos Olivais
Piscinas
Edifícios em mau estado de 
conservação
Áreas a renovar
Paragens de autocarro
Estações de Metro
Percurso Ciclopedonal proposto
Passagens de nível
Ciclovia existente

Conexões com Lisboa
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Transportes
Quali�cação do solo
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SINGULARIDADE

Promover a multifuncionalidade
Sentimento de pertença ao lugar

Auto SuficiênciaInterligar diferentes
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Natureza

Diminuir o efeito Barreira
(Infra-estrutura rodoviária)
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VIA VIAPARQUE INFANTIL ZONA DE ESTAR MERCADO LEVANTE VALE DO SILÊNCIO

Área 1

ÁREAS VERDES
1.693 m2
-68%

COMÉRCIO
1.333 m2
+173%

SERVIÇOS
614 m2

LAZER + PRODUÇÃO
756 m2

ÁREAS VERDES
5.224 m2

COMÉRCIO
488 m2

SERVIÇOS
0 m2

LAZER + PRODUÇÃO
756 m2

ZONA DE ESTAR VIA CAMPO DE JOGOS VIA

ÁREAS VERDES
2.254 m2
-27%

COMÉRCIO
2.183m2

SERVIÇOS
1.874 m2

LAZER + PRODUÇÃO
1.325 m2

ÁREAS VERDES
3.051 m2

COMÉRCIO
2.183 m2

SERVIÇOS
1.874 m2

LAZER + PRODUÇÃO
0 m2Área 2

HORTAS URBANASVIA VIAPERCURSO

ÁREAS VERDES
0 m2
-27%

COMÉRCIO
128 m2

SERVIÇOS
87 m2

LAZER + PRODUÇÃO
3.696 m2

ÁREAS VERDES
3.571 m2
-27%

COMÉRCIO
0 m2

SERVIÇOS
0 m2

LAZER + PRODUÇÃO
0 m2Área 3

Arq. Victor Figueiredo e Vasco Lobo

                 Total
Nº Fogos P/ Lote  70            140
Nº Hab min. 252                    504           
              máx. 364                   728
Área Implantação  795 m2
Área Total  5316 m2
Dist. Pisos  2.65m
Nº Pisos  7
Tipo de Fogos T2 / T3

Arq. Victor Figueiredo e Vasco Lobo

                 Total
Nº Fogos P/ Lote  8             112
Nº Hab min. 32                  448           
              máx. 48                  672
Área Implantação  158 m2
Área Total  634 m2
Dist. Pisos  2.64 m
Nº Pisos  4
Tipo de Fogos T2 / T4

Arq. Mário Xavier Antunes

                 Total
Nº Fogos P/ Lote  16             32
Nº Hab min. 80                     160
              máx. 128                  256
Área Implantação  222 m2
Área Total  2 547 m2
Dist. Pisos  3.00 m
Nº Pisos  9
Tipo de Fogos  T4

Arq. Raúl Chorão Ramalho
 e Raúl Santiago Pinto

                 Total
Nº Fogos P/ Lote  24             168
Nº Hab min. 110                     770
              máx. 172                  1204
Área Implantação  310 m2
Área Total  2 450 m2
Dist. Pisos  2.70 m
Nº Pisos  9
Tipo de Fogos  T3 / T4

1

2

3

4

5

5

1 2 3 5

Sistema ViárioVerdes PropostosPercurso Proposto

Percurso Pedonal Ciclovia Percurso
Ciclopedonal

412 habitantes

352 habitantes

256 habitantes

256 habitantes

364 habitantes

344 habitantes

Esquema Percurso
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Área 1- Edifício 1

Planta Actual Edifício 1Planta Actual Edifício 1

Planta da Proposta- Piso 0
Cota 74.5

Planta da Proposta- Piso 0
                               Cota 75

Para a área em questão, é proposta uma renovação que atenue 
e/ou esbata as barreiras físicas e visuais existentes, ao mesmo 
tempo que permita a utilização de todo o espaço. A área verde de 
declive acentuado será por isso, alterada através da construção 
de diversos patamares, cuja altura máxima será de cinquenta 
centímetros, e de rampas que permitam às pessoas, vindas de 
qualquer direcção, aceder pedonalmente ao espaço. Os referidos 
patamares e rampas terão também como objectivo, tornar a área 
mais permeável, permitindo uma maior utilização a qual se 
pretende seja de permanência.

Esta área será atravessada pelo percurso ciclo-pedonal apresen-
tado no modelo de ordenamento, o qual permitirá as deslocações 
quer para Norte, quer para Sul, passando junto aos edifícios 
números 1 e 2

Este será um percurso que tem como finalidade principal facilitar a 
acessibilidade e fornecer orientações para a acção, através de 
sinalética específica de localização de serviços, comércio e zonas 
de lazer. 

Em relação à proposta para os edifícios do lote nº1 (Fig. 38) (do 
arquitecto Victor Figueiredo e Vasco Lobo, presentemente com 
T2/T3 distribuídos por sete pisos), estes passarão a ter comércio no 
piso térreo, e serviços no primeiro andar. Os restantes andares 
permanecerão inalterados, à excepção dos acessos para as hab-
itações dos mesmos, os quais vão ser intervencionados para que 
fiquem mais amplos e possam acomodar mais pessoas a circul   
instalados, os possam procurar sem trazer qualquer incómodo para 
os moradores dos restantes pisos

Embora os diversos espaços criados para implantação de comér-
cio, não sejam à priori destinados a um ramo específico, num dos 
edifícios deste lote é proposto um espaço concreta mente desti-
nado ao funcionamento de um bar/café com uma esplanada que 
se estende até ao percurso ciclo-pedonal, uma vez que este vê a 
sua dimensão alargada junto do referido edifício.
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                            Esquiços do Projecto
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Área 1- Edifício 2

39.3m2
Comércio

Quarto

Quarto

Quarto

Sala

Cozinha

I.S

Sala

Cozinha

Quarto

Quarto

Quarto

Quarto

QuartoSala

Cozinha

I.S

11.6m2 6.8m2

9.1m2
9.7m2

3m2

I.S
3m2

11.6m2

6.8m2

9.1m2

9.7m2

6.7m2

9.7m2

6.9m2

6.6m29m2

9.3m2

3m2

61.5

63.6

65.00

68.00

64.8

64

63

62

61

60

70.4

69.00

69.4

58.6m2
Arrumos

64.8

65.00

64

Em relação ao lote nº2 (Fig. 38) (do arquitecto Victor Figueiredo e Vasco Lobo, 
presentemente com, T2/T4 distribuídos por quatro pisos), o percurso passa ao nível do 
segundo piso do primeiro edifício do referido lote, dando acesso aos espaços comerci-
ais implantados nesse mesmo piso, os quais funcionam também no piso inferior com 
comunicação pelo interior. No lado direito deste edifício terá lugar a única renovação 
programada para o interior do mesmo. O piso térreo passará a ser de arrumos devido 
ao ensombramento causado pelo percurso que passa dois pisos acima e o terceiro piso 
alterará a sua funcionalidade para serviços.
Não se propõe uma renovação no interior das habitações desta área de intervenção, 
pelo facto de, por um lado, as mesmas serem habitações de tipologias 2 e 3 as quais 
são, presentemente, as mais procuradas na cidade de Lisboa e por outro lado por não 
se justificar, em termos de custos, qualquer alteração.

63.2m2
Serviços

I.S

73.20

64.8
64

Planta da Proposta- Piso 0
                               Cota 75

Planta da Proposta- Piso 0
                               Cota 75

Planta da Proposta- Piso 1
                               Cota 69
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Área 2- Edifício 1/Mercado

Modelos Tridimensionais da Proposta

Esquiços da Proposta

Zona 
Carga/Descargas

596m2
Mercado

15.8m2
I.S

79.9

80.3

Edifício 1
Para a área em questão, é proposta uma renovação que atenue e/ou esbata 
as barreiras físicas e visuais existentes, ao mesmo tempo que permita a utilização 
de todo o espaço. A área verde de declive acentuado será por isso, alterada 
através da construção de diversos patamares, cuja altura máxima será de 
cinquenta centímetros, e de rampas que permitam às pessoas, vindas de qual-
quer direcção, aceder pedonalmente ao espaço. Os referidos patamares e 
rampas terão também como objectivo, tornar a área mais permeável, 
permitindo uma maior utilização a qual se pretende seja de permanência.

Esta área será atravessada pelo percurso ciclo-pedonal apresentado no modelo 
de ordenamento, o qual permitirá as deslocações quer para Norte, quer para 
Sul, passando junto aos edifícios números 1 e 2

Este será um percurso que tem como finalidade principal facilitar a acessibili-
dade e fornecer orientações para a acção, através de sinalética específica de 
localização de serviços, comércio e zonas de lazer. 

Em relação à proposta para os edifícios do lote nº1 (Fig. 38) (do arquitecto Victor 
Figueiredo e Vasco Lobo, presentemente com T2/T3 distribuídos por sete pisos), 
estes passarão a ter comércio no piso térreo, e serviços no primeiro andar. Os 
restantes andares permanecerão inalterados, à excepção dos acessos para as 
habitações dos mesmos, os quais vão ser intervencionados para que fiquem 
mais amplos e possam acomodar mais pessoas a circul   instalados, os possam 
procurar sem trazer qualquer incómodo para os moradores dos restantes pisos

Embora os diversos espaços criados para implantação de comércio, não sejam 
à priori destinados a um ramo específico, num dos edifícios deste lote é proposto 
um espaço concreta mente destinado ao funcionamento de um bar/café com 
uma esplanada que se estende até ao percurso ciclo-pedonal, uma vez que 
este vê a sua dimensão alargada junto do referido edifício.

Mercado

Corte DD’
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Corte FF’

91.8

94.6

114.1

108.6

93
91

89.689.6 89.7
89

86.9

88

87.5

87.5

86.5A proposta para este espaço passa principalmente pelo tema “hortas urbanas”, 
através do qual se propõe que as zonas verdes com a topografia menos plana 
sejam transformadas em pequenos espaços hortícolas. As zonas referidas serão 
divididas em cerca de 50 talhões de aproximadamente 20m2 cada, os quais se 
destinam a ser trabalhados por quem pretenda ter uma horta biológica, com 
cultivo de produtos biológicos para autoconsumo e/ou eventual comercializa-
ção no mercado local, funcionando assim, como um meio de subsistência 
complementar para os agregados familiares. Propõe-se também a construção 
de um espaço destinado ao armazenamento colectivo dos bens produzidos, 
das alfaias agrícolas e ainda de apoio aos produtores/agricultores.
Serão criadas passagens pedonais entre as várias hortas para facilitar o acesso 
às mesmas, quer pelos habitantes quer por quem as cultiva.

Pretende-se renovar as zonas verdes já existentes que não venham a ser ocupa-
das pelas hortas urbanas e criar novos espaços verdes, arborizados, onde serão 
criadas áreas de descanso com algum ensombramento e com implantação de 
mobiliário urbano

O percurso ciclo-pedonal vindo da área 2 e que fará a passagem da célula B 
para a célula D, ficará adjacente às hortas propostas, por forma a ser possível 
proporcionar aos transeuntes que o percorrem, diferentes paisagens, sensações 
e ambientes. O mesmo percurso terá continuação, não só para as outras células 
dos Olivais, incluindo a célula G onde se encontra o Centro Comercial dos 
Olivais e nova construção, como também em direcção a Sul, onde se ligará 
com a actual via ciclo-pedonal que vem de Chelas.

No que respeita aos edifícios desta área, como lote 5 e lote 6, são todos mono-
funcionais e dedicados à habitação, apresentando tipologias T3 e T4, distribuí-
das por nove pisos (dos arquitectos Arq. Raul Chorão Ramalho e Raul Santiago 
Pinto). À semelhança da proposta para o edificado da área de intervenção 1, 
também aqui se propõe uma renovação do edificado por onde o percurso 
ciclo-pedonal passa, não só em termos de uso, mas também no que  respeita as 
fachadas.

No que se refere a alterações de uso, o piso térreo passará a ter comércio e o 
primeiro piso terá serviços, mantendo-se os restantes como habitação. Os mate-
riais utilizados nas várias intervenções serão iguais para as três áreas trabalhadas
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Área 3- Edifício 1

Materiais/ Exemplos/ Fotos Maquete

Percurso/ Mobiliário Urbano

Lajetas de Betão Branco

Lajetas de Betão Cinzento

Betão

Focos de Luz ao longo 
do Percurso

Bancos de Betão Branco

BikeSharing/ Arte no Urbano

Pontos de BikeSharing

Marcações/Indicações no 
Pavimento

90

90

91

89.6

Planta Actual Edifício 5

Esquiços do Projecto

Planta da Proposta- Piso 0
Cota 89.5

19.3m2
Comércio

7m212.8m2

13m2

QuartoQuarto

Sala

Cozinha

I.S

15.5m2

9m2
Quarto

10m2
Quarto

9m2
Quarto

6.65m2
Quarto

Sala
15m2

9m2
Quarto

15m2
Cozinha

12.8m2
Quarto

7m2
Cozinha

8m2
Quarto

9m2
Quarto Sala

18m2

I.S

88.6

88

89

87



13
Universidade de Lisboa  Faculdade de Arquitectura
Mestrado Integrado em Arquitectura com Especialização em Urbanismo com 
Especialização em Gestão Urbanistica

Planta 1:200

Orientador  Professor Associado Arq. Carlos Dias Coelho 
Co-orientador Professora Auxiliar Arq. Manuela da Fonte
Filipa Frederico  nº6951 

13     Densificação vs. Retracção. Que futuro para os Olivais?

> [RE]Pensar o Tecido Urbano 
   a Partir do Espaço Público

N

Área 3- Edifício 2

O percurso ciclo-pedonal proposto terá uma maior largura que as vias pedonais 
comuns, de forma a valorizar o peão e a sua vivência do espaço público, ao 
mesmo tempo que pretende conciliar o percorrer a pé com a utilização de 
velocípedes. Como elemento facilitador dos trajectos propostos, serão criadas 
zonas de permanência/descanso, através da implantação de diverso mobiliário 
urbano, onde se destacam os bancos em betão claro de cofragem lisa.

Este será um percurso que tem como finalidade principal facilitar a acessibili-
dade e fornecer orientações para a acção, através de sinalética específica de 
localização de serviços, comércio e zonas de lazer. 
Em relação aos espaços verdes propostos, estes serão redesenhados de forma 
a orientar o peão a percorrer todo o espaço e também a proporcionar diferen-
tes ambientes a quem o percorre. A implantação de árvores tem como intuito 
proporcionar algum ensombramento e, ao mesmo tempo, permitir a criação de 
diferentes ambientes, não só ao longo do percurso mas também na totalidade 
do espaço.

No que respeita à ciclovia já existente, esta será prolongada e requalificada de 
forma a interligar as diferentes áreas do bairro e ainda a fazer a ligação deste 
com o resto da cidade de Lisboa, passando a mesma a fazer parte do percurso 
ciclo-pedonal que se propõe para os Olivais.
Associado ao referido percurso, propõe-se a criação de um sistema de Bike-
Sharing, cujos pontos principais, localizados nos espaços públicos pré-existentes 
e renovados, estarão associados, não só locais de levantamento ou depósito 
de bicicletas, mas também espaços de informação acerca da rede ciclável e 
pedonal na cidade de Lisboa.

Planta Actual Edifício 6
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