
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Equipamentos nos espaços verdes 
para a 3ªidade - o caso Quinta das Conchas 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Catarina Pião Nogueira Pacheco 

Licenciada em Design, FAUTL, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação para a obtenção de grau  
de Mestre em Design de Produto. 
 
Orientador Científico 
Prof. Doutor João Paulo Martins 
 
Júri: 
presidente: Prof. Doutor Leonor Ferrão 
vogal: Prof. Doutor Paulo Maldonado 

 
 

 
Lisboa, Dezembro 2010 

DOCUMENTO DEFINITIVO 



   Equipamentos nos espaços verdes para a 3ªidade: o caso Quinta das Conchas. i 

Agradecimentos 
 

Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao orientador, Professor João Paulo Martins, pelos 

úteis ensinamentos e direcções, na realização desta investigação, assim como pela disponibilidade, 

acompanhamento e rigor no aperfeiçoamento da redacção. Em segundo lugar, à minha Mãe, Isabel 

Nogueira, pela discussão dos temas estudados e rectificação na redacção da dissertação. Em terceiro 

lugar, aos meus familiares e amigos e a todas as pessoas que de algum modo contribuíram para a 

elaboração deste trabalho. Um muito obrigado ao Departamento de Ambiente e Espaços Verdes da 

Câmara Municipal de Lisboa_- Sandra Somsen, Fátima Leitão, Susana Jesus, Paulo Cardoso.  



   Equipamentos nos espaços verdes para a 3ªidade: o caso Quinta das Conchas. ii 

Resumo 
Esta investigação centra-se no estudo dos equipamentos e mobiliários urbanos, do ponto de vista da sua 
adequação às necessidades dos utilizadores idosos, numa realidade concreta – a Quinta das Conchas no 
Lumiar, em Lisboa - com a posterior realização de um projecto. A discriminação dos idosos manifesta-
se na desadequação dos equipamentos, mobiliário e espaço público em relação às reais necessidades e 
fragilidades deste grupo, e pela existência de zonas estereotipadas, que são, por vezes, origem de 
estigma, partindo do princípio que todos os idosos têm as mesmas necessidades, desejos e motivações. 
Pretendemos compreender o conceito de idoso, nas suas diferentes acepções, e de que modo estas se 
reflectem na interacção do idoso com o meio., assim como defender a relevância dos espaços verdes 
urbanos e, por consequência, reconhecer a importância do equipamento urbano na vivência dos idosos. 
Procuramos articular o conceito de Design Universal e Design Inclusivo com o projecto de design. E 
ainda, reflectir sobre técnicas de recolha, representação e análise do espaço público. Como objectivos 
específicos, pretendemos realizar um levantamento e uma análise do equipamento urbano numa 
realidade concreta e, finalmente, definir e aplicar parâmetros de projecto em design de equipamento 
urbano no caso de estudo e contexto seleccionado. Este estudo partiu da recolha de informação sobre as 
diferentes áreas que nele intervêm, procedendo-se à selecção e análise da literatura considerada 
relevante. Desenvolvemos o trabalho de campo no caso de estudo, com base na observação directa dos 
utilizadores idosos em contexto real, para recolher e analisar os dados, através de relatórios diários e 
fichas tipológica dos equipamentos e mobiliário. Posteriormente, confrontou-se os dados do Parque das 
Conchas com a crítica literária. A análise e diagnóstico do contexto assenta em critérios de avaliação do 
espaço público e elementos urbanos, a fim de definir um conjunto de oportunidades de projecto de 
design, entre as quais se seleccionou aquela que veio a estar na base da proposta em projecto de design 
de equipamento. O projecto consiste num sistema de apoio de marcha em atenção às necessidades e 
restrições dos utilizadores idosos, procurando promover uma marcha mais segura e acessível, no 
sentido de auxiliar o acto de caminhar e proteger os utilizadores de possíveis situações de perigo. 
Pretende, também, criar pretextos que façam deter os utilizadores da marcha em determinados locais ao 
longo dos percursos, para estimular contactos sociais, proporcionar momentos de descanso, de 
observação da paisagem e do quotidiano. A proposta reflectiu não só as visões dos especialistas mas 
também a análise do Parque, conferindo-lhe uma complexidade inerente nas várias escalas e 
sensibilidades. 
 
 
Palavras-chave: design de equipamento /idoso /espaço verde/ cidade/Quinta das Conchas 
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Abstract 
This research focuses on the study of urban equipment and furniture, from the standpoint of their 
adequacy to the needs of elderly people in a real context, “Quinta das Conchas”, in Lumiar, Lisboa, with 
the subsequent completion of a design project. The discrimination of older people is manifest in the 
inadequacy of equipment, furniture and public space in relation to the real needs and weaknesses of this 
group. It is also present in the existence of stereotyped areas, which are sometimes source of stigma, 
assuming that all the elderly have the same needs, desires and motivations. We intend to comprehend 
the elderly interaction with their social and cultural environment by taking into account the different 
meanings of being old, also, is our purpose to enlight the importance of green urban spaces and, 
therefore, recognize the importance of urban equipment in the living of the aged people. By doing so, 
we try to articulate the concept of Universal Design and Inclusive Design with the design project. 
Moreover, think about data collection techniques, analysis and representation of public space. As 
specific objectives, we plan to conduct a survey and analysis of equipment in an urban reality and, 
finally, define and apply design parameters in design of equipment in the urban context and case study 
selected. In terms of methodology, this study is the collection of information about the different areas 
involved in it, and proceeds to the selection and analysis of the relevant literature. We develop the 
fieldwork on case study based on direct observation of older users in real context, to collect and analyze 
data through daily reports and typological sheets of equipment and furniture. Later on, was confronted 
the data from the Parque das Conchas with literary criticism. The analysis and diagnosis framework is 
base on criteria of evaluation of public space and urban elements in order to define a set of 
opportunities for project design, which we select the one that came to be the basis of the design project 
proposal. The project consists of a walking support system on the needs and constraints of elderly users, 
seeking to promote a safe and accessible walking, and protects users from possible danger. It also 
intends to create pretexts to stop users from walkins in certain places along the pathways to stimulate 
social contacts, provide moments of rest, observation of landscape and everyday life. The proposal 
reflect not only  the views of experts, but also the analysis of the park, giving it a complexity inherent in 
various scales and sensitivities. 
 
 
Key words: product design/ elderly people / green space/ city/Quinta das Conchas 
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Introdução 

 

 

Antecedentes 
 

O equipamento urbano tem uma larga importância na constituição do espaço público. Os 

diferentes papéis do equipamento urbano articulam-se com as dimensões distintas do espaço público. 

O equipamento procura ter um papel utilitário no espaço público para facilitar a realização de tarefas 

num espaço que conecta todas a funções da cidade. Para além de responder a necessidades 

imediatamente operativas, assume-se como um conjunto de elementos que contribui para a definição 

da paisagem urbana; esta função articula-se com o espaço público como espaço físico, ou seja, os 

objectos inserem-se nas ruas, praças e parques. Enquanto conjunto de objectos físicos, o equipamento 

urbano é parte integrante da cultura material, está dotado de significados, reflecte desejos e 

aspirações, participa de um espaço que é um espaço cultural, inserido num determinado contexto 

económico, social, temporal e geográfico. O equipamento urbano desempenha também um 

importante  papel social, na medida em que contribui para impulsionar ou retrair contactos sociais, 

num espaço que é partilhado por todas as pessoas.  

As zonas verdes da cidade são espaços públicos onde é possível verificar as diferentes funções 

dos equipamentos, na sua relação com os espaços e com os usos. Constituem-se como elementos 

singulares na malha urbana, já que normalmente não possuem construções, nem ruas com trânsito de 

veículos automóveis, mas sim elementos naturais como plantas e árvores, embora encenados 

artificialmente, pelo Homem. As suas características físicas trazem largos benefícios aos habitantes do 

espaço urbano, no sentido em que são espaços de lazer que estimulam o contacto com a natureza, os 

contactos sociais, a prática de actividades desportivas e culturais, e, sobretudo, pelo seu carácter 

público, são ‘livremente’ partilhados por todas as pessoas. Neste sentido, o equipamento urbano pode 

dar um contributo particular para a satisfação das necessidades dos utentes, e também abrangente, 

para a construção de uma sociedade mais equilibrada.  

Os idosos são um dos grupos de utentes destes tipos de espaços, e consequentemente 

utilizadores dos respectivos equipamentos e mobiliário. Os idosos são aceites como uma categoria e, 

por isso, é possível identificar necessidades particulares e fragilidades relativas à sua interacção com o 
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espaço, com os objectos e com as outras pessoas. A discriminação social em relação aos idosos revela-

se nos sentimentos de pena e compaixão que nos provocam, devido ao isolamento ou afastamento 

social a que são votados. Mas, também, através da desadequação dos equipamentos e espaços públicos 

em relação às reais necessidades e limitações deste grupo e pela existência de zonas estereotipadas, que 

são por vezes origem de estigma, partindo do princípio que todos os idosos têm as mesmas 

necessidades, desejos e motivações. 

De facto, acreditamos que o projecto em design de equipamento pode dar respostas a algumas 

destas questões, através da concepção e adaptação de objectos, cujo objectivo seja o de contribuir para 

a satisfação das necessidades, desejos e motivações dos utilizadores.  

 

 

Objecto de estudo 
 

O objecto de estudo desta dissertação é o equipamento urbano, na perspectiva dos 

utilizadores idosos, numa realidade concreta – o Parque das Conchas – e a posterior concretização de 

um projecto. 

Esta investigação centra-se no utilizador idoso que apresenta limitações decorrentes da idade, 

mas nela não serão incluídos os utilizadores idosos que sofrem problemas físicos e cognitivos graves, 

uma vez que esses apresentam necessidades muito específicas. 

 

 

Objectivos 
 

Ao realizar este estudo, pretendemos compreender o significado do conceito de idoso nas 

suas diferentes acepções e de que modo estas se reflectem na interacção do idoso com o meio. Outro 

objectivo será o de defender a relevância dos espaços verdes urbanos na vivência dos idosos e, por 

consequência, o de reconhecer a importância do equipamento urbano nesse processo.  

Procuramos conhecer e reflectir sobre o uso de diferentes técnicas de recolha, representação e análise 

para o levantamento dos equipamentos no espaço urbano. 
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Pretendemos, também, identificar os conceitos de Design Universal e Design Inclusivo, procurando 

perceber como estes se articulam com o projecto de design desenvolvido em atenção às necessidades 

específicas dos idosos. 

Como objectivos específicos, pretendemos realizar um levantamento e uma análise do 

equipamento urbano numa realidade concreta e, finalmente, definir e aplicar parâmetros de projecto 

em design de equipamento urbano no caso de estudo e contexto seleccionado – o Parque das 

Conchas.  

 

 

Questão de investigação 
 

De que modo pode o design de equipamento urbano, nas zonas verdes públicas da cidade, ser 

adequado às necessidades dos idosos e promover uma inclusividade não segregadora? 

 

 

Metodologia 
 

Como qualquer trabalho de investigação, este estudo foi circunscrito por limites previamente 

assumidos por quem o realizou. A duração deste estudo foi de seis meses, o que implicou um período 

condicionado de observação do caso de estudo. A observação cingiu-se a um período de dois meses, 

entre a Primavera e o Verão, não sendo possível observar um ciclo de um ano. Deste modo, as 

condições decorrentes de um trabalho académico com esta natureza não permitiram concretizar uma 

observação e análise tão profunda como seria desejável, passando pelas quatro estações do ano, já que 

o clima influencia fortemente as diferentes utilizações deste tipo de espaços e equipamentos.  

O levantamento do Parque das Conchas foi realizado individualmente, com o 

acompanhamento pontual do Orientador em visita de reconhecimento, e não com uma equipa 

multidisciplinar como poderia ser o caso. O facto de o levantamento ter sido concretizado por um 

único investigador em campo numa área tão extensa apresenta limitações na observação, uma vez que 
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não foi possível, por exemplo, registar diferentes actividades e utilizações simultâneas, em locais 

relativamente distantes. 

Por outro lado, é certo que ao propormo-nos estudar apenas um contexto, isto é, uma 

realidade particular, não possuímos pontos de comparação em relação a outros espaços verdes. A 

opção por desenvolver apenas uma das oportunidades de projecto apresentadas permite-nos ilustrar 

uma metodologia de trabalho em projecto com uma sequência comum, partindoda recolha de 

informação, seguida da observação de uma realidade concreta e em uso pelos utentes e nas condições 

efectivas do contexto para qual se projecta, sobre a qual se produz uma análise informada pelas visões 

e pelos critérios desenvolvidos por especialistas de outras disciplinas. 

É importante referir que a proposta seleccionada não esgota as perspectivas daquilo que 

poderia fazer-se. Tal como no trabalho de análise, também a revisão crítica do projecto dos 

equipamentos deste parque requeria o trabalho de uma equipa vasta, por um período de tempo mais 

dilatado. 

A principal dificuldade colocada à realização deste trabalho foi sentida na fase de arranque do 

projecto. Grande parte do tempo de investigação foi dedicada à leitura da bibliografia de referência 

utilizada e à reflexão sobre ela, assim como à realização do levantamento e análise do caso de estudo. 

O tempo empregue no desenvolvimento da proposta foi relativamente mais curto e, desta forma, 

mostrou-se particularmente exigente desenvolver um trabalho prático em equilíbrio com a teoria 

absorvida.  

 

 

Benefícios 
 

Esta investigação pretende ser um contributo ao conhecimento do público em geral, para o 

estudo da relevância do equipamento urbano na perspectiva dos utilizadores idosos, trabalhando num 

contexto específico. 

Este estudo reclama-se como um enriquecimento no campo específico do design, para os 

designers /projectistas, numa perspectiva profissional de  exercício do projecto, porque nele cruzámos 

e relacionámos as visões dos especialistas com a observação e análise de uma realidade concreta e, 

posteriormente, concretizámos uma proposta em design de equipamento, estabelecendo a ponte entre 
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a actividade projectual e a teoria. Pela sua dualidade em termos teóricos e práticos, isto é, pela reflexão 

do projecto em três momentos diferentes – na crítica literária, na observação e análise do caso de 

estudo e na prática projectual – este trabalho pretende, também,constituir um contributo para o 

desenvolvimento de futuras investigações académicas neste âmbito.  

As organizações que representam os interesses dos idosos são beneficiárias deste estudo 

porque, ao estudarmos o projecto em equipamento urbano na perspectiva da utilização deste grupo, 

procurámos compreender as suas necessidades e limitações.  

Os utilizadores do espaço público são potenciais beneficiários e, em particular, os utentes 

idosos do Parque das Conchas, uma vez que o trabalho que realizámos pode contribuir para conferir 

bases mais seguras a projectos a desenvolver neste contexto e no âmbito do espaço público. 

A Câmara Municipal de Lisboa é uma instituição que beneficia com esta investigação, na 

medida em que o caso de estudo se situa no concelho e foi sugerido pelos técnicos da própria 

entidade. 

Este estudo pretendeu também ser um factor de valorização pessoal, porque procura alargar o 

campo dos conhecimentos envolvidos na prática projectual em design, a área de formação da 

candidata. Explorámos os temas relacionados com este estudo, observámos uma realidade concreta, 

confrontando a teoria com a experiência, permitindo dar ao projecto uma visão mais completa. 

 

 

Desenho da investigação 
 

Apresentamos uma metodologia mista, qualitativa e intervencionista, constituída pela crítica 

literária, estudo de caso e uma proposta.  

Para a realização desta dissertação, foi necessário recolher informação sobre as diferentes 

áreas que intervêm neste estudo, procedendo-se à recolha, selecção e análise da literatura (crítica 

literária). De seguida, foi necessário desenvolver o trabalho de campo, que consistiu na observação 

directa do caso de estudo seleccionado, para recolher e analisar os dados através de relatórios diários e 

fichas tipológicas dos equipamentos e mobiliário existente. Posteriormente, confrontou-se os dados 

recolhidos do Parque das Conchas com a literatura previamente analisada, para se definir um 
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conjunto de oportunidades de projecto. Por fim, escolhemos uma de entre várias, a fim de realizarmos 

uma proposta em design de equipamento urbano.  

 

 

Fig. 1 Desenho de investigação. 

                                                                                                 Fonte: autora. 

 

 

Estrutura da Dissertação 
 

Esta investigação estrutura-se em quatro capítulos. No primeiro capítulo, expomos uma 

abordagem geral, começamos por clarificar o significado de projecto em espaço público, em concreto 

nas zonas verdes urbanas. De seguida reflectimos sobre os papéis e a importância do equipamento 

urbano e identificamos o grupo de utilizadores em estudo – os idosos. Depois, procuramos explicar a 

inter-relação entre estes temas, explorando a maneira como se influenciam e dependem uns dos 

outros. 

O segundo capítulo tem uma abordagem específica dividia em quatro subcapítulos. Em 

primeiro lugar, elaborámos uma caracterização do idoso, procurando explicar o papel e o significado 
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da velhice, apresentar o fenómeno de envelhecimento em Portugal e as suas consequências e 

caracterizando as alterações dos idosos, a nível físico, psicológico e cognitivo, consideradas relevantes 

para o âmbito deste estudo.  

Em segundo lugar, pretendemos aprofundar uma série de conceitos que nos parecem 

importantes porque se relacionam com a prática projectual, como é o caso dos conceitos de 

Cidadania, Design Universal e Design Inclusivo.  

Em terceiro, exploramos diferentes modos de análise do espaço público, segundo diferentes 

autores, e identificamos e descrevemos os diversos tipos de equipamentos e mobiliário urbano.  

Por último, desenvolvemos um conjunto de temas que se relacionam com a vivência dos 

idosos no espaço público, explorando os benefícios, as motivações, as implicações, as limitações e os 

conflitos resultantes dessa vivência. 

O terceiro capítulo constitui-se pelo levantamento e análise do Parque das Conchas, estudo 

de caso e contexto desta investigação. Começamos por um breve enquadramento histórico, para 

depois procedermos à recolha e análise da informação, segundo critérios gerais de avaliação do design 

do espaço público definidos pelo Manual Chão da Cidade, editado pelo Centro Português de Design 

(CPD) e critérios específicos, relativos ao equipamento urbano. Depois de realizado o diagnóstico, é 

exposta uma listagem de oportunidades de projecto. 

Por último, o quarto capítulo descreve a proposta seleccionada de entre as diversas 

oportunidades de projecto enunciadas. Os desenhos técnicos e as ilustrações do sistema de apoio de 

marcha estão disponíveis em apêndice (formato A3).  
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 1 Capítulo I – Projecto em espaço público. 

1.1 Espaço público 
 

O projecto do espaço público não sendo um somatório de disciplinas nem uma outra disciplina 
[…] é um processo de trabalho sobre a cidade em mutação, centrado no cidadão, nos limites 
móveis da incerteza, em busca de novas formas de comunicação, um trabalho inclusivo das 
diferenças na comunidade dos saberes.1  

 
Ao considerarmos que o espaço público é constituído por um conjunto de elementos que se 

ligam, influenciam, transformam e que dependem uns dos outros, não podemos estabelecer limites 

claros para as acções dos diversos intervenientes que nele actuam e que contribuem para a sua 

definição. A sua imagem não é passível de ser completamente controlada e resulta de múltiplos 

processos de sedimentação e de hibridação. Em projecto de design de equipamento, são lançadas 

propostas para a resolução de alguns problemas, problemas que se estruturam a partir de uma série de 

variáveis do espaço público – os indivíduos, o tempo, o espaço, os objectos, a cultura. Estas variáveis 

relacionam-se com diversas áreas do saber - como a Arquitectura, o Urbanismo, a  Geografia, a 

História,  a Sociologia. Através da inter-relação destes campos disciplinares, as leituras do projecto em 

espaço público tornam-se mais aprofundadas e interessantes. 

O projecto em espaço público comporta várias escalas de intervenção. Nesta investigação 

importa considerar a intervenção do designer, ao nível do equipamento urbano, concretizada à escala 

do utilizador. Contudo, para perceber o particular, há que entender o geral; isto é, as escalas 

urbanísticas e arquitectónicas também devem ser abarcadas, num processo de interdependência, 

influência e articulação mútua.  

Neste sentido, importa enumerar as diferentes dimensões do espaço público que o projecto 

deve relacionar e sobre as quais trabalha. Fisicamente, o espaço público pode ser entendido como um 

espaço acessível a todas as pessoas, democrático, com conforto como Appleyard refere no seu 

manifesto sobre as cidades americanas2. O espaço público é regido por uma série de regras, que 

definem aquilo que é permitido, ou não, fazer, com limites da liberdade que são variáveis. As normas 

desse tipo variam consoante as regiões, os países, e as culturas, as épocas.  

                                                 
1 Brandão, 2003,  p.5. 

2 «A city should be a place where everyone can live in relative comfort». (Appleyard, 1987 apud Legates, 2003, p.491). 
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O espaço público pode ser natural ou urbano. No contexto urbano, falamos de praças, ruas, 

jardins, parques. Estes espaços são locais de encontro e partilha, onde os transeuntes vêem e são 

vistos, interagindo a diferentes níveis. Segundo Gehl a dimensão social, de encontro entre pessoas, foi 

desde sempre essencial entre as funções do espaço urbano3.  

 O espaço público é um espaço cultural, pois nele coabitam diversos modos de estar e 

múltiplos hábitos de vida. Considerando as acções que acontecem num determinado lugar, no 

usufruto de um espaço partilhável, as pessoas tendem a afeiçoar-se aos locais, criam uma ligação, 

tomam-nos como seus. Conferem-lhes uma identidade, ou seja, um conjunto de características 

atribuíveis ao espaço que as distingue dos outros, individualizando-o. 

 

O espaço público, espaço das relações entre as pessoas e entre elas e os sítios, é concebido e 
desenhado para ter um papel construtor da identidade urbana4.  

 
O espaço público urbano compõe-se não só de funções utilitárias. Deve ser também um 

espaço para o homem projectar os seus sonhos, as suas fantasias e as suas utopias, tanto passadas, 

como presentes e principalmente futuras, Appleyard descreveu este aspecto no seu manifesto sobre as 

cidades americanas5. Economicamente, é no espaço público que o comércio e os serviços estão 

situados. Desde sempre esta função é vital nas cidades. Era nas ruas e nas praças que as trocas de bens 

aconteciam. Para além disso, é o espaço público de conexão entre todas as outras funções da cidade6. 

No século XX, o espaço público na cidade mudou de paradigma quanto às suas funções (fig.2), e o 

projecto em equipamento urbano foi acompanhando as mudanças ocorridas no uso. A inundação de 

automóveis, na década de 1960, obrigou os transeuntes a deslocarem-se nos passeios. Mais tarde isso 

fez com que se fechassem ruas ao trânsito automóvel e se pudesse novamente desfrutar o espaço 

andando a pé. Consequentemente, potenciou-se o seu uso com novas funções - lúdicas, recreativas - 

através da realização de eventos como paradas, happenings ou exposições, e recentemente actividades 

                                                 
3 “As a meeting place, the city was the scene for exchange of social information of all kinds”. (Gehl, 2007, p.3). 

4 Brandão, 2003, p.14. 

5 «People should find the city a place where they can break from traditional moulds, extend their experience, meet new people, learn other 
viewpoints, have fun» (Appleyaard, 1987, apud Legates, 2003, p.496). 

6 «As a market place, the city spaces served as venues for exchange of goods and services. And finally, the city streets provided access to and 
connections between all the functions of the city» (Gehl , 2007, p.3). 
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de cariz desportivo7. No passado as pessoas usavam os parques para relaxarem, descansarem. Hoje, 

cada vez mais, procuram-se actividades estimulantes, não esquecendo as valências anteriores8.  

 

Fig. 2 Das actividades necessárias às opcionais. Desenvolvimento da vida pública desde 1880 até 2005.  

      Fonte: Gehl, 2007, p.7. 

 

As mudanças ocorridas nas estruturas económicas e sociais tiveram efeitos nas funções do 

espaço público, na privacidade e propriedade pública nos dias de hoje9.  A tecnologia teve um papel 

determinante na forma como vivemos o espaço público, contribuindo para a sua privatização. Criou-

se um novo espaço, um espaço virtual, para além do espaço físico e real onde nos encontramos, que 

nos permite estar num universo paralelo, através do uso dos telemóveis, ipods e da internet, em 

situação de alienação em relação ao espaço real e físico. Como nota Siebertz (2008), se outrora o 

espaço público era um espaço de discussão, de partilha, de encontro, no século XXI, os transeuntes 

utilizam a tecnologia para comunicar. Porventura, os indivíduos não se encontram tão disponíveis 

para desfrutar o espaço público nas suas diferentes dimensões, sendo menor a predisposição para 

interagir com os seus semelhantes10. Contudo, o espaço público continua a ser um espaço político, 

onde decorrem manifestações políticas ou protestos, embora essa realidade, nas cidades ocidentais, 

                                                 
7  «recent decades have added a host of recreational activities and more cultural events, parades, happenings and exhibitions. Most recent is 
the wave of sport and exercise in public spaces» (Gehl, 2007, p.6). 

8 Marcus, 1998. 
9 Olin, 2007, p.xi. 

10 «we expect to be left in peace by strangers on the street» (Siebertz, 2008, p.319). 
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tenha decrescido11. Para além desta privatização do espaço através da tecnologia, o crescimento 

considerável da população nas cidades, o uso do automóvel, as mudanças dos padrões de vida em 

relação ao trabalho, fizeram com que o espaço público se tornasse mais impessoal e anónimo. Os 

padrões de socialização mudaram substancialmente12, ou seja,  apesar de o espaço público estar mais 

povoado, isso não implica que as pessoas estabeleçam ligações , relativamente próximas ou confiantes. 

A privatização do espaço público também decorreu noutro sentido. A sociedade de consumo 

privatizou o espaço, anteriormente público, ocupado pelo comércio e serviços, aumentando os 

estímulos consumistas no espaço urbano. Todavia, há tendências que contrariam a despersonalização 

e o anonimato do espaço, reconhecendo a sua função vital como local de encontro das pessoas13. Com 

o objectivo de estimular uma vida pública com mais qualidade, existe uma crescente preocupação na 

manutenção, no conforto, na segurança, através do projecto em espaços públicos urbanos. 

 

 

1.2 Espaços verdes 
 

Os espaços verdes urbanos estão incluídos no universo do espaço público. São locais com 

características semi-naturais que pontuam o espaço urbano, nos quais o homem encena a paisagem 

com elementos naturais – árvores, arbustos, plantas, linhas de água, determinando as actividades no 

espaço e no tempo. A esta actividade damos o nome de paisagismo/landscape design14. 

Ao falarmos de espaços verdes num contexto urbano, é necessário referir aquilo que os 

distingue da restante malha urbana da cidade. São espaços que normalmente não contemplam 

edifícios, nem trânsito automóvel, sendo por isso bastante tranquilos. Pelo facto de se localizarem 

num ambiente artificial e construído, que é o da cidade, são zonas excepcionais. No estudo East 

Midlands segundo Bell et al.(2004) nota-se que o que os visitantes apreciam mais nos espaços verdes 

                                                 
11 «Indeed it is public squares and streets where we assemble for political demonstrations or protest talking and arguing freely with other 
members of the public» (Blueprint, 2009, p.44). 

12 «Meeting another people is no longer an automatic part of daily life.» (Gehl, 2007, p.8). 

13 «Now as before, facilitating the meeting between people is the most important function of the city culture: the meeting of people» (Gehl, 
2007, p.9). 

14 «Landscape design is the practice that makes an idea of landscape manifest as a material project. By transforming the land and 
determining the distribution of activities in space and time, it functions as a symbolic intermediary between natural systems and the humans 
who inhabit them[…] the activity of landscaping and gardening can be understood as a process to create knowledge, a form of therapy, a 
way to build  social ties, or an indication of  luxury and status.» (Marshall , 2008, p.241). 
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são a sua constituição física natural e a ausência de lixo15. Como espaço físico, os espaços verdes 

estimulam os sentidos humanos – o olhar (através do verde da paisagem, das zonas de sombra e de 

sol), o olfacto (os cheiros que as plantas emitem, consoante as estações do ano ou os níveis de 

humidade), o tacto (na diversidade e riqueza de texturas das plantas), a audição (os animais existentes, 

a água que corre, as copas das árvores agitadas pelo vento). Esta riqueza multi-sensorial é altamente 

valorizada nos espaços urbanos, porque se constitui como um universo paralelo ao da cidade.  

Reafirmando a importância dos espaços verdes na cidade, o manual Global Age-friendly Cities: 

A guide (2007) explicita este facto como o mais comum para a qualidade de vida dos idosos.: No 

entanto, existem motivos que podem desencorajar o uso destes espaços16 por parte dos idosos. As 

causas podem ser uma fraca manutenção, a insegurança, a fraca acessibilidade, a não existência de 

zonas que protegem da chuva e os riscos da partilha do espaço público (p.13). 

Na presente investigação, interessa-nos estudar os espaços verdes, concretamente os jardins e 

parques públicos, na perspectiva social, recreativa e lúdica, como espaços propícios à prática de 

exercício físico, como oportunidades de pausa da agitação e stress da cidade. Este tipo de espaço está 

directamente relacionadas com a qualidade de vida e bem-estar dos habitantes de uma cidade, porque 

são espaços que, não só se destacam pelo seu cariz partilhável, comunitário, e que por isso podem ser 

usufruídos por todas as pessoas, mas também porque potenciam a prática de diferentes actividades 

(sociais, culturais, lúdicas, desportivas) e desse modo contribuem para a construção de laços afectivos, 

interpessoais e transgeracionais entre os seus utilizadores.  

O estudo de East Midlands, anteriormente referenciado, expõe as actividades que os utentes 

afirmam realizar, em confronto com as suas acções, manifestamente diferentes17. 

Esta diversidade de oportunidades para fruir o espaço público e para a convivência entre 

cidadãos tem um impacto positivo no bem-estar e saúde dos seus utilizadores. Desta maneira os 

espaços verdes públicos são pontos de interesse para toda a população, independentemente da idade. 

O estudo de East Midlands, segundo Bell et al. (2004) afirma que os espaços verdes estão associados às 

                                                 
15 « what visitors like most about the physical site qualities of the green spaces they visit, are naturalness in appearance and freedom from 
rubbish» (Bell et al., in Thompson, 2007, p.25). 

16 «Having green spaces is one of the most commonly mentioned age-friendly features. However, in many cities there are barriers that 
prevent older people from using green spaces». (WHO, 2007, p.13). 

17 .«Walking the dog, exercise and leisure were the most likely reasons for visits to green spaces but people’s attitudes to activities show they 
care the most about relaxing, children learning about nature, and enjoying wildlife.» (Bell at al., in Thompson, 2007, p.25). 
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ideias de liberdade e descontracção18. Liberdade porque não são espaços castradores, estimula vários 

tipos de actividades, , pelo meio construído não ser artificial. São normalmente, espaços que apelam à 

descontracção e informalidade, onde cada indivíduo ou cada grupo frui o espaço e os elementos 

naturais e construídos do modo  mais conveniente e confortável para si mesmos.  

Ao analisar a imagem da cidade, Kevin Lynch (2008 [1960]) abordou a relevância das zonas 

verdes na paisagem urbana, como marca de identidade e de orientação no espaço urbano  No caso do 

Common de Boston, afirma, «o parque é inconfundível: uma grande área verde, livre, um lugar rico 

em associações, acessíveis a todos»19.  

A componente social está sempre associada às funções de um espaço público porque, por ser 

público, é partilhado pelos seus utentes. A socialização pode ter vários níveis – observação, interacção 

mais ou menos intensa. Curiosamente, William Whyte (1988) observou que a actividade número um 

do homem no espaço público é observar os outros20.  

Como é óbvio, a fruição dos espaços verdes depende largamente das condições atmosféricas. 

Se as condições estiverem favoráveis à prática de actividades no exterior, encontram-se mais pessoas, 

em relação aos períodos de chuva, neve ou temperaturas baixas21. No entanto, a relação das pessoas 

com o clima depende de região para região, de país para país e esse usufruto consoante o tempo é 

claramente influenciado pela cultura instituída. Para certos povos, a chuva ou a neve podem não ser 

impedimentos para passear nos parques. 

Em projecto de equipamento urbano, os designers devem tirar partido das características 

desta tipologia de espaços e, também, estarem cientes dos problemas suscitados no espaço público, de 

modo a que os indivíduos possam usufrui-los com segurança, conforto e liberdade. 

                                                 
18 «People were very clear that the green spaces were places where they felt peaceful and where they had a sense of freedom and affiliation 
with nature» (Bell et al,. in Thompson, 2007, p.25). 

19 Lynch, 2008 [1960], p.27. 

20 Whyte, 1988, apud Legtes, 2003.. 

21 «outdoor recreation and enjoyment are, as might be expected, predominantly a summer phenomenon.» (Gehl, 2007, p.6). 

23 Furniture design encompasses the microarchitectures of seating, reclining, storage, and display. Its products include chairs,benches, 
couches, stools, beds, cabinets, shelving, desks, and tables.( Yelavich, 2008, p.181) O mobiliário poderá ser urbano, mas terá que correspoder 
a algumas caracteríticas do design público. 
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 1.3 Equipamento urbano  
 

Considerando o mobiliário como uma extensão do homem no seu modo de vida, o 

equipamento e o mobiliário urbano, para além de darem resposta a questões imediatamente 

operativas, funcionais, reflectem as inquietações da sociedade e a cultura material de uma 

determinada época. Entende-se por equipamento e mobiliário23 urbano, o conjunto dos objectos 

(artefactos, mobiliário) criados pelo homem, integrados no espaço urbano, a fim de ajudar na 

concretização das funções do espaço público. Candeeiros, bancos, mesas, caixotes de lixo, paragens de 

autocarro, pavimentos, pilaretes, são exemplos de equipamento urbano que se podem denominar de 

public design24. É desejável que sejam bastante resistentes à água, ao desgaste, ao sol, de fácil 

manutenção, com uso simples e seguros. 

Considerando o design de equipamento urbano nas suas diferentes dimensões, a resposta 

projectual a essas valências constitui-se em diferentes níveis: a utilização dos equipamentos na 

vivência, numa relação de proximidade; à escala do corpo e dos gestos imediatos; a dimensão 

semântica, na qual os significados individuais se articulam com a simbologia cultural; a leitura dos 

objectos na paisagem urbana, contribuindo para a definição da imagem do espaço público. Estes 

diferentes níveis de apreensão relacionam-se com a escala, onde o olha do observador estabelece uma 

relação entre a medida do objecto e a sua envolvente.  

A diversidade de leituras, nas diferentes escalas, faz com que os vários níveis se relacionem – 

tanto o urbano, como o arquitectónico e o dos objectos - criando um processo de dependência, 

articulação, e influência entre as partes. Como Pedro Brandão refere. 

 

 A qualidade do espaço público desenha-se […] como um processo de carácter não rígido, 
numa espécie de embraiagem, entre uma e outra escalas, em operações de negociação e crítica, 
de enriquecimento mútuo25.  

 
No decorrer do uso dos equipamentos, como foi referido anteriormente, são concedidos 

significados e associações aos objectos que o projectista não controla parcialmente e que são objecto 

de estudo da semântica do objecto. Este poder de atribuição de significado à matéria transformada 

                                                 
24 .«The term “public design” is most often used to describe discrete furnishings and signs such as park benches, lamps, crowd barriers, 
bollards, trash cans, concourses, street signs, and so on—products designed to be weatherproof, wear-resistant, easy to clean, easily secured, 
uncomplicated to use, and in general aesthetically pleasant.» (Siebertz, 2008, p.318). 

25 Brandão, 2003, p.12. 
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depende largamente do contexto em que o objecto se insere – tanto o lugar como os utilizadores (a 

respectiva cultura e hábitos) são factores determinantes. Não obstante o facto de o equipamento 

urbano ser público e livremente partilhado, o espaço privado de cada utilizador está implícito na sua 

vivência. Cada indivíduo necessita de um determinado espaço físico à sua volta para se sentir 

confortável e seguro, Edward T. Hall (1986[1966]) refere as várias distâncias do ser humano – íntima, 

pessoal, social e pública, variáveis consoante as culturas.  

O design de equipamento urbano tem um papel muito importante na dinamização do espaço 

público porque sugere novos usos e apropriações do espaço, diversificando as suas funções, que 

Appleyard considera estruturante para um espaço intensamente vivido, para além deste aspecto, a 

localização do espaço público também é determinante26.  

Os equipamentos e mobiliários urbanos também se definem pela sua materialidade27, isto é, o 

material ou materiais em que se constituem condicionam o correcto desempenho, os seus significados 

e associações, a sua imagem na paisagem. A escolha de materiais depende do clima onde os 

equipamentos são implantados, sendo que determinadas matérias são mais adequadas para certo tipo 

de climas. Também o custo de cada material é uma forte condicionante neste tipo de escolha, porque 

dele depende o custo final de um produto.  

 

 

1.4 Utilizadores Idosos 
 

Nesta investigação vamos abordar os papéis e os significados da velhice. Interessa 

compreender como os conceitos se reflectem na vivência dos idosos no espaço público e, 

concretamente, na fruição dos equipamentos urbanos nos espaços verdes. Não se pretende 

aprofundar os aspectos sociológicos, de grande complexidade, que competem às áreas das ciências 

sociais e estão tratados noutros estudos.  

Ser idoso é muito mais do que ter muitos anos de vida. É uma experiência individual que 

depende da idade, do indivíduo, do seu contexto cultural, do seu tempo histórico, e da representação 

                                                 
26 «[...] the desirable intensity of a public space depends on the diversity of its functions and its position in the urban setting.» (Aplleyard, 
1987 apud Legates, 2003, p.496). 

27 No estudo de Nunes é possível consultar as características dos materiais de mobiliário urbano (2007, p.124). 
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deste na sociedade. Segundo Fernandes (1997) a velhice tem um significado e uma percepção 

colectiva com conotações positivas e negativas, sendo socialmente aceite como categoria. Por um lado, 

a velhice representa a maturidade, sabedoria, experiência e o respeito por quem já viveu mais tempo, 

em relação às outras faixas etárias. Está associada ao tempo da reforma a partir dos 60/65 anos; depois 

de longos anos de trabalho, é uma nova fase da vida, um novo tempo que se cria, que permite ao 

indivíduo dedicar-se a outras ou novas actividades. Simultaneamente, pode associar-se a um período 

economicamente estável, porque corresponde ao fim do ciclo de trabalho, durante o qual se foi 

poupando, e a disponibilidade para gastar aquilo que se economizou. 

Por outro lado, a velhice está muitas vezes associada a sentimentos de pena e compaixão por 

parte da sociedade. Devido à degeneração das capacidades humanas deste grupo: os indivíduos 

perdem autonomia, o seu corpo não responde já como anteriormente e consequentemente, o 

entusiasmo e o sentimento de utilidade pela vida diminui, podendo ser interpretada como um 

período de invalidez. De facto, nas cidades, assiste-se a um isolamento social procedente destas razões 

e de outros factores relacionados com as mudanças dos padrões de vida (mudança das relações 

familiares e consequente institucionalização do encargo social da velhice). A falta de apoios 

financeiros traduz-se na falta de recursos desta faixa populacional. 

O objecto de estudo desta investigação é o idoso-urbano, aquele que vive nas cidades. 

 

Embora esteja mais próximo dos serviços e estruturas que lhe proporcionem bem-estar, 
encontra-se muitas vezes isolado num ambiente que lhe é física e socialmente hostil28.  

 

Para estudarmos o design de equipamento urbano nas zonas verdes urbanas na perspectiva 

dos utilizadores idosos, importa reconhecer estigmas e fragilidades deste grupo na fruição do espaço 

público e dos equipamentos. Igualmente importante é a relevância do espaço público, e 

concretamente das zonas verdes urbanas, na qualidade de vida dos idosos, e os papéis que o design de 

equipamento pode desempenhar nesse processo. 

                                                 
28Guerreiro, 2005, p.2. 
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1.5 Idosos no espaço público 
 

As funções da cidade não são autónomas umas das outras; elas complementam-se e podem 

acontecer em simultâneo ou em sucessão. São vários os estímulos e necessidades para o uso do espaço 

público por parte dos idosos, porque a sua vivência tem um largo impacto na sua mobilidade, 

autonomia e qualidade de vida, tal como ficou patente no guia age friendly cities da WHO29.  

A importância da mobilidade na vivência do espaço público dos idosos reflecte-se no aspecto 

físico, motor,  com benefícios para a saúde dos idosos, através do uso de transportes públicos ou 

privados,  e do usofruto da sua zona residencial. No projecto Urbaging os critérios mais significativos 

a tomar em consideração foram o desejo e a importância de caminhar na cidade30.  

A autonomia31 é fundamental para a fruição do espaço público no sentido em que estimula 

uma vida independente, na capacidade de decisão e realização de actividades diárias, sem necessitar 

de recorrer a terceiros.  

Qualidade de vida é outro aspecto relevante na vida pública dos idosos porque a autonomia e 

a mobilidade, conjuntamente com outros factores, melhoram as condições de vida dos indivíduos, 

confirmando ‘a sua natureza multidimensional’32.  

 

 

 1.6 Idosos nos espaços verdes 
 

Para os idosos, os espaços verdes constituem-se numa panóplia de oportunidades para viver o 

espaço público. A prática desportiva, o encontro entre conhecidos ou amigos, momentos de leitura, 

oportunidades para contemplar a natureza num ambiente urbano, o contacto com crianças em 

ambientes lúdicos, são alguns dos aspectos de uma possível vivência nos espaços verdes que 

                                                 
29 «The outside environment […] have a major impact on the mobility, independence and quality of life of older people and affect their 
ability to “age in place” (WHO, 2007, p.12). 

30 «the desire to walk (contact with water and nature) and  the  importance of  the connection path between  the most attractive and  
interesting areas,  importance of pedestrian movement within  the city.» (Molteni, 2007 p.8). 

31 Existem várias escalas na autonomia/independência do idoso, no âmbito desta investigação não interessa desenvolver –classificação dos 
anglosaxonicos – ADL (Activity Daily Living) e outras escalas segundo WHO e outros autores: Luís Jacob e Spirduso (in Guerreiro, 2005, 
p.43). 
32 «depende de variáveis (domínios bio-psico-social), materiais (económicas) e do envolvimento (naturais e artificiais).» (Guardia, 1994 
apud Carvalho, 2002, p.13). 
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contribuem para uma melhor qualidade de vida33.  Estes estímulos para uma vida pública nas 

zonas verdes nas cidades fomentam uma mobilidade regular, um estilo de vida independente 

e autónomo, com efeitos positivos para os idosos. 

 

 

 1.7 Equipamento urbano na vivência quotidiana 
 

Nesta investigação pretendemos aprofundar quais as necessidades deste grupo na fruição dos 

equipamentos e do mobiliário urbano. Quando se fala de projecto de equipamento urbano na 

perspectiva dos utilizadores idosos, cai-se no risco de desenhar propostas exclusivas para este grupo. 

Segundo Marcus, verifica-se que muitas vezes se projectam zonas estereotipadas para os idosos, que 

não estão adequadas às reais necessidades deste grupo34.  

Reconhecemos as fragilidades da velhice na fruição dos espaços e equipamentos no espaço 

público, entre elas, o facto desta faixa ser atingida inevitavelmente pelo processo de envelhecimento, e 

de ser por vezes estigmatizada por associação a pobreza, doença e solidão, despertando sentimentos 

de pena e compaixão, e pelo facto de se relacionar com o fenómeno do envelhecimento da população, 

prevendo-se que no futuro a população idosa será maioritária nas cidades. Posto este cenário, há que 

equipar convenientemente os espaços públicos, para que estes possam ser usufruídos por este grupo 

com determinadas limitações, para fomentar o desenvolvimento social sustentável, para garantir a 

acessibilidade em termos cognitivos e físicos, para estimular uma autonomia e independência, e 

transversalmente para melhorar a vida das pessoas.  

Cremos que o Design pode contribuir para dar respostas a estas questões. 

É importante ter em atenção o facto de o equipamento urbano poder segregar este grupo em 

relação ao restante universo de utilização do espaço público, concretamente nas zonas verdes urbanas.  

                                                 
33 «The engagement with the natural environments for older people offers a range of positive opportunities, including healthy activity, 
maintaining social networks and the chance to be with children in a playful environment» (Thompson, 2007, p.33).  
34 «recreational enjoyment of the outdoors is often neglected or treated in a stereotypical way, ignoring the real needs of older people» 
(Marcus, 1998, p.209).  
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 2.Capítulo II -Utilizador idoso 

 

2.1Caracterização do idoso 
 

2.1.1Papéis e significados  
 
Das reflexões geradas em torno desta questão, advém um conjunto de conceitos alvo de 
equívocos de natureza terminológica, muitas vezes empregues indiscriminadamente: a velhice, 
o idoso, o velho, o sénior, o ancião, o centenário, o geronte, a terceira idade e a quarta idade38.  

 

Na sociedade contemporânea ocidental, o significado de idoso resulta de múltiplos processos 

sociais, culturais e económicos. Tem um significado colectivo, com conotações positivas e negativas, 

sendo que está relacionado com uma série de preconceitos e estigmas. Segundo Fernandes (1997) 

algumas das conotações negativas estão relacionadas com «a ideia de pobreza ou pelo menos, de 

escassez de meios materiais, de solidão, doença, e também, de alguma forma, de segregação social, 

corte com o mundo.» (p.10). Estas associações negativas, relacionam-se com o facto de a velhice ser, 

efectivamente, um problema social39.  

É importante clarificar e desmistificar alguns dos preconceitos e estigmas do conceito e da 

representação de idoso. Pirkl (1994) aborda alguns dos mitos da velhice, afirmando que as 

categorizações por pares de opostos (como bom/mau, pequeno/ grande, novo/ velho) são confortáveis 

para denominar conceitos, mas encerram uma falsa distinção porque podem ser paradoxais. É 

necessário desmontar os preconceitos para perceber o paradoxo ‘how young are the old?’40. Este autor 

refere alguns mitos associados à velhice e desmistifica-os, tais como a senilidade, a deficiência, 

homogeneidade, isolamento social, dependência, reforma41. 

Não obstante os idosos estarem mais susceptíveis de sofrerem determinadas patologias, 

persiste o mito da senilidade,  segundo o qual ser velho corresponde à condição de doença. 

                                                 
38 Guerreiro, 2005, p.13. 
39 A velhice tornou-se um problema social e passou a mobilizar gente, meios, esforços e atenções suficientes para que qualquer um disso se 
aperceba» (Fernandes, 1997, p.10). 

40 Pirkl, 1994, p.4. 

41 Pirkl, 1994, p.4. 
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Efectivamente ser velho não é sinónimo de estar doente, não se morre da velhice42.  A velhice é por 

vezes confundida com deficiência, visto que muitos idosos sofrem de patologias severas. Estar 

gravemente doente não significa que um indivíduo seja deficiente.  

Reconhecendo os idosos como categoria, admitindo apenas o que é semelhante em cada um 

dos indivíduos através de estereótipos e simplificações, gera-se o mito da homogeneidade. É 

necessário ir para além de uma percepção colectiva superficial e aprofundar características 

semelhantes e divergentes, entre grupos e indivíduos idosos. Segundo Fernandes é necessário ter em 

atenção as etiquetas dos idosos com intenções de tornar este grupo mais integrado  na sociedade, 

menos discriminado. Nas últimas décadas, as políticas sociais têm estimulado o aparecimento de uma 

série de produtos e serviços direccionados para a 3ª idade. Em certa medida, os efeitos destas acções 

foram contrários àquilo que se ambicionava, ou seja, em vez de se valorizar a classe num determinado 

contexto, segrega-se e sectariza-se um grupo que se entende à partida como diminuído e carenciado. 

Embora se pretenda desenvolver acções justas, com bons propósitos, estas acabam por ter efeitos 

contrários43.  

Ser velho é muitas vezes remetido para o estado de solidão. Muitos idosos não vivem 

sozinhos, mas com os seus parceiros e a sua família para além de manterem uma outra rede de 

contactos afectivos e sociais. Os contactos sociais são fundamentais para a vida de qualquer ser 

humano, independentemente da idade.  

A dependência é outro mito associado à velhice, de facto a autonomia e independência do 

idoso são cruciais para o seu bem-estar físico e psíquico. Por vezes protege-se demasiado os idosos, 

dos riscos de quedas, de acidentes devido às suas fragilidades, e igualmente nas suas escolhas e opções 

de vida, o que retira alguma liberdade aos indivíduos e potencia situações de dependência. Citando P. 

B. Baltes e S. Silverberg,  

 

Na velhice a dependência física é, com muita frequência, confundida com dependência para a 
tomada de decisões, o que dá origem a um paternalismo social, que por sua vez gera 
consequências, como fazer tudo em lugar do idoso e negar a sua liberdade, autonomia e 
capacidade de escolha44.  

                                                 
42 «A maioria dos cientistas define o envelhecimento como sendo a acumulação de alterações desfavoráveis que reduzem as capacidades do 
organismo e contribuem para a diminuição do seu desempenho até à morte.» (Guerreiro, 2005, p.18) 

43 Fernandes, 1997, p.5. 

44 apud Guerreiro, 2005, p.42. 
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É comummente aceite que a velhice está relacionada com o período de reforma, muitas vezes 

remetido a um período de invalidez. A reforma, segundo Guerreiro, «decreta funcionalmente a 

velhice, ainda que o indivíduo não seja velho do ponto de vista biológico45».  No entanto, muitos 

indivíduos que se encontram num período de fim de carreira, adquirem uma nova disponibilidade de 

tempo para se dedicar a outras actividades, segundo Xavier Gaullier, também apelidada de 2ª carreira. 

Por isso, a reforma não implica um período de inactividade. 

Existem várias teorias do envelhecimento, uma delas, defendida por Maria Paul constitui-se 

em três dimensões: idade biológica, idade social e idade psicológica46. No que se refere à idade 

biológica, os gerontologistas compreendem o processo de envelhecimento como um processo 

contínuo, complexo e dinâmico que começa com o nascimento e acaba com a morte (fig.3).  

 

 

Fig. 3 Modelo das quatro fases de vida.  

                                                                         Fonte: Pirkl (1994) 

                                                 
45 Guerreiro, 2005, p.20. 

46 in Guerreiro, 2005, pp.17-18. 
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Abordando o conceito de idade social reconhecemos que a velhice tem múltiplos papéis nos 

diferentes enquadramentos sociais, políticos e económicos ao longo da história: 

 

Se por um lado ela é a acumulação da experiência e do saber transmitido para os mais novos 
nas sociedades europeias pré-industriais, por outro, ela representa um tabu no final do ciclo de 
vida, (um ‘corte com o mundo’) pela degeneração humana, como é o caso das tribos da 
América do Norte, pelo abandono ou provocação da morte dos seus elementos mais velhos47.   

 

Existe uma clara diferença entre idade cronológica – o número de anos que se já viveu, 

dividido em classes etárias -  e a idade activa, que compreende o conceito de idade psicológica: é 

distinta de indivíduo para indivíduo, e relaciona-se com alterações a nível físico, sensorial, cognitivo e 

psicológico e com a sua condição profissional, social e cultural. Muitos autores balizam a velhice a 

partir dos 65 anos de idade, e consideram várias classes)dentro dos idosos: o idoso-jovem, (entre 60-

65 anos), o idoso-idoso, (acima dos 76) e a 4ª idade/centenário. (com mais de 100 anos). 

Apesar dos estigmas e conotações pejorativas em relação ao conceito de idoso, a imagem ou o 

conceito de idoso tem-se alterado48.  

Em Portugal, as questões do envelhecimento não são novas e têm sido tomadas em conta nas 

últimas décadas. Exemplos disso são as Universidades para a terceira idade, a oferta turística 

especializada neste grupo, os cursos de informática, as residências assistidas. Recentemente, são vários 

os projectos desenvolvidos, com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos idosos. O projecto 

Action for Age49 é uma iniciativas que propõe um novo olhar sobre este grupo. 

                                                 
47 Fernandes, 1997,p.5. 

48 A «velhice tem conhecido alguns cambiantes: às imagens de homens e mulheres calmos, resignados, indiferentes às mudanças do seu 

corpo, contrapõe-se uma imagem da velhice com actividade física, vitalidade e jovialidade» (Guerreiro, 2005, p.22). 
49 Action For Age – Design para um futuro melhor (2009). Numa parceria entre várias entidades – The Royal Society for the Encouragement of 
Arts, Manufactures and Commerce, Fundação Calouste Gulbenkian e Experimenta Design –, este projecto procura ir ao encontro das 
problemáticas do envelhecimento como o isolamento, a exclusão social, a solidão. Propõe possíveis soluções através do campo disciplinar do 
design. Pretende ir para além do objecto materializado - o ‘produto’ para se pensar em termos de serviço, estabelecendo-se uma rede entre o 
indivíduo, as suas necessidades, os produtos, os hábitos e a cultura. 
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2.1.2 Envelhecimento da População 
 

O envelhecimento da população resulta da discrepância entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade, nascem menos pessoas do que aquelas que morrem. Além disso, os fluxos migratórios 

também se articulam com este fenómeno. A crescente melhoria das condições de vida, possibilitada 

pelos avanços da ciência, da medicina na prestação de serviços de saúde, de higiene e alimentação, 

aumentou consideravelmente a esperança média de vida nas últimas décadas. O envelhecimento 

populacional é um efeito do progresso, um facto em si positivo, que permite ao Homem beneficiar de 

uma vida mais longa. Será pois conveniente que possa viver esse tempo de uma forma útil, activa e o 

mais autonomamente possível. Será necessário encontrar novas dinâmicas sociais, repensar novas 

estruturas tecnológicas e económicas, ou seja, criar oportunidades para os idosos, atribuindo-lhes um 

papel mais autónomo, activo e participativo na sociedade. Perante o crescimento da população 

envelhecida, que muitas vezes se encontra inactiva será necessário encontrar formas positivas de 

ocupar o tempo. Também as despesas serão maiores nos meios de saúde e sociais para garantir a 

qualidade de vida.  

 

A relação desproporcionada entre população activa e inactiva põe em causa a sustentabilidade 
dos esquemas da segurança social e o financiamento da despesa pública em geral, agravado pela 
necessidade de maiores investimentos em serviços de apoios a idosos50. 

 

Segundo Fernandes (1997) o fenómeno do envelhecimento da população entra em 

contradição com o aumento da esperança média de vida. Entende-se por esperança média de vida o 

acréscimo de anos a partir de x anos que se pode viver, consequência de melhores condições de vida e 

de saúde. A autora afirma que a nomeação do fenómeno do envelhecimento tem um efeito perverso 

sobre a representação social do idoso. Afirma ainda que a expressão envelhecimento populacional 

mascara a evolução real da idade, em termos de qualidade de anos de vida. Este último argumento 

manifesta o arrastamento de um período de vida que está associado à inactividade e inutilidade, como 

se representasse um agravamento das capacidades diminuídas por mais anos de vida. Regista-se uma 

clara diferença entre esperança média de vida e a percentagem da população idosa, consoante os 

países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso deve-se ao facto do nível de desenvolvimento de 

                                                 
50 » Bispo, 2006, p.11. 
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um país estar directamente relacionado com a qualidade de vida dos seus cidadãos, reflectindo-se na 

esperança média de vida.  

 

 

2.1.2.1Portugal 
 

A percentagem de população idosa está a aumentarem Portugal. No território nacional, os dados 

estatísticos referentes à percentagem da população idosa nas últimas décadas confirmam um 

considerável aumento desta faixa etária. Como é possível verificar na fig.4, a percentagem de 

população idosa aumentou nas últimas décadas. A previsão de 2025 aponta para um crescimento 

deste grupo. 

 

 

Fig. 4 Estrutura etária da população portuguesa, 1960, 1981, 2005 e 2025 (previsão). 
Fonte: INE/DECP, Estimativas e Recenseamentos Gerais da População  

                                                 
53«O processo de envelhecimento causa frequentemente uma deterioração das capacidades físicas, sensoriais e cognitivas, importantes para o 

cumprimento das mais diversas actividades do dia-a-dia.» (Bispo, 2006, p.14).  
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2.1.3 Processo de senescência 
 

A vida constitui-se num processo evolutivo, nascemos, vivemos e morremos. Ao longo das 

fases da vida, o Homem envelhece, verificando-se um declínio das suas capacidades físicas, sensoriais, 

cognitivas e psicológicas que se manifesta nas várias actividades quotidianas53. Na condição humana 

chama-se a isso o efeito de senescência. As alterações de carácter anatómico, fisiológico e psíquico são 

visíveis nos vários sistemas – respiratório, circulatório, nervoso, muscular e esquelético e tornam os 

indivíduos mais vulneráveis às patologias. 

 

Quanto às alterações físicas54 regista-se: 

_ diminuição da estatura mais evidente nas mulheres; 

_redução das capacidades a nível da força, flexibilidade, velocidade, fadiga e precisão dos movimentos; 

_respostas musculares mais tardias e pouco eficientes; 

_privilégio na precisão de movimentos em relação à velocidade. (ex: no processo de marcha realizam uma série de 

ajustamentos na fase final do movimento); 

_perda de força nos membros superiores e inferiores; 

_perda de equilíbrio; 

_amplitude articular reduzida; 

_perda de flexibilidade nas articulações; 

_alterações biomecânicas no manuseamento dos objectos; maior dificuldade no movimento de desvio, dificuldade 

intermédia – movimento de flexão e extensão; maior facilidade – torção; 

_perda de elasticidade da pele; 

_perda de cabelo e alteração da cor; 

_queda de dentes; 

_crescimento de pêlos nas orelhas e narinas; 

_acentuação das alterações na presença de patologias. 

 

Quanto às alterações sensoriais55 regista-se: 

Na visão: 

_diminuição da acuidade visual; 

_menor focagem de objectos a distâncias curtas e longas; 

                                                 
54 Guerreiro, 2005, p.36. 

55 Guerreiro, 2005, p.39. 
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_diminuição da amplitude e sensibilidade do campo visual; 

_declínio da percepção da profundidade; 

_perda da diferenciação e identificação das cores; 

Na audição: 

_sentido mais afectado – redução da percepção e selecção auditiva. 

No olfacto e paladar (relação funcional entre si): 

_diminuição das papilas gustativas. 

No tacto: 

_menor sensibilidade a toque; 

_ diminuição da sensibilidade à dor térmica. 

 

Quanto às alterações psicológicas e cognitivas56  regista-se: 

_lentidão de movimentos pelo declínio do processamento de informações visuais, auditivas, tácteis e cinestésicas; 

_atraso na quantidade de informação percepcionada; 

_declínio na capacidade de memorização (especialmente aos conhecimentos recentes); 

_maior dificuldade na aprendizagem, atenção e tomadas de decisão. 

 

Tendências que se identificam nos comportamentos do ser humano com o decorrer da idade 

para as quais as principais causas são as exigências do meio ambiente57:  

_diminuição do entusiasmo e da motivação; 

_acentuação das crenças espirituais e religiosas; 

_propensão para o isolamento, solidão, depressão e para uma vida contemplativa; 

_maior apego aos seus pertences; 

_dificuldade de adaptação a novas situações; 

_maior selectividade nos relacionamentos afectivos e sociais; 

_retorno ao passado em grande frequência; 

_maior tolerância à rotina. 

 

Esta perda gradual das capacidades não é fácil de gerir, é um processo sensível à depressão, à 

tristeza e à frustração. Esse confronto gradual com o processo de senescência implica uma grande 

aceitação das perdas do corpo e da mente. 

 

                                                 
56 Guerreiro, 2005, p.41. 

57 Guerreiro, 2005, p.41: 
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2.2 Identificação de conceitos: Cidadania, Design Universal e Design 
Inclusivo 

 

No âmbito desta investigação interessa apresentar e clarificar alguns conceitos que se 

relacionam com o projecto de equipamento urbano na perspectiva dos utilizadores idosos. 

 

2.2.1 Cidadania 
 

O projecto em design de equipamento urbano deve promover uma prática de cidadania. 

Cidadania é a qualidade de um cidadão. Está relacionada com os deveres e os direitos de cada 

indivíduo, que podem ser civis e políticos num estado livre. Porém, deve ser tido em conta que o 

homem é um ser individual, que embora tenha direitos iguais num estado democrático, tem 

necessidades e visões muito diferentes do meio que o rodeia e, concretamente, na sua experiência do 

espaço público.  

O conceito de cidadania articula-se com os conceitos de civilidade58 e civismo59. O primeiro 

tem a ver com os bons comportamentos para manifestar mútuo respeito e consideração entre os 

cidadãos, obviamente enquadrado numa determinada perspectiva local, social e cultural. O conceito 

de civismo abrange um interesse público, para o progresso colectivo. Tanto um como outro estão 

implícitos na vivência e experiência do espaço público. A civilidade manifesta-se no código de 

etiqueta nos comportamentos dos indivíduos e o civismo no orgulho e respeito por um bem colectivo 

no uso dos espaços públicos da cidade 

A multiplicidade de experiências e vivências no espaço público depende de uma série de 

factores nos quais estes conceitos estão implícitos, relacionados com a idade, o género, a classe social, 

o contexto histórico, a cultura e o local. Por isso, a experiência de fruição do espaço urbano através de 

equipamento pode ser muito diferente de indivíduo para indivíduo. Neste sentido, existem 

determinadas atitudes no campo disciplinar do Design com o propósito de criar condições de 

igualdade de oportunidades e direitos, como o Design Universal e o Design Inclusivo. 

                                                 
58 «Cortesia, etiqueta, modo como se comportam as pessoas bem educadas» (Dicionário Priberam da língua Portuguesa, 2010). «conjunto de 
formalidades, de palavras e actos que os cidadãos adoptam entre si para demonstrar mútuo respeito e consideração» (Dicionário Houassis 
da língua Portuguesa, 2001, p.2106). 
59 «Zelo em contribuir para o progresso da pátria» (Dicionário Priberam da língua Portuguesa, 2010). «dedicação e fidelidade ao interesse 
público; patriotismo, civilismo» (Dicionário Houassis da língua Portuguesa, 2001, p.2106). 
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2.2.2. Design universal 
 

Quando se projecta equipamento urbano, sabe-se à partida que, por este vir a ser colocado no 

espaço público, o universo dos seus utilizadores pode ser bastante vasto, assim como o respectivo 

modo de utilização – desde crianças, a adolescentes, adultos e idosos (referindo grupos pela distinção 

etária), podem ser usados em grupo ou individualmente e ter variados fins (conversar, namorar, 

descansar, contemplar, observar, ler, etc). Tendo em conta esta diversidade, é praticamente impossível 

projectar algo que seja adequado para um universo tão vasto de utilizadores, pois as suas necessidades 

e limitações são muito diferenciadas. No entanto, é possível destacar alguns grupos que encontram 

maiores fragilidades de interacção com o meio, como os idosos e as pessoas com deficiência60.  Neste 

sentido, o Design Universal pretende colmatar as dificuldades de interacção entre os indivíduos e o 

meio. O Design Universal61 é uma abordagem que toma como objectivo a ideia de que  um conjunto 

de produtos, serviços, espaços ou sistemas que pretendem ser usufruídos pelo um maior número de 

pessoas possível, em condições de segurança e conforto. Mais do que um agrupamento de parâmetros 

para aplicar ao projecto, é uma atitude, um conjunto de princípios. 

Refere-se a existência de um homem médio para o qual se projecta.  

 

que é jovem, saudável, de estatura média, que consegue sempre entender como funcionam os 
novos produtos, que não se cansa, que não se engana […] mas na verdade não existe62.  

 

É um conceito irrealista, que parte do pressuposto de que todos os utilizadores têm em pleno 

as suas capacidades. As ‘extremidades’ do universo de utilizadores ou as minorias não se incluem no 

universo de utilização por terem características divergentes ao nível físico e psicológico. De facto, 

existem sempre limitações em qualquer projecto, que não asseguram um total entendimento do 

objecto, espaço ou sistema, nas suas diferentes dimensões por parte de todos os utilizadores. 

O conceito de Design Universal foi-se alterando ao longo dos anos63, e está intimamente 

ligado aos conceitos de Design Inclusivo, Design for All , Acessibilidade64 e Design Transgeracional, 

com princípios éticos comuns.  

                                                 
60 Falcato, 2006a, p.10. 

61 «Universal design is not a specialized field of design practice but an approach to design, an attitude, a mindset conducive to the idea that 
designed objects, systems, environments, and services should be equally accessible and simultaneously experienced by the largest number of 
people possible.» (Mitrasinovic, 2008, p.419). 

62 Bispo, 2006a, p.8.  
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Foi pela primeira vez utilizado pelo arquitecto Ronald Mace em 1985. Em 1997,  este autor, 

juntamente com outros investigadores do Center for Universal Design, State University of North 

Carolina at Raleigh, definiu sete princípios65 do Design Universal. No início, o Design Universal 

relacionou-se com a problemática da acessibilidade nos espaços. Nos anos 80, surgiu uma atitude 

mais consciente de integrar o design universal em todas as fases e escalas do projecto, não só no 

projecto em arquitectura mas também no design de objectos e serviços, muito para além de um 

conjunto de regras a serem satisfeitas no final do processo.  

Na perspectiva da utilização do espaço público por parte dos idosos, será o meio construído 

que deverá se adaptar aos utilizadores, segundo Renato Bispo. 

 

Partindo do princípio que as pessoas são todas diferentes e com diferentes capacidades, 
considera-se que não deverão ser as pessoas obrigadas a adaptar-se às exigências do meio 
ambiente, mas, pelo contrário, que os produtos e os ambientes é que deverão corresponder às 
necessidades das pessoas.66  

 

Apesar de ser possível agrupar indivíduos com características comuns - isto é, características 

de uniformidade num grupo heterogéneo de indivíduos -, cada pessoa é um ser individual. «Na 

verdade, todo o indivíduo é único, e, como grupo, a espécie humana é bastante diversa, quer em 

capacidades, quer em conhecimentos.»67. com características, necessidades, aspirações muito 

diferentes, não se podendo esperar o mesmo modo de percepção, experimentação ou uso de um 

serviço, objecto ou espaço. Esta busca do Design Universal pretende ser um estímulo a uma prática 

projectual justa e democrática, e não um conjunto de constrangimentos estimulando um 

melhoramento gradual68. 

                                                                                                                                                       
63 «The term “universal design” was first coined by architect Ronald L. Mace in 1985. Universal design is also known as design for 
accessibility, design for all, transgenerational design, and inclusive design. Despite the terminologicaland sometimes normative differences, 
the ethical principles are analogous across countries and regions’.» (Mitrasinovic, 2008, p.419). 

64 «design for all people as the umbrella concept under which ‘acessible design’ should fit » (Cosco, 2007, p.85). 

65 «Seven principles of universal design: & Equitable Use: the design is useful and marketable to people of diverse abilities.& Flexibility in 
Use: the design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. & Simple and Intuitive Use: use of the design is easy to 
understand, regardless of the user’s experience, knowledge, language skills, or current concentration level. & Perceptible Information: the 
design communicates necessary information effectively to the user, regardless of ambient conditions or the user’s sensory abilities.& 
Tolerance for Error: the design minimizes hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions. & Low Physical Effort: 
the design can be used efficiently and comfortably, and with a minimum of fatigue.& Size and Space for Approach and Use: appropriate size 
and space is provided for approach, reach, manipulation, and use, regardless of the user’s body size, posture, or mobility’. (Mitrasinovic, 
2008, p.420). 
66 Bispo, 2006b, p.14.  
67 Bispo, 2006a, p.8. 

68 «A universalidade de utilização um limite inatingível, que ao ser perseguido, promove um processo de melhoramento continuado do 
mundo construído.» (Bispo, 2006a, p.14). 
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 Oliver M. (1983) refere a existência do Social Model of Disability declarando que é a 

sociedade que constrói barreiras (sejam elas físicas, sociais ou psicológicas) às pessoas que não se 

enquadram na norma, pelo facto de o meio estar desadequado, tornando-os incapacitados69. Nesse 

sentido é feita a distinção entre impairement - prejuízo, e disability – incapacidade. 

 

‘impairement’ relates to an individual’s condition of mind, body or senses that results in an 
individual functional limitation; ‘disability’ is the limitations imposed by a society that takes no 
account of people with impairments70. 

 

Os utilizadores idosos têm restrições na fruição do espaço público devido ao modo como este 

se organiza e dos objectos que o constituem, criando-se barreiras, limitações. 

Numa abordagem contemporânea do Design Universal é focada a questão da desadequação 

do meio às capacidades humanas. Essa experiência é individual e, simultaneamente, universal; 

individual porque cada experiência é única e sentida de um modo diferente de pessoa para pessoa e  

universal porque toda a gente já sentiu certas dificuldades. 

 

Everyone at some point in their lives experiences reduced functionality; aging, farsightedness, 
back problems, and immobility can all contribute to a misfit with the surrounding 
environment71.   

 

A experiência pode variar com o contexto, o tempo, as circunstâncias sociais e as práticas 

profissionais. Reconhecendo essas diferenças, o Design Universal sugere o uso flexível dos objectos, 

espaços e sistemas, expressa num dos seus princípios relativos à flexibilidade no uso, «the design 

accommodates a wide range of individual preferences and abilities.». Donald A. Norman também 

reconhece este aspecto. 

 

There is no simple solution, no one size fits all. But designing for flexibility helps. […] Fixed 
solutions will invariably fail with some people, flexible solutions at least offer a chance for those 
with special needs72. 

 

                                                 
69 «Societya,  is created and operates in a way that does not take in account those who do not meet the perceived norm and so excludes and 
thereby disables them[…]» (in Ormerod, 2009, p.2). 

70 in Ormerod, 2009, p.2. 

71 Mitrasinovic, 2008, p.422. 

72 Norman, 1988, p164. in Guerreiro, 2005, p.106.  
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Só que a própria ideia de flexibilidade é um pouco contrária à abordagem contemporânea do 

Design Universal descrito por Ronald Mace: «design of products and environments to be useable by 

all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.»73. na 

qual uma só solução se adequa a um extenso universo de utilizadores. Deste modo, reconhece-se a 

diferença de necessidades e desejos da panóplia de utilizadores, tratando as questões e os problemas 

diferentes de forma igual.  

 

 

2.2.3 Design Inclusivo  
 

O Design pode responder a uma situação de exclusão social ao pretender incluir um 

determinado grupo, na utilização de um produto, ambiente ou sistema. Esta desadequação advém, 

segundo Bispo, da  

 

Percepção da diferença, quer seja de natureza física, mental ou cultural, associa-se 
habitualmente a um sentimento de incompreensão e, por vezes, de intolerância que a 
transforma frequentemente em factor de exclusão.74  

 

O Design Inclusivo propõe-se a dar respostas às questões da exclusão, fomentando «o 

desenvolvimento de produtos e de ambientes, que permitam a utilização por pessoas de todas as 

capacidades.»75. Pretende ir além da integração, possibilitando a todos os cidadãos o uso de um meio 

construído para poderem participar activamente. Este conceito relaciona-se com o Design Universal, 

porque ao incluir um certo grupo no uso de um sistema, produto, equipamento ou espaço, os 

projectistas estão predispostos a aumentar o seu universo de utilização o mais possível, sendo por isso, 

uma «prática democrática, de respeito pelos direitos humanos, e de defesa de condições de igualdade 

de oportunidades.»76.  

                                                 
73 Mitrasinovic, 2008, p.422. 

74 Bispo, 2006a, p.20. 

75 Bispo, 2006a, p.8. 

76 Bispo, 2006a, p.8. 
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Na atitude de inclusão de um grupo que merece e necessita de atenções especiais, é 

importante questionar se as soluções ou alternativas desenhadas pelos designers não se tornam 

exclusivas a esse foco de utilizadores. Neste sentido Renato Bispo refere que: 

 

O design inclusivo é por vezes confundido com o desenvolvimento de soluções específicas para 
pessoas com deficiência, mas este não é de todo, o seu objectivo. O envolvimento de pessoas 
com deficiência é encarado como uma forma de garantir a adequação para aqueles que, 
eventualmente terão mais dificuldades de utilização, assegurando, desta forma, a usabilidade a 
uma faixa da população mais alargada.77  
 

No entanto, a maior parte dos projectos que contemplam minorias e grupos excluídos são 

propostas especiais, específicas, que não podem nem conseguem contemplar a maior parte da 

população, contrariando a ideia de Bispo «é claro que os destinatários de soluções mais inclusivas, são 

todos os cidadãos, e não apenas aqueles que apresentam maiores dificuldades de interacção com o 

meio.»78. Ao invés de incluir uma certa faixa de utilizadores num universo, por vezes exclui-se esse 

mesmo universo, porque não é possível adequar uma só solução para diversos grupos, ou seja, tratar 

de forma igual o que é diferente. Outra questão deve-se a certas intenções de projecto que excluem 

determinado tipo de utilizadores ou comportamentos. 

 

Places and spaces are sometimes deliberately designed and managed to exclude people […] 
benches that people cannot lie down on ‘design out’ street homeless people79.  

 

Confrontando esta adequação dos objectos a um determinado grupo e a sua possível 

estigmatização, devemos questionar-nos se o equipamento e mobiliário urbano adequado aos idosos 

são inclusivos. Um dos exemplos mais recentes de equipamento e mobiliário urbano para idosos é o 

dos parques geriátricos, que consistem numa série de equipamentos destinados a fomentar o exercício 

físico nos espaços públicos, adequados às necessidades específicas dos idosos. Contudo, não deixam 

de ter a etiqueta do grupo a que se destinam, visto que muitas vezes têm informação anexada ao 

objecto sobre doenças a prevenir, na prática de determinados exercícios (ex: osteoporose). 

É positivo considerar a existência de certos equipamentos nos espaços públicos para 

determinados grupos, para fins específicos, não esquecendo que isso também pode trazer outros 

                                                 
77  Bispo, 2006a, p.8. 

78 Bispo, 2006a, p.8. 

79 CABE, 2008. 
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utilizadores, como simples observadores (ex: zona de mesas de um parque que sejam utilizadas para 

jogar cartas, o jogo em si chama observadores que se concentram à volta das mesas). 

O projecto de design de equipamento em espaços verdes pode ser uma forma de pôr em 

prática esta atitude inclusiva, numa adequação das necessidades diversas dos utilizadores ao meio que, 

por se tratar de espaço público, deve ser acessível a todas as pessoas.  

 

Designers and managers of urban parks will have new types of objective evidence to help to 
improve the fit between the built environment and user’s needs across the community. The 
design and re-design of urban community parks may represent a major opportunity for 
implement this ideal in years to come. 80 

 

Deverá existir um trabalho de acompanhamento dos projectos em parques urbanos por parte 

das comunidades que os usufruem, a fim de analisar e reestruturar o espaço e os equipamentos 

urbanos, num processo de melhoramento gradual. 

 

 

2.4.Equipamento urbano no espaço público 

2.4.1 Técnicas e métodos de levantamento e análise  
 

A complexidade do espaço público nas suas dimensões inter dependentes levou os projectistas 

a criarem métodos para a análise do espaço, a fim de identificar os seus elementos, a representar e 

analisar as suas inter-relações. Na convergência de campos disciplinares como a Arquitectura, o 

Design, o Urbanismo e o Paisagismo, Kevin Lynch (2008[1960]) abordou a imagem mental, 

construída pelo utilizador, do meio ambiente na cidade em três pontos: a identidade, a estrutura e o 

significado. A identidade tem a ver com a particularidade, com aquilo que é único numa imagem do 

meio ambiente, distinguível de outras. A estrutura consiste na relação entre o objecto visualizado e o 

                                                 
80 Cosco, 2007, p.108. 

84 Lynch, 2008[1960], p.16.  
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seu contexto percepcionado pelo observador. O significado declara-se intrinsecamente no objecto, no 

aspecto prático e no aspecto emocional84.  

 

 

Fig. 5 Imagem de Boston derivada das entrevistas verbais.  

Fonte: Lynch (2008[1960]) 

 

Através destes conceitos identificou os elementos fundamentais da imagem da cidade (fig.5) – 

vias, cruzamentos, limites, pontos marcantes, bairros – para depois estabelecer inter-relações entre 

eles e proceder a uma análise de três cidades americanas (Boston, Jersey City e Los Angeles). Foram 

sobretudo, o reconhecimento destes elementos fundamentais como método pertinente para a anális 

eod espaço público. Apesar de essa análise se situar numa escala maior do que a do objecto de estudo 

do presente trabalho –um espaço verde – interessa-nos perceber como decorreu e quais os métodos e 

as técnicas usados. O processo de levantamento com recurso a entrevistas e inquéritos, a par do 

reconhecimento do terreno, sugeriu-nos técnicas e modos concretos para a realização do 

levantamento na Quinta das Conchas nesta investigação. Também as técnicas de representação 
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através de plantas, diagramas, quadros e fichas sugeriram uma possível apresentação gráfica dos dados 

recolhidos. 

Gordon Cullen (1983 [1971]) também desenvolveu um método próprio de análise à paisagem 

urbana. Através do desenho, fotografias e pequenos textos, identificou e analisou as várias camadas do 

espaço público. O autor fala na necessidade que o homem, como ‘o objecto mais móvel da cidade’85 

tem em se apropriar aos elementos do espaço urbano. «Porque o homem é gregário mas para o ser 

necessita do pretexto, do incidente, da âncora»86.  Nesse sentido, o equipamento urbano desempenha 

um papel fundamental na utilização do espaço público porque os elementos urbanos criam incidentes 

para o homem «ancorar-se nas várias actividades exteriores, comerciais, recreativas e sociais»87 e 

separa os fluxos de pessoas em grupos. A apropriação pode ser ‘estática’ (por território ocupado) ou 

em ‘movimento’, podendo a escolha do local ser motivada por várias razões: abrigo, sombra, ambiente 

aprazível.  

Outro autor que confirma a necessidade do homem se ancorar aos elementos urbanos é 

William Whyte (2003[1988]) que analisou determinados parques e praças da cidade de Nova Iorque, 

a fim de perceber porque é que uns são mais usados que outros. Com uma equipa de colaboradores, 

colocou câmaras de filmar em sítios estratégicos, para depois analisar cuidadosamente os filmes e fez 

algumas entrevistas, para saber onde as pessoas trabalhavam, o que achavam do espaço. Durante 

meses registou o que viu. Durante grande parte do tempo, os investigadores limitavam-se a observar 

as pessoas, faziam também circuitos periódicos para anotar onde as pessoas se sentavam, o que 

faziam, se estavam acompanhadas. Fizeram vários gráficos para estabelecer relações entre os usos e as 

características de cada espaço. Whyte começou por testar a hipótese segundo a qual as pessoas 

escolhiam determinados locais pelo facto de estes receberem sol directo, mas chegou à conclusão que 

a escolha de um local não era explicável por essa razão, nem pela estética, nem pela forma do espaço88. 

Numa das situações estudadas, percebeu que as pessoas paravam maioritariamente nas 

extremidades da praça, onde existiam elementos aos quais os indivíduos podiam agregar-se – escadas 

e muros – ao contrário do seu espaço central  aberto e sem qualquer objecto. 

                                                 
85 Cullen,1983[1971], p.106. 

86 Cullen,1983[1971], p.106. 

87 Cullen,1983[1971], p.106. 

88 ‘the elegance and purity of a complex’s design‘ (Whyte, 1988 apud Legates, 2003, p.486). 
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Fig. 6 Central Park, New York. 

Fonte: Whyte (1980 

 

Reafirmando a importância do Homem agregar-se aos elementos urbanos, uma das 

conclusões a que Whyte chegou foi que as pessoas se sentam onde há sítios para sentar89 (fig.6), não só 

nos equipamentos ou cadeiras, mas também nos muros, nas escadas. Apesar de, como o próprio autor 

afirma, esta constatação não ser uma ‘bomba intelectual’, um espaço pode ter qualquer tipo de 

atracção mas não poderá albergar pessoas sentadas se não tem condições para isso. As escadas e os 

muros são boas oportunidades para diferentes modos de apropriação. Não são muito confortáveis, 

mas estimulam diferentes modos de uso.  

Este aspecto está relacionado com o facto do homem ser territorial. Tende a afeiçoar-se ao 

espaço e aos objectos, criando com eles uma ligação. Desse modo prevalece uma repetição de gestos, 

de hábitos que fazem com que o espaço público se torne pessoal e ‘privado’ – de uma forma individual 

ou colectiva90. Esta ligação estabelece-se quando o homem atribui ao espaço uma identidade própria. 

William Whyte registou situações deste tipo quando, na esquina de uma praça, um grupo de homens 

                                                 
89 «people tend to sit where are places to sit» (White, 1988 in Legates, 2003, p.). 

90 «People should feel that some part of the environment belongs to them, individually and collectively» (Aplleyard, 1987 apud Legates, 
2003,p.497). 
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se encostava ao muro, a conversar e a observar os outros, como se fossem uma espécie de guardiões 

do local: «Men show a tendency to take the front row seats and if there is a kind of gate they will be 

the guardians of it.»91.  

O projecto Urbaging92 - Design of Public spaces in the city of the eldery (2007), que visa a adequação 

do espaço urbano às necessidades da população envelhecida, também recorreu a técnicas de 

levantamento e análise ao espaço público. A sua metodologia consiste numa primeira fase de análise 

ao espaço público, serviços públicos e transporte. A  fase de pesquisa centrou-se nas localizações e 

usos. Primeiro tentou perceber-se a distribuição da população idosa em relação aos espaços públicos, 

serviços e transportes. Segundo, procurou saber-se como os espaços são usados e qual o grau de 

satisfação dos idosos. Terceiro, analisou-se o nível de adequação dos espaços aos utilizadores. Quarto 

e último, de que forma as aproximações podem ser feitas para melhorar o espaço público em prol dos 

seus utilizadores. Depois de se identificar as necessidades, usos e satisfação dos idosos no espaço 

público em entrevistas e reuniões participativas, chegou-se aos resultados (propostas concretas em 

determinados locais da cidade) que posteriormente foram discutidos com os órgãos municipais, 

urbanistas e cidadãos. Durante a investigação, procurou-se confrontar a realidade com as suas 

necessidades mutáveis, numa abordagem multidisciplinar93.  

 

 

2.4.2 Tipologia de equipamento urbano  
 

A fruição dos espaços verdes passa pelos equipamentos e infra-estruturas, que os constituem, 

a fim de potenciar e dinamizar o seu uso. Tanto os elementos artificiais como os elementos naturais 

na paisagem verde da cidade funcionam de forma complementar na fruição dos espaços verdes. No 

âmbito desta investigação, importa enumerar os tipos de equipamento e mobiliário urbano existente.  

 

 

 

                                                 
91 White,1988 in Legates, 2003, p.485. 
92 É um projecto de uma equipa multidisciplinar e pretende desenvolver estratégias para a integração dessas necessidades ao nível do 
desenho urbano. Focaram-se em locais concretos de duas cidades: Lugano e Zurique. 
93 «The applied research insists on a continuous confrontation with reality and its changing needs.[…] The multidisciplinary approach 
involves geographical, architectural, and urban sociology methods.» (Urbaging, 2007, p.4).  
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Bancos 

 

O banco é um tipo de equipamento muito importante para o espaço público, e em especial 

para os idosos, visto estes passarem bastante tempo sentados. Pode ser descrito como um objecto para 

sentar, permitindo realizar inúmeras actividades: observar os outros, contemplar a paisagem, 

conversar, descansar, relaxar, ler. Segundo Abalos & Herreros  «um banco é mais que um simples 

assento: é um lugar para admirar vistas e para observar os movimentos à nossa volta. Assim, a sua 

construção requer algo mais que as habituais premissas ergonómicas»94. Em termos de 

dimensionamento e de constituição, um dos aspectos a ter em conta neste tipo de equipamentos são 

os apoios laterais, já que os idosos apresentam fragilidades físicas, necessitando da ajuda dos braços e 

das pernas no acto de sentar/levantar Também a inclinação do assento e o ângulo deste com as costas; 

a profundidade e a curva do assento tem influência no seu desempenho. Deverá possuir um encosto 

para as costas mas este não deve ser demasiado inclinado já que exige um esforço maior das pernas e 

dos braços (fig.7).  

 

 

Fig. 7 O movimento do sentar/levantar.  

                                                                     Fonte: Guerreiro (2005) 

 

Porém, devido à diversidade de pessoas com características físicas distintas, é difícil definir 

um dimensionamento confortável para todos os utilizadores.  

No uso de um equipamento público, os utilizadores privatizam o seu espaço, para se sentirem 

confortáveis e seguros. Whyte (1988) observou o modo como as pessoas utilizam os bancos: uma 

primeira pessoa senta-se numa ponta, depois, a segunda na outra e fica um espaço vazio entre as duas. 

Esse espaço não é usado mas é necessário para que os dois utilizadores se sintam confortáveis. Numa 

situação de utilização de um banco por dois estranhos é tão importante o espaço ocupado como o 
                                                 
94 in Collin, 2007, p.17. 
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espaço vazio. A disposição de bancos é um factor que determina a sua utilização. O mesmo autor 

explica que, em geral, a organização espacial remete mais para a estética espacial do que a orientação 

individual de cada equipamento. «They are most often sited in modular form, spaced equidistant 

from one another in symmetry that is pleasing in plan view.»95. Quando a distância entre cada um é 

grande, dificulta-se a interacção de pessoas sentadas em bancos diferentes. Seria adequado existir um 

espaço de acção para olhar a partir do lugar onde o utilizador está sentado96 e em número suficiente 

ao longo de um percurso97.  Segundo Marcus98 (1998) será adequado existirem zonas sentáveis tanto 

em zonas de sombra como em zonas expostas ao sol, de modo a criar escolhas do lugar mais 

conveniente para cada utilizador, consoante os períodos do dia. «Provide outdoor seating or strolling 

areas where that allow a choice of sunny or shady locations at different times of the day.»99. Para além 

desta divergência de disposições em relação à luz, os bancos também deverão privilegiar situações em 

grupo e individuais, umas mais expostas outras mais íntimas, de modo a corresponder às diferentes 

necessidades, não só dos idosos, como o resto da população utente dos espaços verdes. «Create 

subspaces for meeting others, for intimacy with a few friends or for solitude»100.Segundo o mesmo 

autor, a disposição de bancos deve contemplar situações de proximidade do objecto com edifícios 

paredes ou plantas: «the eldery feel more secure when seating is backed by a building, wall or 

planting»101 Whyte, por seu lado desaconselha a existência de bancos com lugares fixos porque estes 

são inflexíveis na escolha do assento, não permitindo diferentes posições, condicionando o número de 

utilizadores que se podem sentar, apesar de poderem ter uma formalização interessante do ponto de 

vista estético102.  

 

                                                 
95 apud Legates, 2003, p.489. 

96 «They are isolated from another bench and from what action there is to look at» (Whyte, 1988, apud Legates, 2003, p.489). 

97 «The  number  and  quality  of  the  benches  should  be  sufficient» (Molteni, 2008, p.7). 

98  O autor expõe uma check-list sobre o desenho de zonas verdes públicas com referências às necessidades dos idosos, entre outros (Marcus, 
1998, p.115). Nesta investigação não utilizámos este método de avaliação do equipamento no Parque das Conchas, demos preferência aos 
critérios gerais e específicos de avaliação de projecto em espaço público. Este tipo de avaliação permitiu uma reflexão mais profunda sobre 
os temas do projecto em design de equipamento urbano pela diversidade de temas e da sua consequente articulação. 
99 Marcus, 1998, p.214. 

100 Marcus, 1998, p.214. 

101 Marcus, 1998, p.212. 

102 «Fixed individual seats deny choice. They may be good to look at, and in the form of stools, metal love seats, granite cubes, and the like, 
they make interesting decorative elements. That is their primary function. For sitting however, they are inflexible and socially 
uncomfortable» (White,1988 in Legates, 2003, p.489). 
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Cadeiras  

 

Tal como os bancos, as cadeiras são objectos muito importantes para os idosos no espaço 

público, embora não sejam tão comuns. Na figura 8 enunciam-se os factores que condicionam a 

operação de levantar de uma cadeira «chairs should be stable, with non protruding legs»103O encosto 

deve ser rígido.  

 

1) Espaço livre debaixo do assento – os 
idosos têm maior facilidade em levantar-se, ao recuar as 
pernas, para ajudar no impulso; 
 

2) Altura do assento – esta dimensão está 
limitada pela necessidade dos pés se apoiarem bem no solo; 
 

3) Profundidade do assento – quanto 
maior for esta dimensão, maior a dificuldade no momento 
de levantar; 
 

4) Inclinação do assento – um assento 
muito inclinado, obriga a um maior esforço de braços e 
pernas; 
 

5) Dureza do estofo do assento – quanto 
menor a densidade, mais difíceis se tornam os 
movimentos; 
 

6) Inclinação do encosto – embora o 
encosto rebatido facilite a posição de descanso, a manobra 
de levantar é dificultada.  
 

 

Fonte: IBV, 1995 in Guerreiro (2005). 

Em relação ao dimensionamento, existe muita informação que por vezes indica valores 

divergentes104 No espaço urbano, as cadeiras podem ser fixas ou móveis. Whyte observou que as 

cadeiras não fixas ao chão, que se encontram no espaço público, são um elemento bastante 

dinamizador, na medida em que cada pessoa escolhe a cadeira em que se quer sentar e normalmente 

transporta-a para um local que lhe seja mais conveniente – pela posição do sol, para se aproximar ou 

afastar de uma outra pessoa. Muitas vezes, o utilizador chega a movimentar o objecto apenas poucos 
                                                 
103 Marcus, 1998, p.236. 

104 Os valores estão disponíveis no estudo de Guerreiro (2005, p.111). 

Fig. 8 Factores que condicionam a operação 
de levantar de uma cadeira 
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centímetros, não alterando praticamente a sua disposição. Contudo, mesmo esses pequenos 

movimentos são relevantes, comunicam algo a outras pessoas105.  

 

 

Mesas  
 

A mesa é um objecto para realizar uma série de actividades, constitui-se por uma superfície 

horizontal a uma altura do chão que permite o seu uso em pé ou sentado. Normalmente, enquanto 

elemento urbano é fixada ao chão; deve ser suficientemente estável, porque está sujeita a usos não 

controlados, como ser utilizada como assento ou poder ser utilizada de pé sobre o tampo. Serve 

também como apoio para os utentes se levantarem se estão sentados à sua frente; não deverá ter 

arestas vivas; e a superfície do tampo deverá ser resistente à intempérie. No que se refere ao 

dimensionamento106, é adequado que existam em diferentes níveis, uma vez que a altura da mesa 

depende da altura do assento que com ela deverá relacionar-se e dos respectivos apoios de braços; 

registam-se diferenças para os utilizadores independentes e os utilizadores com cadeiras de rodas.  

Este tipo de equipamento é muito flexível quanto à realização de actividades. Uma mesa pode 

ser simultaneamente um espaço de leitura, um espaço de refeição ou um espaço de jogo. A sua 

localização deverá situar-se em zonas de sol e zonas de sombra «Game tables in both sunny and shady 

locations, to allow choice»107. 

Um estudo levado a cabo pelo psicólogo Sommer investigou a relação entre o mobiliário e os 

contactos sociais. Para isso observou a cafetaria do hospital, de modo a registar as utilizações 

(conversas) espontâneas das mesas (fig. 9) de um metro por dois, nas quais se poderiam reunir seis 

pessoas. As posições mais frequentes foram: «F-A, ao canto da mesa, duas vezes mais frequentes que 

em C-B, lado a lado, as quais, por seu lado eram três vezes mais frequentes do que em C-D, frente a 

frente»108.  

                                                 
105 «If a newcomer chooses a chair next to a couple in a crowded situation, he may make several moves with the chair. He is conveying a 
message: sorry about the closeness, but it can’t be helped and I am going to respect your privacy as you will mine. »(White,1988, quoted in 
Legates, 2003, p.489). 

106 Em Guerreiro (2005, p.114) Podemos encontrar dados relativos ao dimensionamento recomendado de mesas, nomeadamente as 
dimensões do tampo, mesas para utilizadores independentes e com cadeiras de rodas. 

107 Marcus, 1998, p.115. 
108  Hall, 1986[1966], p.127. 
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Fig. 9 Mesa da cafetaria do hospital que permite seis distâncias e orientações diferentes  

                             Fonte: Hall, 1986[1966], p.128. 

 

 

Candeeiros 

 

Os candeeiros potenciam o uso nocturno dos espaços públicos, iluminando as ruas, os 

parques, as praças, tornando-os mais seguros, mais habitáveis no período da noite. Ao iluminarem os 

ambientes, permitem a identificação dos obstáculos e por isso evitam lesões em quedas ou 

desequilíbrios. Pelas alterações a nível sensitivo, os idosos necessitam de maior quantidade de luz para 

se sentirem confortáveis e seguros e para se orientarem. 

 

 

Floreiras 

 

Os canteiros sobrelevados são um tipo de equipamento adequado aos utentes idosos, porque 

estimulam o contacto dos utilizadores com as plantas e flores, sem necessidade de movimentos 

ascendentes e descendentes. É pertinente que os canteiros  possam ter diferentes alturas, de modo a 

serem acessíveis a todos – tanto aos idosos, como aos utentes ‘semi-ambulantes’ e em cadeiras de 

rodas. Em relação ao grupo em estudo. 
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O canteiro deverá ter altura entre 0,45 a 0,6 metros e largura não superior a 0,9 metros, se o 
canteiro tiver acesso só de um lado, e 1,8m, se for acessível dos dois110.  

Bebedouro  

 

É um elemento importante no espaço urbano, já que permite abastecer os utentes com água, o 

bem imprescindível para viver. Reconhecendo as restrições dos idosos, em termos da resistência física 

e fadiga, este é um dos grupos que necessita de beber água nos intervalos das suas actividades, sendo, 

por isso, fundamental que este equipamento esteja disponível em determinados locais. Diversos 

autores indicam que os bebedouros deverão ter duas alturas diferentes para satisfazer os vários 

utilizadores – adultos, crianças, idosos, e pessoas em cadeiras de rodas.  

 

 

Sinalética 

 

É o sistema que se destina a identificar os vários espaços e funcionalidades das zonas verdes, e 

a situar o observador nesse universo. Os sistemas de sinalética dividem-se em sinalética direccional, 

de localização, identificativa e exposição. O projecto de design da sinalética de um espaço passa pela 

escolha de um suporte, que define a forma, textura e a cor do material; a escolha do tipo de letra 

(incluindo o espaçamento entre letras, palavras e linhas, os respectivos tamanhos e cores), a possível 

utilização de pictogramas que facilitam a compreensão da leitura dos espaços, os contrastes 

cromáticos entre o texto, a imagem, o fundo e o contexto físico envolvente. A utilização de cores 

contrastantes ajuda a uma percepção e cognição com menor dificuldade, atendendo às restrições dos 

idosos. Existem também outras alternativas como os mapas tácteis ou mapas em 3 dimensões e para 

os utentes com visão muito condicionada ou com patologias (poderão incluir idosos) a sinalética em 

braille. 

 

 

Pavimentos 

 

                                                                                                                                                       
110 Titchmarsh, 1981, p.213 apud Nunes, 2007, p.108. 
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Em termos sensitivos, o pavimento «offer visual, auditory, sinesthetic and tactile stimulation. 

Tactile clues are particularly important, such as changes on paving texture at major traffic 

intersections or right before stairs»111. Em termos formais o pavimento também demarca zonas, 

hierarquiza percursos, através da cor, da dimensão e da mudança de material, contribuindo para a 

expressão de um lugar. 

Em termos funcionais, é recomendável que os pavimentos112 nas zonas verdes tenham uma 

superfície anti-derrapante, para evitarem deslizes na sua utilização, ao mesmo tempo que a sua textura 

não seja demasiado irregular para não perturbar a marcha dos utilizadores. Simultaneamente, o 

material não deverá sobreaquecer, nem estar dependente das condições climáticas onde é 

implementado.  

 

 

Caixotes do lixo/papeleiras 
 

Para garantir a limpeza dos espaços públicos, estes objectos guardam o lixo produzido pela 

utilização humana. No desenho desta tipologia, o objecto deve possibilitar a  recolha do lixo de modo 

a ser posteriormente tratado.Isto é, é necessário que o recipiente seja facilmente retirável para a 

manutenção, e depois novamente colocado na estrutura do objecto. 

 

 

Pilaretes 

 

Têm como principal função demarcar uma determinada zona, com o intuito de inibir o 

trânsito de veículos de uma área para outra. Consoante o alinhamento e a distância destes elementos, 

eles adquirem um impacto diferenciável na paisagem urbana.  

 

 

                                                 
111 Marcus, 1998, p.219. 

112 Em Nunes, estão disponíveis dados sobre as vantagens e desvantagens dos vários tipos de pavimentos (2008,p.121) 
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Apoios de Marcha 

 

Esta tipologia de equipamento divide-se em guardas, corrimãos e barras de apoio. Todos estes 

elementos contribuem para um acesso seguro e confortável aos utilizadores com mobilidade 

condicionada. Em Portugal, a legislação113 exige a aplicação de uma série de normas técnicas para a 

melhoria dos espaços públicos de recreio e lazer (naturalmente aplicáveis aos espaços verdes). 

As guardas são elementos de protecção que asseguram critérios de segurança nos espaços 

públicos. No caso dos utilizadores idosos, as guardas minimizam a sensação de vertigem e a 

possibilidade de quedas. A altura recomendável destes elementos varia na sua aplicação, desde as 

escadarias às rampas (com as respectiva inclinação inferior e superior a seis por cento). 

Os corrimãos são um elemento extremamente importante na medida em que auxiliam a 

marcha dos utilizadores porque conferem um apoio à mão do indivíduo que se desloca, e a 

consequente distribuição do peso no objecto. Será adequado que tenham uma forte resistência 

mecânica, contando que não possuam superfícies abrasivas, extremidades projectadas perigosas ou 

arestas vivas, o desenho deverá permitir uma superfície de preensão equivalente, e o seu diâmetro 

deverá variar entre 0.035 e 0.05 mm.  O Guia da Acessibilidade e Mobilidade para todos (2006) 

disponibiliza uma série de parâmetros para o correcto dimensionamento e posicionamento dos 

corrimãos em relação às paredes, escadarias, rampas, guardas. Na dimensão do uso, esta tipologia tem 

uma utilização diversificada que não passa apenas pelos critérios de acessibilidade e segurança. Estes 

elementos são muitas vezes utilizados pelos idosos como encosto para o tronco (as costas), ou como 

apoio para os braços e cotovelos quando o corpo está estático. Estas apropriações estão dependentes 

do contexto onde os elementos se inserem e das actividades que se concretizam no seu uso – 

contactos sociais, observação, leitura. 

                                                 
113 Disponível em Guia Acessibilidade e Mobilidade para todos (2006). 
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2.5 Vivência dos idosos no espaço público 
 

 2.5.1 Design for Aging 
 

Os designers, o processo de design e os objectos são cúmplices da sociedade na qual se 

inserem. O projecto em design pode partir das inquietações, dos desejos, aspirações, necessidades 

urgentes, utopias, ou da própria contestação da sociedade. Segundo Haslinger os sistemas, produtos e 

serviços são desenhados não só para satisfazer as necessidades das sociedades, em vários sentidos, mas 

também para as influenciar, num processo de troca contínua. 

 

Society influences designers, design processes and designed objects and establishes the context 
that repeatedly stimulates changes in design’s direction. Only when these social parameters 
have been grasped can theory, science and  practice employ highly deliberate planning and 
design not only to interpret and comment on society but also to influence it—in the best 
sense.114  

 

A necessidade de olhar para os idosos de uma forma atenta justifica-se pela deficiência de 

respostas/estímulos, de estruturas e desafios da sociedade. Felizmente, há uma crescente preocupação 

em repensar os papéis e os significados da velhice, a partir do conceito de aging well115  que implica 

uma boa saúde e capacidade funcional, uma saúde mental fortalecida e positiva, segurança económica 

e inserção social. 

O projecto em design de equipamento urbano na perspectiva dos utilizadores  idosos, é um 

modo de o designer aplicar as suas ferramentas e materializar as suas inquietações. Confirmam-se 

uma série de benefícios que a utilização do espaço exterior tem na vida dos idosos. 

 

For the eldery, comfort, safety and security, ease access to the outdoors, and opportunities for 
meeting others and socializing become increasingly important aspects of outdoor use. Equally 
important are opportunities to enjoy nature and contribute to one’s health and exercise by 
taking a short walk or just feeling the sun on one’s face.116  

 

 Neste sentido, sabendo que a população das cidades vai ser certamente mais envelhecida e 

reconhecendo a importância da vivência no espaço público para os idoso-urbano, concretamente as 
                                                 
114 Haslinger, 2008, p.366. 
115 Hawkins e col., 1988 in Carvalho, 2002, p.13. 

116 Marcus, 1998, p.209. 
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zonas verdes, o campo de actuação do design implica a concepção de equipamentos e mobiliário 

urbano em atenção especial a este grupo, procurando compreender as suas necessidades e limitações, 

para, através da materialização dos objectos, procurar respostas a estas questões.  

 

 

2.5.2 Autonomia, independência e qualidade de vida  
 

A vivência no espaço público por parte dos idosos está intimamente relacionada com os 

conceitos de independência, autonomia e qualidade de vida. O projecto de equipamento urbano no 

espaço público tanto deve preservar a autonomia dos idosos quanto garantir uma boa acessibilidade, 

reconhecendo que os idosos são um grupo mais fragilizado tendo em conta o declínio das suas 

capacidades. 

O estudo da I’DGO117 (2005), mostra a relevância destes temas no uso do espaço público: 

«show that getting outdoors is associated with a better quality of life, which encompasses concepts of 

independence, an active social life, good health and good neighbourhood environments.»  

 

 

2.5.3 Hábitos e rotinas  
 

No quotidiano, os hábitos de vida estão, necessariamente, ligados à rotina. Esta prende-se 

com as acções que se repetem frequentemente ao longo da semana e que estão associadas a um 

determinado período do dia. A rotina é necessária para disciplinar o quotidiano da vida. Para os 

idosos, as rotinas são confortáveis, porque estimulam determinados hábitos e actividades a um ritmo 

de vida regular. Se observarmos determinadas acções como passear o cão, uma ida às compras, um 

passeio com intuito desportivo, verificamos que tendem a acontecer no mesmo período do dia. Estes 

hábitos também se articulam com a proximidade dos espaços verdes ao local de residência. Segundo 

Sugiyama e Ward Thompson «the access to outdoor environments adjacent to where people live plays 

                                                 
117 Consórcio virtual entre parceiros e académicos denominado I’DGO - Inclusive Design for Getting Outdoors criado em Inglaterra.. Tem 
como objectivo perceber que aspectos do planeamento e design de espaços exteriores têm impacto na qualidade de vida do idoso e na 
inibição ou incremento do seu uso. A experiência do uso, os problemas e os benefícios a ela associados são questões levantadas e 
respondidas, através da análise de determinados parques e espaços abertos. Este estudo em particular foi realizado através de reuniões de 
grupos de foco com pessoas idosas zonas urbanas, suburbanas e rurais na Grã-Bretanha. 
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a significant role in their quality of life»118. O factor económico é determinante nos hábitos e estilos de 

vida. Certos comportamentos ou acções estão intimamente relacionados com o nível social e 

económico dos indivíduos ou dos grupos de idosos. É importante referir que a vivência difere muito 

dos bairros antigos em relação aos subúrbios, e que depende da cidade em questão. 

 

 

2.5.4 Domínio público vs domínio privado  
 

Ao falarmos do domínio público temos necessariamente que falar no domínio privado. Cada 

um cumpre as suas funções e um não é substituível pelo outro. Se cada indivíduo necessita do seu 

espaço doméstico para realizar as suas funções quotidianas, em privacidade; também precisa de 

frequentar um espaço partilhado por outros, para satisfazer as suas necessidades sociais, para ver e ser 

visto, ou por outras motivações – culturais, religiosas, económicas.  

A manutenção de contactos sociais ou o estabelecimento de novos laços entre idosos ou 

outros grupos é fundamental, num período de grandes perdas afectivas, «diminuem os familiares, os 

contemporâneos, as visitas, as chamadas telefónicas, as cartas, etc.»119. O estudo de East Midlands, 

revela também a importância da dimensão social: «meeting other people is one of the most enjoyable 

things about getting out for older people.»120.  

Hunt explicita três aspectos das necessidades sociais -(1) a preservação das memórias, das 

emoções e dos sentimentos; (2) a estimulação do convívio entre os vizinhos e os outros residentes; e, 

(3) o convívio com os familiares.»121.  

Por vezes, existem limitações ou perigos, que contrariam a motivação ou as necessidades dos 

idosos frequentarem o espaço público, tal como o medo dos roubos, o medo de um imprevisto de 

saúde, ou as dificuldades no uso do espaço urbano, devido a barreiras arquitectónicas. No estudo da 

I’DGO, discutiu-se aquilo que os idosos não apreciam no uso do espaço público, nomeadamente 

                                                 
118 Sugiyama e Ward Thompson, 2007, in Thompson, 2007, p.33. 
119 Guerreiro, 2005, p.20. 

120 In Thompson, 2007, p.32. 

121 Hunt in Guerreiro, 2005, p.57.  
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maus pavimentos, dificuldades em atravessar a estrada, falta de bancos, difícil acesso às casas de 

banho e medo do crime e dos comportamentos dos adolescentes122. 

No entanto, qualquer espaço tem limitações e a necessidade e motivação para sair é superior 

às contrariedades123. Certos locais associam-se a sensações de confiança, segurança e bem-estar sendo 

mais atractivos que outros. 

 

 

2.5.5 Apropriação por género 
 

É importante referir que existem diferenças no modo  como o espaço público é usado, 

concretamente nas zonas verdes da cidade, pelos homens e pelas mulheres. Essa diferença de usufruto 

dos espaços, por género, depende largamente de factores históricos e culturais. É frequente ver grupos 

de homens a jogar cartas, porém, dificilmente veremos um grupo de mulheres a jogar. Persiste uma 

maneira de estar diferente em grupo ou individual consoante o sexo. Embora os homens realizem 

certas actividades individualmente – como ler – quando se reúnem em grupo, tendem a ser bastante 

numerosos. Essa situação é pouco comum nas mulheres. As mulheres são mais sensíveis ao espaço 

comparativamente aos homens. São mais selectivas em relação ao espaço que usam: «women are more 

discriminating than men as to where they will sit, they are more sensitive to annoyances, and they 

spend more time casing a place»124.   

 

 

2.5.6 Limites e/ ou continuidades  
 

O equipamento urbano polariza ou concentra determinado tipo de actividades. Como 

Brandão refere, «um projecto de espaço público é um projecto de dar espaço a um uso, a uma 

                                                 
122 Estudo da I’DGO Thompson, 2007, p.32. 

123 «What is attractive about outdoor environments and what people like about being in such places is to do with things very different from 
what people dislike» Thompson, 2008, p.35. 

124 Whyte, 1988 in Legates, 2003, p.485.  
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apropriação da cidade»125. Dispondo mesas de jogo numa determinada zona de um parque, a 

tendência será concentrar esse tipo de actividades nessa mesma área. Este aspecto está relacionado 

com os limites e continuidades do projecto para espaço público, não se podendo considerar apenas os 

objectos em si, à escala humana, porque eles ganham um novo sentido (material e comunicativo) num 

determinado espaço, e numa determinada disposição relativa.  

Os limites e as continuidades no projecto em espaço público estão relacionados com os 

elementos urbanos fixos e móveis. Os elementos móveis, através da sua disposição, podem focalizar 

determinados usos, mas, pela sua portabilidade, são flexíveis nos limites e continuidades de dar usos 

ao espaço. Também permitem a realização de eventos temporários, durante os quais o espaço pode 

adquirir por um certo período de tempo, uma forma e constituição diferente. No manifesto Urbaging, 

a flexibilidade é um aspecto fundamental para a qualidade do espaço urbano:«public spaces and their 

furnishings are designed to allow the realization of temporary events (markets, concerts, shows)»126.  

Esta polarização das actividades através dos equipamentos também traz consigo um 

agrupamento de utilizadores consoante os seus interesses e as suas actividades. Este facto, em si, é 

vantajoso, embora muitas vezes contribua para a divisão/segregação de grupos num espaço público, 

por idades, géneros, ou interesses. Projectando com um grande nível de abstracção, de ambiguidade, 

os próprios grupos e os indivíduos apropriam-se de um modo livre, dos espaços e dos equipamentos, 

mas essa ambiguidade não é totalmente positiva. Por um lado, pode estimular uma coesão social, 

permitindo a interacção de diferentes grupos com necessidades e interesses distintos, que podem estar 

mais próximos. Por outro, pode limitar a fruição do espaço, porque potencia interferências entre 

grupos com interesses diferentes, podendo gerar conflitos, por exemplo entre diferentes actividades 

ou gerações. Não obstante, como Brandão (2003) explicita, os conflitos e as interferências entre as 

pessoas ou grupos são características inerentes do espaço público. «É um lugar que exprime […] a 

negociação dos interesses da cidade, como um terreno de jogo»127  

 

 

                                                 
125 2003, p.13. 

126 Molteni, 2008, p.7. 

127 Brandão, 2003, p.13. 
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2.5.7.Acessibilidade 
 

Dada a diversidade do homem, enquanto ser social, ser cultural e ser individual - a nível físico 

e psicológico - é imprescindível que o espaço, verdadeiramente, público seja acessível a um maior 

número de pessoas possível, constituindo-se como um direito e não como um privilégio. Os idosos 

com algumas limitações a nível físico e cognitivo serão um grupo com mobilidade condicionada. 

Serão certamente aqueles que utilizarão o espaço público com maior assiduidade, havendo, por isso, 

necessidade de ter em conta as suas necessidades específicas ao projectar os equipamentos. É 

necessário que os critérios sejam aplicados no projecto em espaço público de forma razoável. Isto é, 

reconhecendo a existência de pessoas com mobilidade condicionada, estas não devem ser esquecidas, 

mas há que criar soluções flexíveis para não excluírem nenhuma faixa de utilizadores na medida em 

que uma solução não pode abarcar todos os utilizadores128.  

Os espaços verdes na cidade deverão corresponder aos critérios de uma acessibilidade justa e 

abrangente de um maior número de pessoas possível. Este é um dos temas abordados no projecto 

Manifesto Urbaging, Age-friendly public space, para um espaço público mais qualificado: 

«interventions for the construction or renovation of public spaces, buildings or roads must consider 

the needs of people with reduced mobility»129.  Esta prática pode concretizar-se em caminhos 

pedonais, na ausência de barreiras arquitectónicas, na libertação das zonas de circulação em rampas, 

em pistas, na utilização de pavimentos anti-derrapantes, corrimãos e passadeiras para facilitar os 

movimentos e a locomoção dos utilizadores.   

O uso do espaço também se prende com as necessidades de informação e comunicação visual 

gráfica, mas esse é um campo que não cabe no âmbito da presente investigação. 

 

 

2.5.8 Segurança 
 

O sentimento de segurança condiciona fortemente o bem-estar dos utilizadores do espaço 

público. O desenho do espaço condiciona essa sensação, através da definição de espaços abertos e/ou 

                                                 
128 «Inclusive design offers choice where a single design solution cannot accomodate all users» (CABE, 2006). 

129 Molteni, 2007, p.6. 
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fechados, da disposição de árvores, de zonas mais ou menos iluminadas, da quantidade e qualidade de 

equipamento. Certos espaços verdes da cidade são conhecidos como lugares inseguros e perigosos. 

Isso faz com que as pessoas os evitem, ou somente os frequentem em grupo, em qualquer momento, 

ou apenas a determinadas horas do dia. A segurança pública é normalmente percebida de forma 

subjectiva. Não se prende apenas com a segurança preventiva, que se pode manifestar em locais 

patrulhados, câmaras de vigilância, guardas de segurança ou iluminação. Mas trata-se também de 

uma segurança ‘social’, isto é, um espaço vivido com pessoas que ‘inspiram’ confiança, o que faz com 

que sejam considerados seguros e procurados130. Para o sentimento de bem-estar dos idosos é 

fundamental que estes se sintam seguros. São um grupo mais frágil, susceptível a vários tipos de 

insegurança e medos. A sensação de insegurança pode ser minorada através da presença de 

equipamentos, como por exemplo, a iluminação de um local, ou a existência de bancos, cadeiras e 

mesas que povoem o espaço. Também os apoios de marcha, as guardas e os pavimentos ajudam a 

cumprir os critérios de segurança. Os apoios auxiliam a marcha dos utilizadores com maiores 

dificuldades de mobilidade. As guardas evitam situações de perigo como as quedas ou a sensação de 

vertigem. Os pavimentos com uma superfície anti-derrapante evitam deslizes na sua utilização, e 

também não devem sobreaquecer.  

Segundo Marcus (1998), referindo-se aos parques americanos, estão ligados a certas 

actividades ilícitas, como a prostituição, a transacção e o consumo de droga ou o crime que fomentam 

um clima de insegurança. A maioria dos utentes não desejados dos espaços deste tipo são sem-abrigo, 

que não estão necessariamente ligados a actividades ilícitas mas que efectivamente não têm outro sítio 

para onde ir131: Esta  generalização quanto aos utilizadores não desejados não é apenas aplicável aos 

sem-abrigo, sendo extensível a alguns grupos étnicos, como os ciganos ou negros de onde decorrem 

os conflitos inter-étnicos que abordaremos adiante. 

                                                 
130 «By safe, users typically meant socially secure rather than physically safe play equipment» (Cosco, 2007, p.106). 

131 «The problem is that we, as a society, seem unable to distinguish between legitimate and illegitimate users of public parks and so label 
them all as undesirable» (Marcus, 1998, p.90). 
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2.5.8 Coesão Social 

 

The structure of the city should invite and encourage public life, […] directly and symbolically 
trought its public spaces.132  

 

Entende-se por coesão social a confluência de diferentes grupos na sociedade, sejam eles de 

cariz cultural, etário, ou de género. Os espaços públicos e, em particular, os espaços verdes da cidade 

são um exemplo de coabitação entre diferentes partes da sociedade contemporânea urbana.  

 

Public space should be intergenerational, should encourage activities that promote the 
meetings, include spaces for playgrounds for children and adults.133 

 

Essa coabitação pode ser mais ou menos interactiva e depende de vários factores: as 

características do lugar, o desenho do espaço, os equipamentos que o constituem, os grupos que o 

frequentam.  

Na perspectiva do designer, as opções de projecto podem contribuir para uma coesão ou 

divisão de grupos, consoante os respectivos usos e as suas actividades. Contudo é fundamental ter 

presente que o designer não controla todo o processo – a partir do momento que os equipamentos 

urbanos estão implementados no espaço público, existe sempre um grau de imprevisibilidade do seu 

uso.  

É fundamental criar situações de encontro entre utilizadores e garantir espaços menos 

expostos, através do design de equipamento e da sua disposição no espaço, a fim de estimular 

interacções mais ou menos propositadas entre os utilizadores do espaço público, e especialmente 

entre idosos e entre este grupo e os restantes usuários. 

 

 

2.5.9 Conflitos inter-geracionais , inter-actividades e inter-étnicos  
 

A coabitação do espaço público por parte de uma grande diversidade de grupos é 

indissociável dos conflitos. Pela divergência de gostos, de actividades, de usos, por vezes decorrem 

                                                 
132 Appleyard, 1987 apud Legates, 2003, p.497. 
133 Appleyard, 1987 apud Legates, 2003, p.497. 
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interferências entre grupos, perturbando o bem-estar e a fruição de cada um. Apesar dos conflitos 

decorrentes entre gerações com interesses diferentes, como as relações entre os idosos e os 

adolescentes, as relações inter-geracionais contribuem para uma sociedade mais sólida e equilibrada 

em termos sociais. Segundo Thompson, quando estes dois grupos coabitam no mesmo espaço, os 

adolescentes tendem a ser indiferentes ao grupo mais velho desde que não interfiram nas suas 

actividades134., Contrariamente, os idosos tendem a sentir-se incomodados, nervosos e vulneráveis 

perante o grupo jovem, quando estes andam de skate, ou ouvem música muito alta devido às 

fragilidades dos idosos, nomeadamente a redução da visão, audição e robustez física135 O declínio de 

capacidades nos idosos traz a necessidade de serem disponibilizados ambientes mais calmos e 

tranquilos, quando comparados com aqueles que são usados pelos adolescentes. Este confronto de 

gerações desperta aos designers, no projecto em equipamento urbano, desafios para estimular boas 

relações entre interesses, capacidades, necessidades diversas em prol de um contacto positivo 

transgeracional136.  

Mas não são só os conflitos entre gerações que constituem os riscos de partilha do espaço 

público. Os conflitos inter-actividades são situações nas quais, uma ou mais actividades estão de 

algum modo a interferir no desempenho de outra actividade. Essa interferência pode ser territorial, 

sonora, olfactiva. Os conflitos decorrem em grupos com idades distintas e com grupos que realizam o 

mesmo tipo de actividades. Por exemplo, numa zona de relvado aberto de um parque, os limites das 

actividades não estão definidos, sendo possível que um grupo de pessoas que jogue futebol perturbe 

um piquenique que decorra numa zona de mesas perto dessa zona - não só em termos territoriais, 

onde a bola possa chegar à zona de refeição, como em termos sonoros, porque o grupo do piquenique 

vai ouvir os gritos e as indicações dos jogadores. Esta situação também pode ser enquadrada na 

perspectiva dos jogadores, podendo estes sentir-se incomodados com o cheiro da comida.  

Os conflitos inter-étnicos são outra questão referente à partilha do espaço público, no caso de 

dois ou mais elementos de etnias diferentes interferem no usufruto do espaço público de um outro 

grupo(s). Possivelmente, tal acontece pela realização de actividades diferentes ou simplesmente pela 

                                                 
134 «it appears that teenagers pay little attention to older people unless the latter actively intervene in the teenager’s activities» (Thompson, 
2007, p.34). 

135 «because their own reduced vision, hearing and/or physical robustness make them more vulnerable to being caught off-balance by a fast 
moving young person coming past unexpectedly.» (Thompson, 2007, p.34). 

136 «There is a challenge to find ways that allow shared space to function well and enhance positive intergenerational contact»(Thompson, 
2007, p.34).   
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diferença de hábitos ou de aparência física, que muitas vezes desperta desconforto e insegurança. Este 

aspecto advém de questões culturais, históricas, que dependem do contexto onde os conflitos 

decorrem. Muitas vezes, as faixas mais desfavorecidas da sociedade correspondem a minorias raciais 

que facilmente são conotadas com o crime ou o perigo.  

O projecto em equipamento urbano deve promover, não só a integração dos grupos mais 

excluídos no espaço público como também a sua participação activa num espaço partilhado em prol 

de um desenvolvimento sustentável.  

 

The users of a space feel they are participating in a shared social and psychological world. 
Inclusive behaviors are those that link people of all abilities, ages, ethnic/racial groups and 
cultures in positive relationships.137 
 

É importante referir que essa participação não é linear e que os processos de inclusão social 

no espaço público são graduais. Sem dúvida, o projecto pode influenciar e contribuir para a alteração 

dos comportamentos dos indivíduos, mas a sua cultura, o seu pensamento, advêm de séculos de 

história, são extremamente complexos e, por isso, menos susceptíveis a mudanças drásticas.  

                                                 
137 Thompson, 2007, p.32. 

139 2007, Divisão de estudos, p.4. 
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 3. Capítulo III – Levantamento e análise do Caso de 

estudo  
 

Para a escolha do caso de estudo para esta investigação, consultámos os técnicos do 

Departamento de Ambiente e Espaços Verdes, da Câmara Municipal de Lisboa para nos sugerirem 

um espaço verde na cidade que fosse frequentado por idosos. Sugeriram-nos três espaços verdes: a 

Quinta das Conchas, o Jardim da Alameda D. Afonso Henriques e o Jardim da Estrela. Não optámos 

pelo estudo do Jardim da Alameda nem pelo Jardim da Estrela porque não continham tantos 

atractivos para o estudo no âmbito desta investigação. Optamos para caso de estudo da Quinta das 

Conchas, no Lumiar em Lisboa, devido à diversidade de sub-espaços que a compõe, à amplitude da 

sua área, ao facto de se situar numa zona de subúrbios sendo por isso bastante povoada, e 

consequentemente, utilizada pela população, na sua grande parte constituída por idosos, e também 

por ter sofrido uma requalificação recente.  

 

 

3.1 Breve enquadramento histórico 
 

A Quinta das Conchas situado no Lumiar, na cidade de Lisboa, é o caso de estudo e contexto 

desta investigação. Actualmente é um parque verde, (fig.10 e 11) associado à Quinta dos Lilazes. A sua 

área abrange mais de 20 hectares. É hoje uma das maiores zonas verdes da cidade de Lisboa, e a sua 

origem como quinta de lazer remonta ao século XVI.  
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Fig. 10 Enquadramento do Parque das Conchas em Lisboa, Lumiar 

                               Fonte: Google Maps (adpapt.). 

 

A Quinta das Conchas foi instituída por Afonso Torres, em cerca de 1560 como quinta de 

lazer, numa área até então rural, mantendo parte da anterior actividade agrária (fig.12). Torres era um 

rico mercador, com um percurso ascendente a nível social na burguesia; detentor de caravelas no 

tempo dos Descobrimentos. Suspeita-se que o nome da quinta está associado à existência de cascas de 

bivalves encontradas naquela zona. Os limites originais foram-se alterando devido à expansão urbana, 

«com a edificação de vias e edifícios que separam definitivamente a casa mãe do restante espaço da 

Quinta» 139. 
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Fig. 11 Imagem aérea actual da Quinta das Conchas e dos Lilazes. 

                                                                  Fonte:  Google maps (adpapt.). 

 

 

Fig. 12  Quinta das Conchas e dos Lilazes no ano de 1906, Silva Pinto. 

                                                  Fonte: Centro de Documentação FAUTL. 

 

Devido ao crescimento urbano ocorrido na área envolvente da quinta, a partir da segunda 

metade do século XX, conjuntamente com a urbanização do Alto do Lumiar, registou-se um forte 

crescimento demográfico daquela área da cidade. Desta forma, a Câmara Municipal justificou a 

requalificação/recuperação deste espaço numa zona verde pública para cumprir funções ecológicas, 

sociais, culturais e recreativas, adequando o espaço a uma nova realidade.  
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São espaços patrimoniais envolvidos numa malha urbana cada vez mais densa e compacta que 
as envolve e salienta a importância de espaços como estes, que têm mantido a sua essência 
apesar da voracidade de edificação que a zona tem sido sujeita.140 
 

A Quinta dos Lilazes situa-se num dos limites da Quinta das Conchas; tem um carácter mais 

intimista e contribui para a diversidade de zonas do parque urbano actual. A constituição do espaço é 

bastante diferente em termos de flora, já que o jardim foi desenhado à semelhança das roças de São 

Tomé e Príncipe. 

Devido à amplitude do parque, no âmbito desta investigação, apenas foi considerada a nave 

central da Quinta das Conchas. As obras de requalificação das Quintas das Conchas e Lilazes, de 

acordo com as necessidades contemporâneas de um espaço público numa zona residencial, foram um 

processo moroso, que se arrastou por vários anos .Com o propósito de respeitar e valorizar o 

património e a memória do lugar existente, a intervenção definiu-se em vários sentidos – na 

redefinição do sistema hidráulico, na criação de uma rede de percursos, na criação de infra-estruturas 

de apoio aos utentes, como a cafetaria e o restaurante, e na reestruturação da vegetação. A intervenção 

(fig.13) procurou satisfazer as necessidades actuais que um espaço verde público deve e pode oferecer 

aos seus utilizadores. Através dos equipamentos e infra-estruturas integrados no espaço físico da 

quinta pretendeu-se promover a realização de diferentes actividades que remetem para o lazer. 

 

Fig. 13 Plano Geral da Quinta das Conchas e dos Lilazes.  

                                                         Fonte: Câmara Municipal de Lisboa 

                                                 
140 2007, Divisão de estudos, p.3. 
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Houve a necessidade de estabelecer novas ligações com a envolvente, dando à Quinta das 

Conchas diferentes entradas, em várias frentes da envolvente exterior. 

O actual parque da Quinta das Conchas é constituído por duas zonas nave central, e a Mata  

 

A nave central apresenta uma extensa zona de clareira limitada por dois caminhos laterais, 
ligados por um outro com um marcado alinhamento de palmeiras. No topo mais elevado existe 
um maciço de zambujeiros e oliveiras.[…] A Mata das Conchas é um extraordinário local 
dominado pelo maciço de vegetação que a compõe e onde surgem estruturas do sistema 
hidráulico associadas ao recreio que o refrescante ambiente proporciona. É o caso da fonte, 
tanque e mina.141  

 

A Quinta dos Lilazes está conectada à Nave central e constituí-se numa terceira zona.  

 

 

3.2 Metodologia de investigação 
 

O segundo momento metodológico consistiu na observação directa dos utilizadores idosos 

num contexto real, o Parque das Conchas. Depois da crítica literária, sucedeu-se o levantamento dos 

equipamentos e mobiliário urbanos na perspectiva dos utilizadores idosos. De seguida, tratou-se a 

informação recolhida e, na sua posterior análise, assente em critérios estabelecidos pelo CPD142 

pretendeu-se confrontar a literatura com a realidade observada e interpretada neste contexto. A partir 

da leitura cruzada dos dados obtidos até então, procedeu-se a uma listagem de oportunidades de 

projecto da qual se seleccionou aquela que estaria na base da proposta em projecto de design de 

equipamento. 

A formalização da informação recolhida constituiu-se por: levantamento de implantação; 

fichas tipológicas dos equipamentos e mobiliário existente, e relatórios diários através de desenhos, 

fotografias e texto. As fichas tipológicas definiram-se por uma série de parâmetros onde identificamos 

o objecto – nome, marca, componentes; analisámos o aspecto técnico – técnicas de conformação, 

dimensionamento e posicionamento, materiais, acabamentos, fixação, montagem e desmontagem e 

manutenção; apreciamos os aspectos formais – cores, texturas, coerência do sistema de equipamentos e 

                                                 
141 2007, Divisão de estudos, p.3. 

142Brandão, 2003. 
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integração na paisagem; e avaliámos os usos de cada um dos elementos através da função de uso, 

acessibilidade, segurança, conforto, apropriação e dimensão simbólica. Os relatórios diários registaram 

as datas, a duração, e o estado do tempo de cada observação. Cada relatório estrutura-se em duas 

partes, primeiro, na relação entre os utilizadores e os espaços, procurando saber onde e porquê se 

realiza a fruição do parque, segundo, na relação entre o tempo e os utentes, ou seja, diz respeito à 

duração das actividades e em que período do dia são realizadas. Naturalmente, no decorrer da 

observação, demos mais importância aos utentes idosos. 

Para além disso, decorrente do levantamento, realizámos uma análise segundo o guia de 

Avaliação do Design de Espaço público143 publicado pelo CPD, estruturada em critérios gerais: 

Identidade, Continuidade e Permeabilidade, Segurança, Conforto e Aprazibilidade, Mobilidade e 

Acessibilidade, Inclusão e coesão social, Legibilidade, Diversidade e Adaptabilidade, Sustentabilidade. 

Apreciamos os pontos fortes e os pontos fracos na avaliação do design do Parque das Conchas, tal 

como é recomendado no guia. No entanto, apropriamos a avaliação neste contexto porque não 

achámos relevante atribuir uma pontuação a cada critério. Na avaliação específica do mobiliário e 

equipamento urbano utilizámos critérios específicos do guia do CPD como a coerência do sistema, o 

dimensionamento e posicionamento dos equipamentos. Recorremos também a critérios que não se 

encontram no guia de avaliação dos elementos urbanos mas que consideramos relevantes neste 

contexto, referentes à dimensão simbólica, à apropriação e à acessibilidade. 

A observação directa decorreu em diferentes períodos do dia, em vários dias de semana 

durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2010, na Nave Central do Parque das Conchas. 

O levantamento foi realizado individualmente, e não com uma equipa multidisciplinar como 

poderia ser o caso. O trabalho de campo contou com o apoio pontual do orientador em visita de 

reconhecimento do Parque. 

                                                 
143 Brandão, 2003. 
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3.3 Análise segundo critérios de avaliação do design do espaço público 
 
Pontos Fortes Pontos fracos 
Identidade 
_escala urbanística: espaço que se destaca na malha urbana pelos seus 
elementos naturais. 
_escala arquitectónica: zona verde pública de lazer, existência de 
diferentes equipamentos para a realização de várias actividades,  
_ escala humana: vários locais memoráveis 
 _ lago dos patos e a zona envolvente 
 _ parque infantil 
 _ zona de mesas 
 _ caminho que liga a cafetaria e o lago 
_valor histórico do lugar (propriedade de um nobre, património verde, 
construído)  
_ diversidade de zonas: Quinta dos Lilazes, Nave central e mata 
_actividade número um: marcha 
_relação de proximidade e frequência assídua entre utentes  
_apropriação regular de certos equipamentos por determinados utentes  

_inexistência de sinalização e 
identificação do parque  nas 
entradas (elementos 
extraordinários)  
_usos imprevistos: jogadores na 
zona de mesas usam os arbustos 
como instalação sanitária  

Continuidade/Permeabilidade 
_diferentes acessos intensificam as ligações na malha urbana 
_Limite físico e visível do parque : muro  
_entradas pontuais: consolida uma malha urbana coerente 
_espaço de ligação entre o Lumiar e zona residencial das Conchas 
_ caminhos pedonais cicláveis 
_ caminhos iluminados ligam-se visualmente à envolvente 
_rede viária circundante em alguns dos limites 
_zonas de vegetação rasteira: percepção contínua e geral do espaço 
_Rede de percursos pedonais contínua e fluida 
_Ramificação de percursos 
_ligação visual entre a zona da Alta de Lisboa e zona residencial das 
Conchas. 

_ rasto feito pelos próprios utentes 
entre  acesso das Conchas e Lumiar 
_ligação visual com as traseiras dos 
edifícios  
 

Segurança/Conforto/Aprazibilidade 
_segurança social: idosos vão caminhar sozinhos para a mata 
_ segurança preventiva: equipamentos,  
vigilantes do parque 
_grande profundidade de campo na nave central 
_iluminação nocturna nos caminhos 
_factor climático: locais ensombrados ou expostos ao sol 
_zonas resguardadas do vento 
_sistema de águas (adaptado da quinta agrícola- zonas frescas) 
_qualidade acústica: barreiras artificiais e naturais 
_pavimento amortece o som 
_qualidade visual: diversidade da flora 
_iluminação nocturna: leitura do espaço 
_boa qualidade do ar: plantas produzem O2 
_local limpo e cuidado 

_mata tem grande densidade de 
arborização –sensação de 
insegurança 
_zona da mata sujeita a roubos 
_falta de zonas cobertas para 
abrigar os utentes da chuva 
_ruído do trânsito na parte 
próxima da Alameda das Linhas de 
Torres 
_pavimentos e degraus em madeira 
deformados 
_pavimento em gravilha solta 
dificulta o caminhar 
_ Ausência de pavimento nos 
caminhos feitos pelos utentes 
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_sinalética necessita de reparação 
_guardas na margem do lago e no 
pontão com um aspecto frágil 
_falta de manutenção dos bancos 
(envernizamento/ óleo protector) 

Mobilidade/acessibilidade 
_diferentes acessos intensificam as ligações na malha urbana 
_caminhos em rampa com baixa pendente – acesso a um grande 
universo de utilizadores 
_ pavimento em betão liso, sem fendas ou rachas, não sobreaquece. 
_actividade número um: marcha 
_diferenciação de pavimentos ao longo dos percursos 
_alinhamento dos equipamentos urbanos no limite do pavimento. 
_rede de percursos pedonais contínua e fluida 
_acesso através de transportes públicos: metro e autocarro 
_estacionamento automóvel circunda os limites do parque 
_entrada da cafetaria com acesso para cadeira de rodas 

_zona da mata não acessível aos 
grupos de mobilidade reduzida 
_rasto feito pelos utentes - ligação 
mais rápida entre duas entradas 
_caminho da cafetaria e lago, por 
vezes não suporta todos os utentes 
_dificuldade em caminhar no 
pavimento em gravilha   
_aspecto frágil e inseguro das 
guardas do pontão e da margem do 
lago 
_ausência de corrimãos ou guardas 
no parque 
_inexistência de sinalização 
exterior 

Inclusão/Coesão social 
_zonas com equipamentos concentram certo tipo de actividades e 
usos 
_ zona das mesas: idosos que jogam às cartas diariamente e grupos que 
fazem piqueniques. 
_ zona do lago com patos – conversas sobre a água, sobre os animais, 
local de paragem para apreciar as vistas, ler ou conversar – sentados nos 
bancos ou de pé. 
_percurso mais utilizados – parte da cafetaria para o lago. 
_parque infantil: crianças que brincam no recinto, trazem pais e outras 
pessoas (utilização dos muros circundantes como zona de sentar) 
_cafetaria e restaurante: (espaço semi-privado) muitos utentes utilizam-
nos não apenas para consumir alimentos mas para se encontrarem, 
lerem, estudarem. 
_grande relvado :prática desportiva - jogos de futebol, treinos 
desportivos. 
_ Zona do palco - praticamente sem equipamento  – apropriação livre e 
multifuncional.  
_ espaços abertos e resguardados pelas árvores: diversidade de espaços e 
utilizações 
_utentes habituais (reconhecimento de pessoas) 

_ inexistência de zonas intimistas 
com bancos 
_conflitos inter-racial, inter-
geracional e inter-actividades  
 

Legibilidade 
_vias: principais – pavimento em betão 
secundárias – pavimento em madeira 
_limites: físico – muro da quinta das Conchas e Lilazes; costura com a 
mata - caminho 
_ Hierarquização de bairros/zonas:  
1 -a norte do caminho das palmeiras (olival, grande relvado, limite entre 
mata e nave, zona da fonte, parque infantil, escorregas) 
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2-sul do caminho (grande relvado, via do muro, lago, eucaliptal, 
cafetaria) 
_pontos marcantes: parque infantil, zona dos escorregas, lago, fonte, 
cafetaria e restaurante 
_cruzamentos: encontro das vias (ver cartografia) 
Diversidade/Adaptabilidade 
_zonas com equipamentos concentram certo tipo de actividades e usos 
_ zonas ambivalentes: espaços abertos e zona do palco 
_ espaços abertos e resguardados pelas árvores: diversidade de espaços e 
utilizações 
_consoante períodos do dia: escolha dos utentes na utilização de locais 
ensombrados ou expostos ao sol 
_ zona das mesas está vazia de manhã e cheia de idosos à tarde a jogar 
_principais actividades dos idosos: caminhar, praticar desporto, 
passear e brincar com os netos, leitura de jornais e revistas, passear o 
cão, jogar às cartas 
_ a existência de caminhos iluminados e sem luz possibilita escolha da 
zona mais adequada à prática desportiva de cada utilizador. 
_palco: realização de eventos no parque; espectáculos, projecção de 
filmes, bailes, jogos. 
_ realização de uma prova desportiva no parque – existência de vários 
postos espalhados pelo espaço para a realização de provas 
_riqueza histórica na memória do lugar – requalificação de um espaço 
histórico que se transformou em parque público 
_consoante estado do tempo:  
_ambiente húmido e pavimento molhado – utilização menos intensa 
_ períodos de maior calor, a maioria dos utentes tende a ficar nas zonas 
de sombra, as zonas mais frescas 
_ Períodos do dia -semana: 
_ entre 9 e 10h pouca gente se encontra  
_ a partir das 10h da manhã a afluência ao espaço cresce. 
_ cafetaria a meio da manhã (11horas), num dia com mau tempo, está 
cheia de utentes  
_às onze da manhã nota-se uma grande afluência de idosos e mães com 
os filhos  
dias da semana: 
_ Encontra-se muita gente a caminhar, tanto de manhã como à tarde 
com intuitos desportivos. _no período da tarde existe mais diversidade 
de pessoas (mais crianças, casais de jovens a namorar, pais a brincarem 
com os filhos, para além de idosos). 
_ Períodos do dia –fim-de-semana: 
_  à hora de almoço, e (hora de maior calor), não se encontra 
praticamente nenhum idoso. 
_ às 16h00 o parque está cheio de gente de todas as idades. Actividades: 
jogar futebol, passeio, a jogar cartas, bicicleta, jogging, vólei, realização 
de piqueniques, festas de anos para crianças. 
_  às 18h30 a cafetaria está cheia de gente – a conversar, a estudar, a ler, 
(tempo está fresco e ventoso) 
_às 19h00 o parque está quase vazio, algumas pessoas a fazerem 
desporto (jogging), está muito frio e vento 
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_dias mais quentes: muita gente pratica jogging, andam de bicicleta ou 
marcham, tanto adultos como idosos 
_noite - pouca gente se encontra no parque, pessoas a fazer desporto e a 
passear o cão- não se encontram mulheres. 
_fim-de-semana: maior diversidade de pessoas  
_parque infantil lotado ao fins de semana   
Resistência/Durabilidade 
_pavimento deck: madeira resistente, durável, confortável para 
caminhar, com boa condutibilidade térmica 
_pavimento em betão ladeado com pedras de granito: resistente, 
durável, confortável, não sobreaquece, faz uma transição de uma matéria 
artificial para uma matéria natural 
_ caminhos têm uma grande intensidade de utilização mas o pavimento 
não se encontra desgastado nem danificado. 
_ matéria-prima dos equipamentos urbanos com considerável 
resistência e durabilidade 
_ local limpo e cuidado, não se encontra lixo no chão 
_ matéria-prima dos equipamentos reciclável 

_ alguns pavimentos em madeira 
necessitam ser substituídos 
_ dificuldade em caminhar no 
pavimento em gravilha  
_ blocos em betão para escadarias  
- pouca resistência à intempérie 
_ bancos riscados e cortados – 
sujeitos ao vandalismo 
_sistema de sinalética muito 
vulnerável ao vandalismo – 
desaparafusamento dos elementos, 
mapas riscados. 

Sustentabilidade 
_(económica e ambiental) aproveitamento parcial do sistema de águas 
da quinta 
_(cultural e social) requalificação dos recursos naturais e construídos 
da quinta, com novas funcionalidades, numa atitude que integra o 
passado e o presente do lugar. 
_(ambiental)Utilização de matérias recicláveis para os equipamentos e 
pavimentos 
_(económica) equipamento urbano não exige uma manutenção 
constante  
_(social) parque público que permite a prática de diferentes actividades, 
acolhe diferentes necessidades e expectativas dos utentes. 

_(económica e ambiental) relvado 
com grande consumo de água  
 

 
 

3.3.1 Identidade  
 

Existem várias escalas de identidade do Parque. Uma delas é a escala urbanística, na qual o 

espaço se destaca na malha urbana envolvente pelos seus elementos naturais. 

 A escala arquitectónica consiste numa zona verde para o lazer, pública, inserida numa zona 

residencial. A escala humana, dos gestos, relaciona-se com os locais memoráveis, onde o equipamento 

urbano inserido num determinado local, tem um papel fundamental para a vivência do parque. A sua 

história enquanto lugar atribui-lhe um significado mais rico. Só no século XXI se constituiu como 

espaço verde público, antes disso era propriedade de um nobre. Em termos físicos e biológicos essa 

riqueza reflecte-se na quantidade e diversidade de espécies que se encontram, com especímenes que 
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datam de alguns séculos; em termos do edificado, através  da existência de edifícios e do sistema de 

águas que foi aproveitado para as novas funções do lugar. Este parque constituí-se numa diversidade 

de zonas que são herança do seu carácter de Quinta agrícola - a Quinta dos Lilazes, a Nave central e a 

Mata, a segunda e a terceira pertencem à Quinta das Conchas. A constituição de cada uma destas 

zonas é substancialmente diferente, contribuindo para a distinção de áreas no parque. Perante esta 

diversidade, os utentes podem escolher a zona mais adequada para a fruição deste espaço, na 

realização de diferentes actividades consoante as suas necessidades. Neste sentido, procurou-se 

identificar uma série de locais memoráveis (fig.14) que revelam um equilíbrio entre o Homem e o 

meio. Um deles é o lago e a zona envolvente, um pólo que concentra muitos utentes, sobretudo 

idosos. A sua extensa área de água, onde confluem as linhas de água da quinta, e a presença de 

animais fazem com que as pessoas se aproximem, observem e interajam com os patos (trazem pão 

para os alimentarem), e/ou apreciem a vista agradável para o lago e o relvado que se estende até às 

palmeiras. Muitos utentes ficam debruçados sobre as guardas do lago, largos minutos a contemplar a 

paisagem, sentados nos bancos, ou mesmo de pé, perto da margem. No prolongamento do pontão, 

alguns indivíduos fazem exercícios de aquecimento e alongamento. Este local é um dos espaços mais 

sociáveis do parque, onde o factor social é consequente do factor físico. Outro lugar memorável é o 

parque infantil. Estimula um novo sentido de identidade. É um local lúdico, direccionado para as 

crianças, constitui-se como um importante pólo social não só para o grupo de foco mas também pelos 

utentes que acompanham as crianças, os familiares e amigos. Muitas vezes, os avós acompanham os 

netos neste local, sentando-se na relva, nos bancos ou nos muros circundantes. Destaca-se na 

paisagem pela cor e pelos equipamentos. A zona dos escorregas é um espaço singular no Parque. As 

crianças trazem os adultos que ficam a observá-las, sentados nos bancos ou acompanha a descida do 

escorrega ao lado da criança. Não é um lugar tão concorrido como o parque infantil. Outro ponto 

memorável é a zona de mesas no eucaliptal. É uma zona ensombrada. Tem um uso diário; no período 

de tarde muitos idosos vão jogar às cartas e quase todas as mesas estão então ocupadas com homens a 

jogar. É porventura, um dos espaços mais concorridos do Parque, estimulando um forte sentido de 

coesão social. Em cada mesa jogam quatro a oito jogadores, alguns jogos têm observadores atentos 

que se concentram em volta. Os utentes deixam  cartões com o registo de pontuações, em cima da 

mesa, de um dia para o outro, com pedras por cima para não voarem. Esse é um sinal de pertença, de 

marcação do território: apropriaram-se do espaço como sendo deles, confiando na manutenção dessa 

posse no tempo. Por último, outro local memorável é o caminho que liga a Cafetaria e o Lago. É 
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bastante concorrido, tem uma sombra generosa, em que a folhagem proporciona um ambiente fresco. 

É ladeado pelo muro da Quinta e por um vasto campo de relva, sendo, simultaneamente, protegido e 

exposto à paisagem, conferindo agradáveis vistas para o Parque. Encontram-se bancos com 

regularidade para contemplar a paisagem, pelo facto de o muro se encontrar imediatamente atrás dos 

bancos, oferece uma sensação de protecção. Tem muita gente a passear e, por isso, é um bom local 

para observar os outros. 

 

 

Fig. 14 Locais memoráveis e intensamente vividos: parque infantil, caminho entre o lago e cafetaria, lago e zona de 
mesas. 

           Fonte: autora. 

 

Depois de algum tempo de observação verificou-se que a maioria dos utentes idosos frequenta 

o parque assiduamente. À medida que progredimos no levantamento, reconhecemos pessoas a 

fazerem o mesmo tipo de actividades ou a frequentarem os mesmos locais, denunciando a 

importância da rotina e dos hábitos na vivência do espaço público. Para além disso, observámos que a 

maioria das pessoas se cumprimenta e eventualmente troca algumas palavras, ou, quando tem mais 

confiança, fica à conversa, demonstrando uma interacção informal e por vezes espontânea entre os 

utentes. Os assuntos de conversa entre idosos são variáveis consoante o grau de intimidade, o género e 

a classe social dos que interagem. Foi possível ouvir muitas conversas nos bancos de jardim, fala-se 
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muito sobre tempos passados (da tropa, da escola primária, da profissão), doenças e comida. Discute-

se a situação económica do país, fala-se do quotidiano, do estado do tempo, das mudanças dos tempos 

e, entre as pessoas mais instruídas, a relação entre a idade velha no passado e no presente, História e 

Literatura.  

Outro aspecto importante na identidade do lugar é a música. Observámos, repetidas vezes, o 

mesmo casal de idosos de mão dada a ouvir fado e a passear pelo Parque, assim como um senhor que 

se senta sempre no mesmo banco, a ouvir o mesmo tipo de música na rádio. 

Pela sua extensa área, o parque possui uma rede de caminhos, uns mais largos e devidamente 

equipados, outros mais estreitos e secundários. Desta forma, muitos utentes, e em especial os idosos, 

caminham neste espaço porque oferece uma multiplicidade de percursos devido à diversidade de 

zonas e extensão de área verde. A ‘marcha’ constitui-se como actividade número um (fig.15), tendo 

ela vários propósitos e ritmos: faz parte da rede de percursos quotidianos de alguns utilizadores: casa-

trabalho, casa-serviços e comércio, também se registou passear para desfrutar a paisagem, marcha 

com propósito desportivo (bicicleta, marcha, corrida), em ritmos mais rápidos ou mais lentos, 

caminhando em grupo (em pares, com amigos ou netos, com carrinhos ou de mão dada) ou sozinhas.  

 

 

Fig. 15 Ritmos e intuitos de marcha. 

                                                                          Fonte: autora. 
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Alguns exemplos: 

_Caminhar apressado; 

_passeio contemplativo(mais lento); 

_passeio em grupo (um pouco mais lento); 

_deslocação até um determinado local (ritmo médio, com sacos de compras); 

_corrida (ritmo rápido); 

_passeio com bengala (bastante lento); 

_passeio com netos (ritmo lento); 

O principal percurso na Quinta na nave central é o que acompanha os limites da mesma, à 

excepção do caminho das palmeiras. 

 

 

3.3.2 Continuidade/permeabilidade 
 

 

Fig. 16 Acessos da nave central. 

                                                                     Fonte: Câmara Municipal de Lisboa (adapt.). 

 

Os diferentes acessos (fig.16) à quinta intensificam as ligações/as continuidades com a malha 

urbana envolvente. Para além disso, o muro como limite físico e visível do parque com entradas 

pontuais, divide a zona verde da envolvente. Ligação visual com as traseiras dos edifícios de habitação 

devido a uma proximidade extrema do construído ao muro do parque. Muitos idosos, assim como 

outros utentes, atravessam o parque para irem às compras, para trabalhar ou para se dirigirem a 
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determinados locais. Este percurso intensamente utilizado, existe um rasto traçado pelos próprios 

utentes, em terra batida, que é, efectivamente, o mais directo entre a entrada da cafetaria e a entrada 

do restaurante, ou seja, o percurso mais curto entre a zona residencial da Quinta das Conchas ao 

Lumiar. Seria desejável tratar adequadamente o pavimento no percurso improvisado pelos utentes, 

não só em termos de conforto na mobilidade, mas também para garantir a acessibilidade das pessoas 

com mobilidade condicionada. Ao considerarmos as zonas de vegetação rasteira do parque, estas não 

são apenas zonas ambivalentes para fruição dos utentes, mas também possibilitam uma percepção 

contínua e geral do espaço (ligação visual entre a zona da Alta de Lisboa, e a zona residencial da 

Quinta das Conchas) tanto de noite como de dia. À noite, os principais caminhos estão iluminados, 

ligando visualmente a envolvente iluminada aos percursos do parque. 

 

 

3.3.3 Segurança/Conforto/Aprazibilidade 
 

É fundamental para o espaço público com estas características, existir uma segurança de 

natureza social, que se reflecte na confiança dos utentes ao usufruírem um espaço, sem inseguranças 

ou medos. Observámos idosos que vão caminhar sozinhos pela zona da mata sem receios durante o 

dia. Contudo, a mata pode ser experienciada com algum receio, já que o espaço tem uma grande 

densidade de arborização e por isso, a profundidade de campo de visão é baixa, dando a sensação de 

pouco controlo do espaço, de insegurança. A pendente dos caminhos na mata é alta sendo menos 

acessível a grupos com mobilidade condicionada. A nave central não tem grande densidade de 

coberto arbóreo e possui largos campos de relva que permitem uma maior profundidade de campo, 

dando uma sensação de maior controlo do espaço e segurança.  

A diversidade da flora enriquece a paisagem, constituindo-se em diferentes modos: zonas de 

vegetação mais densa, grandes relvados, zona de prado natural pontuada por árvores de fruto. Esta 

multiplicidade de situações reflecte-se na iluminação natural, em zonas de incidência directa do sol, e 

zonas mais resguardadas pela vegetação. Existem espaços mais resguardados do vento (caminho junto 

ao muro) ou mais expostos (grande relvado). Neste sentido, cada utente pode escolher o espaço ou a 

zona mais adequada para si consoante o tipo de actividade praticada, o grau de tolerância ao sol, as 
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estações do ano, os períodos do dia e a temperatura, de modo a frequentarem a zona mais adequada 

para cada um. 

Alguns equipamentos e pavimentos necessitam de reparação: placas direccionais, placas de 

identificação das árvores, pavimentos em madeira deformados, envernizamento dos bancos  

 

 

3.3.4 Mobilidade/acessibilidade 
 

Considerando uma das funções primordiais deste espaço – a mobilidade -  os caminhos com 

baixa pendente possibilitam o acesso ao parque a um grande universo de utilizadores, incluindo os 

grupos de mobilidade reduzida (idosos, pessoas com cadeiras de rodas, carrinhos de bebé) . A 

diferenciação de pavimentos ao longo dos percursos – betão, deck e asfalto – possibilita a escolha do 

pavimento mais adequado ou confortável a cada utilizador. 

A rede de percursos pedonais é contínua e fluida, sem obstáculos, já que os equipamentos e o 

mobiliário se encontram alinhados no limite do pavimento dos caminhos, não dificultando a 

mobilidade dos utentes e/ou a realização de actividades 

Entrada da cafetaria, tem acesso para cadeira de rodas, uma rampa com corrimão 

Um dos caminhos mais utilizados – da cafetaria até ao lago – por vezes não suporta tantos 

utentes, havendo um congestionamento de pessoas (quando se cruzam bicicletas, carrinhos de bebés, 

ou várias pessoas)  

 

 

3.3.5 Inclusão/coesão social  
 

Existência de zonas com equipamentos concentra certo tipo de actividades e usos: zona das 

mesas, parque infantil, cafetaria, restaurante:  

zona das mesas: idosos que jogam às cartas diariamente e grupos que fazem piqueniques;  

lago, estimula uma interacção social – conversas sobre a água, sobre os animais, local de 

paragem para apreciar as vistas, ler ou conversar – sentados nos bancos ou de pé;  
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parque infantil: crianças que brincam no recinto, trazem pais e outras pessoas que se 

concentram à volta do parque para as acompanhar ou simplesmente observadores (utilização dos 

muros circundantes);  

cafetaria e restaurante: (é um espaço semi-privado) muitos utentes passam por um destes 

estabelecimentos, não apenas para comer ou beber mas para se encontrarem, lerem, estudarem, 

constituindo-se como um importante espaço social;  

nave central: o grande relvado permite a prática de diferentes actividades – jogos de futebol, 

treinos desportivos. 

Pela sua área generosa, e existência de espaços abertos ou espaços resguardados pelas árvores, 

estabelece uma diversidade de escolhas aos utilizadores do parque, consoante as suas necessidades e 

expectativas – na zona do olival fazem-se piqueniques; na zona do palco realizam-se festas de anos 

para crianças; nos relvados ensombrados os avós jogam à bola com os netos; zonas sem equipamento 

têm apropriação livre e multifuncional. 

No entanto foi possível verificar alguns conflitos entre etnias, onde um dos utentes idosos 

manifestou o seu descontentamento pela realização de um churrasco na zona das mesas por utentes 

de uma etnia diferente, e noutro caso, outro utilizador idoso mostrou o seu descontentamento apenas 

pela presença de utentes de outras etnia. Estas interferências resultam de um determinados contexto 

político, social e cultural em que certas minorias são desprezadas ou indesejadas por estarem 

conotadas a actividades ilícitas e à pobreza. 

 

 

3.3.6 Legibilidade 
 

A análise feita pela equipa de investigação segundo os conceitos de Kevin Lynch (2008[1970]) 

tem por base uma observação empírica, meramente pessoal, baseada na vivência directa dos espaços e 

na observação da utilização feita por outros144.  

                                                 
144 Kevin Lynch utilizou técnicas de análise – levantamento do terreno feito por especialistas; inquéritos à população; esquissos feitos pelos 
utilizadores da cidade com base na sua imagem da cidade. 
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Fig. 17 Área do levantamento do Parque das Conchas. 

                                                             Fonte: Câmara Municipal de Lisboa 

 

Os elementos da imagem da cidade são transpostos para o contexto e a escala desta 

investigação (fig.17).Transpondo o conceito de bairro (fig.18) que Lynch enuncia, para o conceito de 

zona do parque, identificando o seu carácter homogéneo, distinguiu-se o parque em duas grandes 

zonas[a], numa primeira abordagem: para norte do caminho das palmeiras e para Sul do caminho das 

palmeiras. Podemos considerar que o alinhamento destas árvores constitui-se como um limite físico e 

visível de quase todos os espaços da nave central. A norte do caminho identificou-se o olival[b], a 

zona do palco multi-funcional[b], o limite entre a mata e a nave, o relvado que se estende desde as 

palmeiras até ao cimo, a zona da fonte, a zona dos escorregas[b], o restaurante e o parque infantil[b]. 

A sul do caminho identificámos o grande relvado[b], a via que acompanha o muro[b], o lago[b], o 

eucaliptal[b]. Identificámos duas zonas no eucaliptal: as mesas e a zona sem equipamentos [c]. 

Os pontos marcantes (fig.18) que se destacam na paisagem como elementos de referência e 

orientação são o lago[d], a cafetaria[d], o restaurante[d], o parque infantil[d], a zona dos escorregas[e] 

e a fonte[e]. 

Os cruzamentos (fig.18) relacionam-se com as vias, considerando-os principais[f] ou 

secundários[g] consoante os tipos de via que confluem num determinado ponto. 
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Fig. 18 Imagem do Parque segundo levantamento de campo I. 

                                                    Fonte: autora. 

 

 

Fig. 19 Imagem do Parque segundo levantamento II. 

                                                               Fonte: Câmara Municipal de Lisboa (adpat.)- 
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As vias principais (fig.19) são as mais utilizadas pelos utentes, que usualmente coincidem com 

o pavimento em betão ladeado por cubos de granito à excepção do troço feito pelos próprios utentes 

que liga duas entradas (entrada da cafetaria e do restaurante). As vias secundárias localizam-se a norte 

do caminho das palmeiras, onde existe uma diversidade de caminhos também bastante utilizados. 

Nos limites (fig.19) da nave central temos uma barreira isoladora que é o muro, um limite 

físico que divide simultaneamente o espaço verde da malha urbana e o muro ‘interior’ do parque, que 

divide a Quinta das Conchas da Quinta dos Lilazes. Consideramos também o limite entre a Mata e a 

nave central que é «mais uma costura de união do que propriamente uma barreira isoladora»145, onde 

se desenha uma das vias principais no remate das duas zonas. 

 

 

3.3.7 Diversidade e Adaptabilidade 
 

 

Fig. 20 Locais ensombrados e expostos ao sol. 

                                                                    Fonte: autora. 

 

É importante identificar o tipo de actividades realizadas pelos idosos e as actividades que toda 

a população pratica neste parque, relacionando-se com os períodos do dia, o estado do tempo, as 

estações do ano, os dias de semana e os locais. 

                                                 
145 Lynch, 2008, p.68. 

147 «Se empregarmos uma ou mais destas características ao longo de uma linha de um modo regular, então essa rua poderá ser imaginada 
como sendo um elemento contínuo e unificado» (2008[1960],p.99). 
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Eis alguns exemplos de actividades praticadas pelo grupo em estudo e outros: jogar futebol, 

andar de bicicleta, passear com a família ou amigos, andar, correr, ler, comer, beber, passear o cão. 

Registou-se também actividades praticadas sobretudo pelo grupo em estudo: jogar às cartas, passear e 

brincar com as crianças, ler jornais e revistas. 

Consoante os períodos do dia ou o estado do tempo, os idosos escolhem zonas de repouso 

mais ensombradas ou mais expostas(fig.20). Nos dias de maior calor, as zonas mais procuradas são os 

bancos do caminho da cafetaria, o limite entre a mata e a nave central e certas zonas dispersas no 

relvado, com sombras generosas. Em contraste, nos dias nublados, os bancos em frente ao lago (zona 

exposta) são os mais concorridos. 

 

 

Fig. 21 Frequência dias úteis e fins-de-semana. 

                                                                    Fonte: autora. 

 

Registou-se uma diferença evidente na utilização entre os dias de semana e os fins-de-semana(fig-21). 

Nos dias úteis verifica-se a presença sobretudo de idosos, tanto no período da manhã como no 

período da tarde. Ao fim-de-semana a dinâmica é completamente diferente, havendo pessoas de todas 

as idades, porque a maioria das pessoas tem tempo para usufruir do parque público. Contudo, 

continuámos a registar uma grande afluência de idosos na utilização do Parque aos fins-de-semana. 
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3.3.8 Sustentabilidade 
 

Tratando-se de um parque público, é fundamental que este espaço desenvolva mecanismos 

/processos/estratégias para uma sustentabilidade cultural, social, ambiental e económica. 

Culturalmente e socialmente, como espaço verde público, permite a prática de diferentes 

actividades e acolhe diferentes eventos públicos, acolhe diferentes necessidades e expectativas dos 

utentes – permite a criação de laços sociais, estimula o contacto inter-geracional, inter-racial, é um 

local de partilha, de encontro, acessível a todos os cidadãos. Não obstante a constituição histórica 

deste lugar, requalificou-se os recursos naturais e construídos da quinta, preservaram-se muitas 

árvores mas também se cortaram algumas e em lugar disso plantaram-se novas; o muro foi 

requalificado. A intervenção dotou o espaço com novas funcionalidades, numa atitude que integra o 

passado e o presente do lugar. Neste sentido, o sistema de águas foi parcialmente aproveitado para a 

manutenção do espaço estabelecendo-se mais valias económicas e ambientais.  
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3.4 Análise do Mobiliário e Equipamentos  
 

3.4.1Coerência do sistema  
 

 

Fig. 22 Coerência do sistema de equipamentos e mobiliário. 

                                                    Fonte: autora. 

 

O sistema de equipamento urbano na nave central revela uma evidente coerência entre os 

seus elementos (fig.22). Contudo, podemos identificar sub-grupos dentro do sistema, sendo que, 

persiste alguma diversidade no conjunto, e simultaneamente, unidade formal e técnica no 

equipamento. São eles o sistema de sinalética, que tem como princípio a utilização de perfis de 

madeira como elementos de sustentação vertical e placas de acrílico com informação impressa, 

cortadas em formato curvo, aparafusadas aos perfis; o sistema de bancos, com e sem encosto, com a 

mesma base ‘sentável’ em perfis horizontais de madeira Este desdobramento intencional de uma peça 

em duas opções é adequado para um espaço público desta dimensão. Cada utilizador, consoante as 

actividades que realiza, e o seu modo próprio de fruir o espaço e os objectos, pode escolher o tipo de 

banco mais apropriado para si. As restantes peças relacionam-se de diversas maneiras com os vários 

elementos. O candeeiro tem o mesmo princípio material dos bancos e da sinalética, na utilização de 
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perfis de madeira, e em termos de cor, é idêntico aos bancos. O caixote do lixo constitui-se com o 

mesmo material e acabamento que a base do candeeiro – aço galvanizado em esmalte do tipo forja – 

embora a sua configuração seja pontual no sistema. A mesa de jogo aplica o princípio dos perfis de 

madeira na construção de superfícies e volumes dos bancos, no entanto, o tipo de madeira (na cor, no 

veio e na textura) e o modo de fixação é diferente. O elemento mais diferenciado é o bebedouro, não 

só pela sua configuração de sólido de revolução, mas também pelo material utilizado, o aço inox. 

De um modo geral, o sistema caracteriza-se pelo despojamento formal e pela utilização 

preferencial da madeira, um material natural que se integra na paisagem de um modo discreto e 

camuflado, sem contraste. Porém existem dois elementos pontuais, o bebedouro, pelo brilho do 

material, e um dos elementos da sinalética com o mapa do parque, pela sua intenção de destaque 

quando o utente chega pela primeira vez, identificar rapidamente o mapa do parque através da 

diversidade de cores vivas que se destacam na paisagem.  

É importante referir que existem outras duas zonas no Parque, a Quinta dos Lilazes e a Mata. 

A primeira teve uma fase de obra posterior ao Parque das Conchas, embora o mobiliário utilizado seja 

praticamente o mesmo com algumas excepções (equipamento do lago e banco/escultura. A segunda 

zona, a mata, tem uma densidade maior de coberto arbóreo, sendo a sua vivência muito diferente das 

outras zonas – normalmente é utilizada para a prática desportiva. Alguns trilhos estão iluminados 

com candeeiros idênticos aos das restantes zonas, mas os bancos são manifestamente diferentes, 

ajudando a marcar a diferença entre as zonas. 

 

 

3.4.2 Dimensionamento  
 

Existem elementos do sistema de equipamento urbano que respondem de uma forma mais ou 

menos adequada aos critérios de um dimensionamento para a população do parque, e em particular, 

aos idosos que o frequentam.  

Os objectos menos eficientes e funcionais são o bebedouro e a mesa de jogo. O primeiro 

porque tem uma única altura para todos os utilizadores, sendo que os adultos e os mais velhos têm de 

se curvar demasiado para beber água, para além de ser necessário empurrar com bastante força o 

botão que acciona o jacto de água. Seria desejável aceder-se ao objecto em duas alturas diferentes de 
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modo a possibilitar um uso mais confortável a vários tipos de público. O segundo porque a mesa é 

demasiado alta para a altura dos bancos, estes não têm encosto nem apoio de braços, são fixos e o seu 

apoio situa-se no meio do assento, premissas que falham para uma utilização intensa e diária deste 

equipamento. 

No caso dos bancos, a existência de duas opções(com e sem encosto) é adequado para um 

espaço público desta dimensão. Cada utilizador, consoante as actividades que realiza, e o seu modo 

próprio de fruir o espaço e os objectos, pode escolher o tipo de banco mais apropriado para si. 

Quando falamos em utilizadores idosos, pensamos nos requisitos de dimensionamento desejáveis 

para uma fruição mais confortável possível como a existência de encosto, e o apoio de braços, este 

aspecto é positivo porque responde aos critérios de ergonomia e correcto dimensionamento, embora 

estas peças não respondem de forma completa a esses requisitos. Para além disso, os utilizadores 

fruem os objectos de modos diferentes, e que pela experiência de observação, no caso específico dos 

idosos, muitas vezes não se encostam no apoio para as costas, ou escolhem um banco sem encosto 

(embora este não corresponda de forma tão completa como o outro aos critérios de ergonomia e 

conforto). Também a questão dos usos imprevistos nos objectos pode ser um pouco diferente perante 

um banco com ou sem encosto, condicionando a sua apropriação  

 

 

3.4.3 Dimensão simbólica 
 

O sistema de equipamento urbano caracteriza-se por um despojamento formal e uma forte 

operacionalidade que se traduz numa modernidade contemporânea (apesar de haver algumas 

excepções no mobiliário do parque infantil). Na paisagem, é um sistema que se dilui com a envolvente 

natural porque utiliza como material primordial, a madeira, integrando-se no espaço sem grande 

contraste. Este carácter neutro na paisagem é simultaneamente resistente e robusto, em que a madeira 

envelhece bem. 
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3.4.4 Disposição/implantação  
 

Todos os elementos urbanos têm uma posição estratégica (fig. 15 e 16), consoante as funções 

do espaço e a configuração do parque na sua dimensão histórica, dentro daquilo que já existe, e na sua 

dimensão actual, nas modificações sofridas. Muitos elementos estão convenientemente localizados e 

com uma disposição coerente e que faz sentido. Se, nalguns casos, o equipamento está em falta, 

noutros seria desejável que não se posicionasse em certos locais.  

Em relação ao posicionamento pertinente e com bons resultados, os bancos, os candeeiros, os 

caixotes do lixo (fig.23), são colocados com regularidade ao longo dos caminhos, no alinhamento do 

pavimento e da relva. Cada um destes elementos tem um ritmo próprio de disposição que se relaciona 

com as funções de cada objecto. Os candeeiros (fig.23) têm um ritmo mais intenso e regular, seguido 

dos bancos (fig.24) que usualmente se encontram a pares, e os caixotes do lixo, que podem situar-se 

junto dos bancos ou isoladamente no alinhamento do pavimento.  

 

 

Fig. 23 Implantação do mobiliário urbano I. 

                                                                                    Fonte: autora. 
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Fig. 24  Implantação do mobiliário urbano II. 

                                                                                   Fonte: autora. 

 

 

Fig. 25 Implantação do sistema de sinalética. 

                                                                                  Fonte: autora. 

 

Em relação ao sistema de sinalética, (fig.25) os painéis com informação de contactos úteis em 

caso de emergência estão estrategicamente dispostos junto às zonas de recreio infantil; os mapas de 

localização encontram-se junto das entradas do parque (embora alguns não estejam com a orientação 

correcta), ajudando os utentes que se deslocam ao espaço pela primeira vez a orientarem-se e 

tomarem conhecimento das várias zonas e do enquadramento histórico da Quinta; os outros 

elementos de sinalética estão dispostos segundo aquilo que pretendem informar- as placas de perigo 
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de afogamento junto ao lago, as placas direccionais situam-se nos cruzamentos e as placas 

identificativas das árvores estão dispostas a um metro de distância destas.  

A diversidade de pavimentos articula-se com os diferentes percursos realizáveis e por isso, 

oferece escolha na utilização de caminhos mais adequados às necessidades de cada utilizador. Nos 

principais percursos, o pavimento é de betão com remate a granito, de diferentes larguras consoante a 

sua importância. Existem caminhos de ligação entre os principais, em deck de madeira, que 

acompanham as linhas de água ou as palmeiras que ladeiam o caminho (este de carácter mais poético, 

mais cenográfico). Também existe pavimento em asfalto no caminho que circunda a zona de jogo, 

como caminho alternativo, e o princípio da mata, espaço com uma constituição diferente da nave 

central. O pavimento de acesso à zona de jogo é em betão e a zona de jogo é em gravilha.  

No que diz respeito ao equipamento urbano em falta  relativo àquilo que existe mas não está 

disposto da forma mais desejável ou em discordância na forma como se usufrui o parque seria 

conveniente a existência de: bebedouros (existem apenas dois); certos caminhos com um 

comprimento generoso equipados com bancos; seria adequado que a disposição dos bancos definisse 

situações mais íntimas, de modo a possibilitar uma escolha no modo de estar no espaço público, em 

contraste com aquilo que existe, uma vez que os bancos estão francamente expostos aos caminhos 

existentes; os degraus de acesso à zona das mesas deveriam estar bem dimensionados e construídos, e 

equipados com guardas e corrimãos para possibilitar um acesso mais seguro de uma zona para outra, 

principalmente para os grupos com mobilidade reduzida, como são os idosos.  
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3.4.5 Apropriação  
 

 

Fig. 26 Esquissos dos utilizadores idosos nos bancos. 

                                                                       Fonte: autora. 

 

Observou-se uma relação entre usos e os períodos do dia  manifestando-se nas apropriações 

dos equipamentos e mobiliário. No caso de determinados bancos (fig.26), que são usados por 

determinados indivíduos, tendem a ser usufruídos no mesmo período do dia. Observámos em dias 

diferentes, no mesmo período do dia, os mesmos utentes a utilizarem determinados equipamentos e 

espaços.  Também as mesas de jogo têm um uso diário pelo mesmo grupo de utentes. Esta frequência 

do uso dos equipamentos está relacionada com a questão da privatização do espaço e da marcação do 

território de cada indivíduo. Os objectos ao serem repetidamente usados pelas mesmas pessoas, 

estabelecem uma ligação do homem ao espaço, são âncoras ou incidentes de paragem na apropriação 

do parque. Certos indivíduos, ou grupos de utentes vão passear, caminhar ou fazer desporto à mesma 

hora, diariamente. Nota-se uma clara diferença de género na apropriação do espaço dos objectos. Os 

homens e as mulheres mais velhos têm modos de estar diferentes, diferem na realização de 

actividades. Contudo, muitas vezes dirigem-se ao parque em casais, desfrutando e usufruindo do 
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espaço em conjunto. São os homens que passam mais tempo no parque, talvez porque as mulheres 

permanecem mais tempo em casa a tratar e a cuidar do seu espaço doméstico, assim como a cozinhar 

e a fazer compras. Os homens estão mais descontraídos no espaço, como têm mais tempo para 

desfrutar, também a diversidade de actividades que realizam é maior. Jogam às cartas, ouvem música, 

lêem, fazem palavras cruzadas, conversam, passeiam e brincam com os netos, olham a paisagem, 

fazem desporto. As mulheres vão acompanhadas, ou pelos netos, ou pelas amigas ou pelos maridos, 

são mais contidas, mais cerimoniosas na apropriação do espaço e dos objectos. Vão ler, contemplar a 

paisagem, passear os netos, conversar, andar e  passear o cão. 

Apropriação de determinados elementos urbanos:  

Os bancos situados junto ao lago são muito utilizados pelo facto de terem um grande campo 

visual, onde é possível observar o lago, os utentes a caminhar, e o grande relvado. 

Os caixotes de lixo móveis, para além da sua função primordial são utilizados como ‘postes’ 

de baliza nos jogos de futebol que se realizam no grande relvado. Servem também para agrupar as 

mochilas dos jogadores. 

Utilização frequente de um determinado banco por um grupo de idosos, situado no limite 

entre a mata e a nave central. 

O banco sem encosto é utilizado como pista de corrida para as crianças - várias famílias com 

pais, netos, avós que vêm passear para o parque, utilizam os bancos sem encosto para as crianças 

correrem e saltarem, de banco em banco, apoiadas nas mãos dos adultos. 

O banco sem encosto para exercício físico - Alguns utentes que fazem desporto param num 

cruzamento no limite entre a nave e a mata e deitam-se para fazerem exercícios de alongamentos ou 

trabalho de músculos (abdominais). Naquele local, o caminho é mais largo, havendo mais espaço e 

intimidade para os utentes circularem e não se aproximarem demasiado do utilizador que realiza os 

seus exercícios. 

A placa de sinalização da árvore é utilizada pelas crianças como objecto lúdico, sobem e 

saltam. 
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3.4.6 Acessibilidade  
 

A diversidade de pavimentos possibilita a escolha mais adequada às actividades e aos usos de 

cada utilizador, ajuda a demarcar certas áreas com determinadas funções e marca as diferentes zonas 

do parque. Certos caminhos têm uma grande intensidade de utilização, mas o pavimento não se 

encontra desgastado nem danificado. 

O caso mais preocupante é a gravilha da zona de jogo frequentada por idosos, extremamente 

desconfortável para caminhar, porque os pés se afundam no pavimento. Para além disso, esta zona 

tem uma utilização diária e intensa por parte dos jogadores de cartas que todos os dias usam as mesas 

de. É também uma zona de paragem, porque se concentram homens a ver os jogos, que ficam de pé e 

se vão deslocando para outras mesas.  

 

 

3.5 Oportunidades de projecto de design 

3.5.1 Melhorar e adaptar o mobiliário existente  

 

Depois de uma análise sistemática ao equipamento existente no parque, identificamos uma 

série de lacunas no sistema em relação aos utilizadores idosos. Neste sentido proporíamos desenvolver 

uma proposta de melhoramento e adaptação do mobiliário existente. Incluía-se a colocação de 

guardas nas escadarias da zona de jogo; um desenho mais sólido e seguro para as guardas da margem 

do lago; a colocação de braços nos bancos com encosto; a mudança de pavimento na zona das mesas 

mais confortável para caminhar; a adaptação dos muros circundantes do parque infantil, para que 

sejam mais seguros para as crianças e mais confortáveis para sentar, (etc).  

 

3.5.2 Indicadores exteriores para a entrada do parque 

 

Considerando as indicações exteriores a diferentes distâncias, desde as sinalizações, às placas 

de identificação do parque, notámos que a sinalização da zona verde não é suficientemente 
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contrastante e destacada da envolvente imediata de modo a permitir a identificação. Por isso 

proporíamos um sistema de sinalética para conduzir transeuntes e automóveis no espaço urbano até 

ao parque (que é praticamente inexistente) e uns objectos ‘extraordinários’ para marcarem as várias 

entradas do espaço verde para este ganhar protagonismo na malha urbana. Este projecto não estaria a 

contemplar de um modo especial as necessidades dos idosos, porque se dirige abertamente para toda a 

população que frequenta e que pode a vir frequentar o parque das Conchas. 

 

 

3.5.3 Inexistência de zonas sentáveis, resguardas da exposição pública 

 

Depois de se analisar a disposição de equipamentos, notámos que o parque carece de zonas 

íntimas com bancos, para os utentes estarem com um mais privacidade. Face a esta falta, proporíamos 

não só uma mudança na arquitectura do jardim para se projectar estes pequenos espaços, mas 

também um novo desenho de equipamento para essas situações, possivelmente articulado com aquilo 

que existe. 

 

 

3.5.4 Repensar a área de jogo  
 

Ao considerarmos o uso intensivo das mesas como área de jogo, dever-se-ia repensar esta 

zona do parque. No sentido de expandir as actividades lúdicas para os idosos (e obviamente para toda 

a população interessada), alargando o tipo de jogos praticados com a malha, o xadrez, as damas, e 

também, propor uma transformação no espaço, equipamentos e mobiliário, com o intuito de tornar o 

espaço mais atractivo, mais confortável e também mais acessível. 

 

 

3.5.5 Apoios de marcha 

 

Considerando a actividade número um do parque que é a marcha, poderíamos trabalhar à 

volta desta temática. Identificando os diferentes ritmos e os vários intuitos e motivações para 
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caminhar, os estímulos sensoriais que estão intrínsecos na materialidade natural do espaço, a 

importância dos contactos sociais nos idosos no espaço urbano e o contributo dos equipamentos e 

mobiliário urbano na fruição das zonas verdes propomos um sistema de acompanhamento da marcha 

tomando em atenção as necessidades especiais dos utilizadores idosos. Por um lado, este sistema 

contribuirá para promover uma marcha mais segura, no sentido de ajudar ou colmatar as dificuldades 

que os idosos têm a caminhar. Por outro, em situações pontuais ao longo dos percursos, pretende 

criar âncoras que façam deter os utilizadores da sua marcha, de modo a criarem-se propósitos para 

descansarem, conversarem, contemplarem a paisagem 

 

 

3.5.6 Pensar em espaços lúdicos ou recreativos para as idosas 

 

Depois de uma observação directa e atenta, notámos uma clara diferença de fruição do espaço 

verde por género. As mulheres mais velhas passam claramente menos tempo no parque em relação 

aos idosos homens. Para além disso, o seu modo de estar e as actividades diferem em relação ao outro 

grupo. Nunca registámos a prática de actividades lúdicas e recreativas. Neste sentido, surge a 

oportunidade de desenhar espaços equipados para as idosas poderem realizar esse tipo de actividades, 

de modo a expandir a sua experiência de fruição do espaço público e de socialização. Contudo, é 

preciso considerar que a vivência no espaço público das mulheres advém de factores culturais e 

históricos que não podem ser ignorados; pelo contrário, deve-se trabalhar com esses dados para 

realizar uma proposta exequível do ponto de vista das necessidades sociais e culturais deste grupo. 

 

 

3.5.7 Espaços cobertos a fim de evitar a exposição dos utentes à chuva e ao vento 

 

Na nave central não existe nenhum espaço (com excepção da cafetaria) abrigado da chuva e 

do vento, para os utentes estarem no parque. Seria desejável a existência destes equipamentos/infra-

estruturas em certos pontos do parque, para poder alargar a utilização deste espaço verde nos meses 

mais frios e chuvosos. 
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 4. Capítulo IV - Proposta em Design de Equipamento  
 

Depois de efectuada a análise e realizado o respectivo diagnóstico, enunciámos várias 

oportunidades de projecto, das quais escolhemos uma. Verificámos que a actividade mais frequente 

no Parque das Conchas é a marcha. Assim sendo, considerámos pertinente a realização de uma 

proposta em design de equipamento que trabalhasse à volta desta temática. Como foi descrito no 

capítulo anterior, identificamos os diferentes ritmos, intuitos e motivações para caminhar. 

Observámos que o parque é utilizado como percurso entre os locais de residência, comércio e serviços 

pelos residentes do Alto do Lumiar, no seu quotidiano. Registámos várias actividades desportivas, 

onde a marcha e a corrida são actividades comuns entre os idosos. Identificámos o parque como um 

lugar de passeio onde a marcha ocorre individualmente ou em grupo. Transversalmente a todas estas 

actividades, decorrem contactos sociais entre os utentes, a diferentes níveis de proximidade.  

Os idosos são um grupo que tem mais tempo para desfrutar do parque em relação a qualquer 

outra faixa de utilizadores e que, efectivamente, o usufrui com mais regularidade em relação ao 

restante universo.  

O parque como elemento singular na malha urbana é um espaço de excepção na fruição do 

espaço público, devido às suas características físicas, contribuindo para o bem-estar dos seus 

utilizadores. Como é óbvio, a marcha contribui fortemente para o bem-estar dos idosos, tendo efeitos 

positivos ao nível da mobilidade, autonomia e qualidade de vida.  

Propomos um sistema de apoio de marcha (fig.27) em atenção às necessidades e restrições 

dos utilizadores idosos. Este projecto procura promover uma marcha mais segura e acessível, no 

sentido de auxiliar o acto de caminhar e proteger os utilizadores de possíveis situações de perigo, 

pretendendo suprimir as dificuldades e limitações que os idosos podem ter ao caminhar. 
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Fig. 27 Mapa do sistema de equipamento. 

                                                                         Fonte: autora 

 

Pretende, também, criar pretextos que façam deter os utilizadores da marcha em 

determinados locais ao longo dos percursos. Estes elementos extraordinários pretendem estimular 

contactos sociais, proporcionar momentos de descanso, de observação da paisagem e do quotidiano 

do espaço, em que os utilizadores poderão apropriar-se destes objectos do modo mais conveniente 

para si, permitindo diferentes apropriações - poderão encostar-se, debruçar-se, ou simplesmente 

apoiar-se. As combinações possíveis destes elementos permitem diversos níveis de interacção, uns 

mais próximos, outros mais solitários.  
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Fig. 28 Combinações e revestimentos. 

                                                                         Fonte: autora 

 

Este projecto tem em atenção as necessidade específicas, tanto físicas como psicológicas e 

sociais, da população idosa que frequenta o parque. No entanto, tivemos em conta que, por trabalhar 

no espaço público, este projecto também pode ser experienciado por todos os outros utentes que não 

idosos, não pretendendo exclusividade no usufruto da proposta. 

Pretendeu-se enriquecer a experiência do movimento do corpo através do espaço, num 

determinado tempo. Para isso explorou-se a ideia de continuidade e irregularidade. Continuidade na 

sucessão de elementos verticais que sustentam o corrimão. Irregularidade em dois sentidos - primeiro 

na distância variável entre dois tipos de elementos verticais e segundo na criação de zonas pontuais, 

apostas ao longo do percurso – para dentro ou para fora, côncavas ou convexas, íntimas ou 

públicas(fig.28).  
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O conceito de continuidade materializado na proposta, está relacionado com a ideia de 

imaginabilidade 147de Lynch, que promove uma diferenciação entre ruas através de uma qualidade 

espacial característica: uma textura especial do pavimento ou da fachada, um conjunto cénico de 

cheiros e sons, etc. Ao aplicarmos os apoios de marcha com os pilares num ritmo regular, estamos a 

atribuir uma nova qualidade a um caminho do parque.(fig.29) 

 

 

Fig. 29 Disposição dos elementos verticais. 

                                                                        Fonte: autora 

 

Por outro lado, os elementos pontuais manifestam irregularidades no sistema, o que faz com 

que o sentimento de progressão em direcções opostas seja diferenciado, pelo posicionamento de 

objectos extraordinários, e por essa razão marcantes, em determinados locais. Para além disso, os 

elementos pontuais enriquecem a experiência de progressão no espaço. Tal como refere Lynch. 

 

 Quando o percurso está enriquecido por certos elementos diferenciadores, ao  atingir e passar 
certas metas que se sucedem, o percurso assume um significado muito maior, e torna-se  por si 
só, uma verdadeira experiência.148  

 

Esta dicotomia entre o regular e o pontual faz com que a consciência do movimento seja mais 

forte e a experiência de caminhar mais rica, contribuindo para a diversidade e hierarquização dos 

caminhos do parque. 

                                                 
148 . Lynch, 2008[1960], p.99. 
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Os elementos pontuais pretendem ser pretextos de paragem no acto de caminhar, 

relacionando-se com a ideia de âncoras no espaço público, que Cullen (1983[1971]) explicita, devido à 

necessidade do Homem se agregar aos elementos do espaço urbano por ser o “objecto mais móbil da 

cidade”149.  

O sistema de apoio de marcha apresenta-se em duas componentes. A primeira consiste num 

auxiliador da marcha ou protecção de uma área, materializada num corrimão que acompanha alguns 

dos percursos existentes, sustentado por uma estrutura de elementos verticais em aço. Consoante o 

local de implantação, a distância entre os elementos verticais poderá variar, podendo ser sempre igual 

ou irregular.A segunda componente constitui-se em elementos pontuais que detenham a marcha dos 

utentes, materializada numa estrutura em aço com uma superfície de revestimento. Através de 

supressões ao longo do percurso, as estruturas posicionam-se para dentro ou para fora dos caminhos, 

e acompanham as mudanças de direcção em cruzamentos. 

Cada estrutura pontual é composta por dois elementos. Neste sistema definiram-se dois 

módulos para as estruturas com comprimentos diferentes (1800 e 600 milímetros respectivamente), 

através da combinação das quais é possível obter diferentes resultados. O revestimento da estrutura 

pode concretizar-se em diferentes materiais (fig.30). Nesta proposta desenhámos duas ‘peles’, uma em 

réguas de madeira maciça e outra em membrana de borracha, para demonstrar a potencialidade deste 

sistema na flexibilidade da aplicação dos materiais. O revestimento em madeira é constituído por 

réguas aparafusadas à estrutura. Na segunda proposta, a borracha reveste os dois planos, através da 

sua fixação por aparafusamento à estrutura. 

                                                 
149 Cullen, 1983[1971],p.23. 
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Fig. 30 Estrutura e diversos revestimentos. 

                                                                         Fonte: autora 

 

Os elementos verticais do apoio de marcha, assim como a estrutura dos elementos pontuais, 

são em chapa de aço quinada e soldada com acabamento em esmalte forja. A fixação destes elementos 

ao pavimento poderá ocorrer em duas situações distintas: no pavimento em madeira, exigindo o corte 

parcial deste para que seja possível a fixação a um maciço de betão através de aparafusamento; no 

pavimento em betão, o limite dos caminhos é constituído por blocos de granito, sendo necessário 

retirar alguns destes, para que os elementos em aço se possam fixar e aparafusar a um maciço de 

betão. O corrimão em madeira é fresado e cortado, receberá tratamento em auto-clave e protecção 

anti-fungos. Para assegurar uma maior resistência, esta componente é estruturada com um perfil em 

chapa que acompanha todo o seu comprimento e que permite a respectiva ligação aos elementos 

verticais. 

No referente às ‘peles’ dos elementos de paragem, o tabuado de madeira é cortado, receberá 

tratamento em auto-clave e protecção anti-fungos e aparafusado à estrutura em aço. O revestimento 

em borracha é também aparafusado à estrutura. 
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O sistema de equipamento urbano pretende responder aos critérios de acessibilidade, de 

modo a que os utilizadores idosos com mobilidade condicionada possam ter mais apoios no acesso 

aos percursos existentes do parque. Através do corrimão que acompanha alguns dos caminhos, 

garantiremos o auxílio deste elemento material aos utilizadores que apresentam restrições no acto da 

marcha. Para além disso, o sistema pretende definir limites evidentes nos bordos dos caminhos de 

modo a proteger os utilizadores da linha de água -  de eventuais quedas – e da colisão com os utentes 

que desenvolvem actividades nos relvados.  

É importante referir o facto de este tipo de equipamento poder provocar dependência nos 

utilizadores, ao criar habituação pela existência de um apoio ao caminhar. No entanto, consideramos 

fundamental assegurar uma maior acessibilidade e segurança aos utilizadores. 

Em relação ao dimensionamento do sistema, recorremos à legislação em vigor através do 

Guia Acessibilidade e Mobilidade para todos150, e uma série de estudos antropométricos de várias 

populações idosas151. Consultámos informações referentes aos corrimãos e barras de apoio, nas quais 

se descreve a necessidade do corrimão ter uma superfície de preensão equivalente e de um diâmetro 

entre 0.035 e 0.05. Desta forma optámos por uma secção circular com 48 mm de diâmetro. A escolha 

da configuração cilíndrica, em madeira, também se deve ao facto de não possuir superfícies abrasivas 

nem arestas vivas que poderiam causar desconforto ou danos na utilização, assim como ser 

suficientemente resistente aos usos no espaço público, por estar estruturada com um elemento 

inferior em chapa de aço. Para além disso, a madeira tem um bom comportamento térmico, não 

correndo o risco de atingir temperaturas elevadas na exposição solar nem ser confortável ao tacto pela 

textura dos veios. No dimensionamento respeitante à altura do corrimão, optámos pelo valor máximo 

permitido na legislação em vigor – 900 milímetros, porque esta é uma medida comum, utilizada em 

diferentes situações: escadarias, rampas e guardas.  

Ao dimensionarmos os elementos urbanos pontuais, considerámos diferentes variáveis 

antropométricas, disponíveis nos estudos consultados: a altura do cotovelo, o comprimento entre o 

cotovelo e extremidade da mão, a largura dos ombros. Cruzámos estes dados com os da legislação e 

definimos uma altura constante – cerca de um metro – de modo a servir de protecção mas também de 

elemento de apoio dos cotovelos e braços, para permitir diferentes posições. Simultaneamente, este 

                                                 
150 2006. 

151 Consultados na dissertação de Mestrado em Design de Carina Guerreiro. 
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objecto destaca-se do apoio de marcha que acompanha os caminhos existentes. A dimensão do plano 

horizontal vai-se alterando consoante o módulo escolhido e a combinação com o segundo elemento 

que o complementa. As diferentes possibilidades de combinação dos módulos permitem a obtenção 

de situações distintas – umas que potenciam a proximidade, outras a introspecção. Esta diversidade 

resulta em diferenças angulares entre as estruturas pontuais, sendo necessário rematar os dois 

elementos. As barras verticais e as estruturas pontuais serão construídas em chapa de aço porque esta 

apresenta uma forte resistência aos esforços mecânicos, à intempérie, aos usos imprevistos e a 

possíveis agressões.  

Optámos por introduzir uma métrica no sistema porque esta nos permitiu agilizar todo o 

processo de desenho, a partir do número seis (desde o dimensionamento de cada um dos elementos 

até à distância entre as barras verticais). 

Pelo facto de realizarmos uma proposta para este contexto específico, não descurámos o 

aspecto da coerência em relação ao equipamento existente. Desta forma, o apoio de marcha será 

construído em madeira e aço, materiais bem presentes no conjunto dos equipamentos e mobiliário já 

implantados do Parque. Como foi referido anteriormente, os objectos projectados são discretos na 

relação que virão estabelecer com a paisagem urbana existente, materializando uma integração sem 

contrastes intensos. Contudo, procurámos soluções que vão ao encontro de uma flexibilidade na 

escolha dos materiais e na configuração dos elementos de excepção, que pensamos ser importante no 

desenho de equipamento para espaço público. Por isso as estruturas pontuais podem ser revestidas de 

diferentes materiais. Neste trabalho demonstramos a utilização da madeira e da borracha como 

possível resposta. A madeira concretiza-se numa integração mais harmoniosa com a envolvente 

natural, enquanto que a borracha tem um maior impacto no contexto devido à cor e à matéria.  

O projecto pretende estimular a sensorialidade dos utilizadores idosos devido à qualidade 

acústica, visual, táctil e olfactiva deste espaço verde, quer através dos apoios para caminhar, quer 

através dos elementos pontuais que possibilitam momentos de contemplação. 

Pretende-se trabalhar sobre os percursos existentes, não alterando a composição 

arquitectónica do espaço. Reflectimos sobre a implantação do sistema em todos os caminhos ou, pelo 

contrário, escolhendo alguns, de modo a destacar-se um ou mais percursos no parque. Certos 

caminhos que acompanham os limites da Nave central estão devidamente equipados com bancos, 

caixotes do lixo, etc, tornando-se inadequada a colocação do apoio de marcha nesses percursos. Do 

lado oposto dos mesmos, a colocação do sistema iria pressupor a criação uma barreira visual para 
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quem está sentado nos bancos e, porventura, um bloqueio físico que não convida à utilização dos 

vazios verdes.  

Perante uma área extensa como a Nave central do Parque das Conchas, elegemos uma série de 

casos, que nos parecem pertinentes. 

 

 

Fig. 31 Implantação no caso 1. 

                                                                                     Fonte: autora 

 

Caso 1. Situa-se na parte Norte da Nave, é um caminho em pavimento de madeira que 

atravessa um amplo relvado, conectando o lado da Mata com o limite oposto(fig.31). 

A escolha justifica-se pela longa extensão do caminho, onde apenas existem dois bancos e não 

há qualquer apoio à deslocação. Posicionámos o apoio de marcha num dos lados do caminho. 

 

 

Fig. 32 Implantação do caso 2 em madeira. 

                                                                        Fonte: autora 

 

Fig. 33 Implantação do caso 2 em borracha. 

                                                                       Fonte: autora 
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Caso 2. Localiza-se no caminho que acompanha o palco e a praça até ao parque infantil. A 

escolha deste percurso deve-se ao facto de este intersectar outros dois trajectos, formando um 

cruzamento com potencialidades de encontro social. Outra razão para a sua escolha é o facto do 

caminho estar ladeado por uma levada, necessitando de uma protecção entre a água e o pavimento em 

madeira(fig.32 e 33). 

Caso 3. Está inserido na margem do lago (um espaço memorável), inclui toda a zona 

protegida por guardas, no limite entre o pavimento e a água. Optámos por este local porque é bastante 

utilizado pelos idosos como lugar de contemplação para o lago, espaço de conversa e observação do 

quotidiano do parque. Notámos que as guardas existentes são desadequadas aos usos reais daquele 

espaço tornando-se necessário intervir em determinados pontos, inserindo as estruturas pontuais que 

projectámos. 
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5. Considerações finais 
 

Os avanços da medicina e da tecnologia, assim como a prestação de serviços de saúde e 

higiene e uma melhoria na alimentação, melhoraram consideravelmente as condições de vida do 

Homem, permitindo que uma larga faixa da população viva mais tempo. Este facto, em si positivo, 

coloca novos desafios à sociedade, perante um aumento considerável de população envelhecida. 

Numa sociedade em que a inclusão e a tolerância são valores a veicular, é fundamental adequar os 

espaços públicos às reais necessidades e desejos dos idosos. 

O conceito de velhice passa por uma caracterização do indivíduo idoso que se prende com as 

alterações decorrentes da idade. O declínio das capacidades físicas, sensoriais, psicológicas e 

cognitivas reflecte-se na utilização do espaço e dos objectos e nas vivências que daí advêm. O 

significado de idoso admite uma percepção colectiva, que é variável consoante as épocas e as culturas, 

com conotações positivas e negativas que, naturalmente, se reflectem na percepção da fruição dos 

espaços e dos objectos.  

As conotações negativas transparecem nos sentimentos de pena e compaixão despertados pela 

vivência solitária de muitos idosos no espaço público, na segregação através de espaços e 

equipamentos estereotipados, pela discriminação, e até a exclusão, decorrentes da desadequação. do 

meio às necessidades da população idosa e ainda, pelo facto de a velhice ser por vezes confundida com 

deficiência grave, fazendo equivaler por exemplo, os idosos a utilizadores de cadeira de rodas. 

As conotações positivas manifestam-se na disponibilidade dos idosos para habitar o espaço 

público, podendo utilizá-lo com maior frequência relativamente a outras faixas da população. Os 

espaços públicos mais povoados pelos idosos conduzem a uma maior vivência social, tanto na 

manutenção de contactos sociais, como na estimulação de novos contactos, contribuindo para a 

existência de espaços mais intensamente vividos e para a promoção de um nível mais elevado de 

segurança de cariz social. Felizmente, nota-se hoje uma crescente atenção às necessidades e desejos 

deste grupo, devido ao aumento e diversidade de oportunidades de actividades no espaço público. 

O espaço público, como lugar e conexão de todas as funções da cidade, comporta diferentes 

dimensões – não só físicas e temporais mas também culturais, sociais, políticas e económicas. Pelo 

facto de ser livremente partilhado por todas as pessoas, não obstante a existência de regras e deveres 
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enquanto cidadãos, é no espaço público que ocorre esta multiplicidade de dimensões que podem estar 

mais ou menos interligadas.  

Os espaços verdes são uma tipologia pertencente ao universo do espaço público que traz 

largos benefícios à qualidade de vida dos idosos. Devido às duas características físicas, são obviamente 

espaços que estimulam o contacto com a natureza e que permitem a realização de uma panóplia de 

actividades. A multiplicidade de utilizações num espaço partilhado e vivido pelos utentes tem efeitos 

extremamente positivos na manutenção de contactos sociais e no estabelecimento de novos laços 

entre as pessoas. Este aspecto social, também é possibilitado pela proximidade das zonas verdes com 

os locais de residência em que se estabelecem hábitos e rotinas da fruição do espaço público. Todos 

estes aspectos influenciam positivamente a autonomia e independência do idoso. Porém, há que 

referir que a vivência e convivência nos espaços verdes gera riscos que são indissociáveis ao seu uso. 

Os riscos manifestam-se não apenas nas inseguranças e medos – o risco de quedas, o medo dos 

roubos – mas, também, nos conflitos decorrentes da coexistência de diferentes gerações, actividades e 

etnias que causam possíveis interferências, tensões e descontentamento. 

Os objectos podem ser entendidos como extensões do homem que potenciam a relação que 

este estabelece com o meio, possibilitando uma melhor qualidade de vida. Torna-se imperativo 

reconhecer as diversas valências dos equipamentos e mobiliário urbano nos espaços verdes urbanos 

na perspectiva dos utilizadores idosos. A operacionalidade dos equipamentos e mobiliários é definida 

a partir de critérios ergonómicos relativos às dimensões antropométricas do universo da população 

idosa, que se traduzem no correcto dimensionamento dos objectos relativos ao seu uso, assim como 

nos respectivos aspectos construtivos. A materialidade também define a dimensão física de 

configuração dos objectos. A selecção dos materiais deve estar articulada com os contextos – 

dependentes do clima e da geografia do local -  e com os custos. Estas premissas e adequações deverão 

estimular um aumento de oportunidades para a fruição dos idosos no espaço público, no sentido de 

respeitar as restrições da população idosa, pelos efeitos inevitáveis do envelhecimento e, sobretudo, 

com o intuito de preservar, o mais possível, a autonomia e independência dos indivíduos. 

A dimensão utilitária está implicita tanto na função primordial de uso(s) como nas utilizações 

imprevistas. As utilizações dependem das  actividades realizadas, nas quais a disposição e a 

implantação dos equipamentos e mobiliários contribuem para a polarização das actividades no espaço 

público. 
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Esta polarização articula-se com os limites e continuidades espaciais que, em parte, se 

definem pelos objectos – por um lado relacionam-se com as várias distâncias do ser humano, 

admitindo à partida um espaço para determinados usos, e a possibilidade dos utilizadores de trazerem 

novos utentes – como simples observadores. Por outro lado, poderá despoletar a segregação de 

grupos, pela divisão do espaço por usos e, não menos importante, potenciar interferências e conflitos, 

colocando grandes desafios ao projecto em design de equipamentos. Estes aspectos são fortemente 

influenciados pela frequência de utilização segundo factores temporais - consoante os períodos do dia, 

os dias da semana e o estado do tempo, decorrentes das estações do ano.  

A dimensão comunicativa constitui-se através da sua materialidade e formalização. Os 

objectos estruturam, conjuntamente com os outros elementos do espaço urbano, uma imagem nos 

utilizadores, que pode ser apreendida em diferentes escalas – partindo da escala humana, referente aos 

usos e gestos até à construção de uma imagem urbana. A percepção dos elementos urbanos é filtrada 

por factores de natureza cultural, porque os objectos são conotados com determinados significados e 

simbolismos dependentes da cultura daqueles que os utilizam e observam. A dimensão cultural, que 

determina a identidade dos espaços e dos objectos atribuída pelos utilizadores, estabelece relações 

íntimas com a frequência de utilização. Os hábitos e rotinas na vida dos idosos, potenciam um 

sentimento de posse, de pertença aos lugares e aos objectos, por vezes, manifestada com sinais 

concretos de marcação. Não menos importantes, são as claras diferenças de apropriação por género, 

entre os homens e as mulheres, no seu modo de estar e comportamentos na fruição dos elementos nos 

espaços verdes.  

Durante esta investigação, procurámos conhecer os diferentes métodos e técnicas de recolha, 

representação e análise do espaço público com o objectivo de reflectirmos e o adaptarmos para a fase 

do levantamento do Parque das Conchas. No processo de recolha de informação identificámos vários 

modos de registo -  a observação, a filmagem, as entrevistas e os inquéritos. Por consulta de diferentes 

autores, tomámos conhecimento da diversidade das técnicas de recolha e a sua articulação com a 

escala de análise do espaço público, o contexto e a própria equipa de investigação. A observação 

directa definiu-se como uma técnica particularmente importante, porque permitiu visualizar a 

interacção dos utilizadores idosos com os espaços e os objectos num contexto real. Esta técnica 

aplicou-se no trabalho de campo. No referente às técnicas de representação e análise da informação 

recolhida em espaço público, identificámos diferentes modos de tratar os dados recolhidos, quer 

através da imagem que inclui a fotografia, o desenho e os mapas, quer através da escrita, usando 
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esquemas e textos. A representação da informação pode estar segmentada por critérios e tipologias de 

equipamento. 

Procurámos aprofundar os conceitos de Design Universal e Design Inclusivo no modo como 

estes se podem reflectir no projecto em design para os idosos. Verificámos que os dois conceitos têm 

preocupações comuns, no sentido em que apelam a uma concepção abrangente a um maior número 

possível de utilizadores, sem discriminação. Paralelamente, muitos autores reconhecem a diversidade 

do homem nos aspectos físicos, psicológicos e culturais, que se manifestam na idade, na constituição 

física dos indivíduos, nas classes sociais, nos interesses e motivações. De facto, esta multiplicidade 

torna-se incoerente com os objectivos do Design Universal, pela impossibilidade de dar apenas uma 

resposta projectual a um universo tão variado de utilizadores. Em relação ao conceito de Design 

Inclusivo, procurámos compreender se é possível incluir uma determinada faixa de utilizadores sem a 

segregar em relação às restantes. Notámos que os efeitos desta atitude inclusiva, por vezes, acabam 

por ter efeitos contrários àqueles que se pretendiam, contribuindo para a segregação ou 

estigmatização de um grupo. No entanto, admitimos que é uma prática positiva, no sentido em que 

procura compreender as diferenças do ser humano, para proporcionar mais equidade nas 

oportunidades, no sentido de uma sociedade mais equilibrada. Consideramos que o design de 

equipamento urbano deve procurar incluir as diferentes necessidades e desejos dos indivíduos. Os 

elementos urbanos devem permitir diferentes oportunidades e possibilidades de apropriação, de 

modo a respeitarem a diversidade do ser humano. Este aspecto da flexibilidade no uso é muito 

relevante, porque permite alargar o universo de utilização. Em contrapartida, em certos casos, a 

concepção de equipamentos e mobiliários urbanos exige respostas extremamente específicas, a 

determinados grupos de utilizadores, não permitindo flexibilidade no uso. Posto isto, reflectimos 

sobre o design na perspectiva dos utilizadores idosos. Tentámos compreender se a concepção de 

equipamento e mobiliário urbano exige a resposta a necessidades específicas, que resultam em 

propostas especiais e exclusivas a este grupo de utilização ou se, pelo contrário, admitindo as 

particularidade deste grupo, é possível projectar soluções que contemplem os idosos e outros 

universos de utilização.  

Ao realizarmos um levantamento no Parque das Conchas, definimos formas de organização e 

sistematização da informação recolhida que se traduziram numa reflexão dos temas gerais do projecto 

em espaço público e temas específicos da adequação dos equipamentos e mobiliários aos utilizadores 

idosos. Ao analisarmos o Parque das Conchas em diferentes escalas, entendemos os diferentes 
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espaços, objectos, e as suas utilizações consoante o grau de aproximação. Na escala arquitectónica 

identificámos os pontos marcantes, a hierarquização de zonas, e a integração coerente do sistema de 

equipamentos na paisagem. Na escala humana foi possível seleccionar espaços e elementos 

memoráveis, que se traduziram numa intensa utilização, e examinar os objectos do ponto de vista 

construtivo, dimensional, formal e do desempenho. 

O conjunto de caminhos fluidos e contínuos, assim como as diferentes ligações à malha 

urbana, permitem uma utilização do parque inserido na rede de percursos dos residentes, isto é, como 

zona de deslocação. Para além disso as ligações com o tecido urbano são consolidadas por uma rede 

de transportes públicos existente no Lumiar, e a possibilidade de aceder com transporte particular. 

 A riqueza histórica e ecológica da Quinta das Conchas oferece aos utentes idosos diferentes 

qualidades sensoriais: acústica, visual, táctil e olfactiva, e uma diversidade de espaços existentes onde 

podem decorrer diversas actividades recreativas, culturais, desportivas e de lazer. Os diferentes 

espaços do parque proporcionam locais ensombrados, nas zonas de vegetação mais densa, ou locais 

expostos ao sol, nas clareiras, nas quais estão implantados os equipamentos que contribuem para a 

polarização das actividades. 

A diversidade de espaços constitui-se na existência de zonas ambivalentes que permitem uma 

larga flexibilidade do seu uso e nas zonas e equipamentos específicos que determinam o seu fim de 

utilização. Na apropriação dos elementos urbanos para fins determinados, registámos uma 

diversidade no uso por parte de diferentes indivíduos, assim como usos imprevistos. Este aspecto do 

uso dos objectos relaciona-se com o dimensionamento dos elementos urbanos e a sua adequação às 

necessidades da população idosa, onde, por vezes, encontrámos algumas lacunas. Partindo desta 

questão da diversidade de utilizadores dos equipamentos no espaço público, também verificámos uma 

territorialidade por parte de determinados grupos que está articulada com a frequência do uso. 

Reconhecendo a importância da rotina e dos hábitos no quotidiano dos idosos, assistimos a um 

período de fruição regular, fortemente dependente do estado de tempo, dias de semana e estações do 

ano, que se manifestou por vezes, na marcação do território. A frequência da utilização tem efeitos 

positivos na possibilidade de novos contactos e na manutenção dos laços afectivos. O facto de os 

utentes manterem, a diferentes níveis de proximidade, os contactos sociais, aumenta a sensação de 

segurança dos utilizadores na fruição do parque (idosos e o restante universo). Também a segurança 

preventiva através dos equipamentos, infra-estruturas e recursos tecnológicos contribuem para o 

bem-estar e confiança dos utentes. Contudo, estes factos não esgotam todas as inseguranças, perigos e 
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conflitos decorrentes da vivência do espaço público. Primeiro, porque existem espaços que necessitam 

de manutenção ou de reformulação, por não estarem devidamente adequados às restrições da 

população idosa. Segundo, porque a vivência e fruição do espaço público implica riscos, que residem, 

sobretudo, em conflitos interactividades. As interferências advêm de questões históricas e culturais, 

entre utentes de diferentes etnias e gerações, que são manifestadas através de um descontentamento 

na partilha do espaço público. 

Partindo da adequação dos equipamentos e mobiliários urbanos, reflectimos sobre o que 

estaria em falta ou poderia ser melhorado. Na elaboração da proposta do apoio de marcha e elementos 

pontuais que convidassem a paragens, iniciou-se um processo de negociação entre os vários aspectos 

que o projecto tem de equacionar: desde os parâmetros antropométricos da população idosa para o 

dimensionamento adequado ao uso dos objectos, contando também com o aspecto social, 

considerando os diferentes níveis de proximidade dos indivíduos e as suas necessidades sociais não 

descurando os aspectos técnicos, da construção dos elementos, assim como os aspectos formais e 

comunicativos referentes à materialização dos elementos no seu contributo para a definição da 

paisagem. 

Para futuras investigações neste âmbito, seria recomendável a realização de um estudo com 

uma equipa multi-disciplinar, onde confluiriam especialistas da área da geriatria, sociologia, 

antropologia, paisagismo, design de comunicação e naturalmente, do design de equipamentos 

urbanos. Esta multidisciplinaridade justifica-se porque poderia possibilitar não só abordagens mais 

profundas e especializadas sobre os temas, mas sobretudo permitiria estabelecer a inter-relação entre 

os campos disciplinares evidenciando um entendimento/ conhecimento mais consistente. 

Pelo facto de a fase de levantamento ter ocorrido apenas em certos meses da Primavera e do 

Verão, seria adequado poder observar um ciclo anual, passando pelas quatro estações, na medida em 

que os usos são fortemente condicionados pelo estado do tempo. Para além disso, a proposta em 

design de equipamento apresentada não esgota todas as possibilidades de projecto neste caso 

concreto, podendo dar-se continuidade às oportunidades de projecto enunciadas no III capítulo. 
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DATA 20 Abril 2010
DURAÇÃO 9h30 – 14h00
TEMPO Céu limpo

ESPAÇO VS UTILIZADOR  Ao chegar à quinta apercebi-me que a maior 
parte dos utilizadores são idosos. Passeiam, lêem, conversam, 
passeiam os netos e também fazem desporto. Vejo algumas 
crianças que em princípio, deveriam estar na escola (um grupo a 
observar um treino de futebol, casais a namorar. Vejo sobretudo 
pessoas a caminhar (e o caminhar tem várias dimensões): passear 
para desfrutar a paisagem, marcha com propósito desportivo, em 
ritmos mais rápidos e mas lentos, atravessar a Quinta para chegar 
a um determinado local (as pessoas transportam sacos de plástico 
das compras, também passeiam em grupo (em pares, com amigos 
ou netos, com carrinhos ou de mão dada). Existem determinados 
percursos mais usados que outros. O caminho que liga a Cafetaria 
e o Lago é bastante concorrido [1]. Tem uma sombra generosa, em 
que a folhagem não é demasiado densa, sendo a ambiência fresca, 
mas não demasiado fria. É ladeado pelo muro da Quinta e por um 
vasto campo de relva, sendo simultaneamente protegido e exposto à 
paisagem, conferindo agradáveis vistas para o Parque. Encontram-se 
bancos com regularidade para contemplar a paisagem, pelo facto do 
muro se encontrar atrás dos bancos , dá uma sensação de protecção. 
Tem muita gente a passear, e por isso é um bom local para observar 
os outros, para fazer ‘people watching’.
Ao pé do pontão do lago existem guardas, [2] [3] em dois momentos 
observei um idoso e uma idosa apoiados no segundo nível de 
protecção a contemplar a paisagem. Talvez por se sentirem mais 
seguros, não vão para a margem, e ali ficam, largos minutos. Existe 
um banco na primeira linha da margem [4] [5] que é muito utilizado 
pela vista agradável para o lago.As mesas de jogo estão vazias durante 
a manhã.[6]

TEMPO VS UTILIZADOR No princípio da manhã, encontro 
essencialmente transeuntes  a caminhar (nas suas diferentes 
dimensões).
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OBSERVAÇÕES Situação curiosa 
– observei um senhor a ouvir 
rádio através do telemóvel em 
altifalante, outras pessoas que ali 
se encontram vão comentando 
as notícias, criando-se uma 
interacção. Apercebi-me que o 
Parque é demasiado extenso, 
para fazer um levantamento das 
três zonas (a Mata, a Quinta dos 
Lilazes e a Quinta das Conchas), 
desta maneira, irei escolher a 
Quinta das Conchas – o corpo 
central – para me concentrar nesta 
investigação.
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DATA  21 Abril 2010
DURAÇÃO  9h40 – 14h00
TEMPO  Céu nublado com abertas (ameaça chuva)

ESPAÇO VS UTILIZADOR A partir das 10h da manhã a afluência ao espaço 
cresce. A actividade número um é a marcha,[1] as pessoas caminham 
de modos diferentes, marcha para o desporto, passeio, deslocação 
a um determinado local. Vejo alguns casais de idosos a passer,[2] 
avós com netos, muita gente a praticar desporto (bicicleta, marcha, 
corrida). Pontualmente vejo grupos de duas senhoras ou homens a 
passear à conversa.
Lago dos Patos [3]– até agora parece-me a zona mais viva na fruição 
de equipamento. As pessoas param aí para conversar, ficam sentadas 
nos bancos a ler o jornal ou ver a paisagem (desse ponto tem-se um 
largo campo de visão)

TEMPO VS UTILIZADOR  O ambiente está húmido,[4] grande parte do 
pavimento está molhado. No início do dia pouca gente se encontra 
aqui. Vejo sobretudo homens a passear [5]e a fazer desporto,[6] 
consigo reconhecer certas pessoas que estiveram à dois dias atrás.

OBSERVAÇÕES
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DATA 26 Maio 2010
DURAÇÃO 9h20 – 14h00
TEMPO  Céu nublado 

ESPAÇO VS UTILIZADOR A zona do lago dos patos é das mais concorridas. 
As pessoas trazem pão para alimentarem os patos,[1] conversam em 
grupo ao reencontrarem pessoas[2]. No prolongamento do pontão 
alguns indivíduos fazem exercícios de aquecimento e alongamento. 
Observo cada idoso sentado no mesmo banco – sozinho – [3]a olhar 
o vazio e a ver quem passa. Muitas pessoas – homens e mulheres 
– marcham ou correm, algumas também passeiam em pares ou 
sozinhas.
Dirijo-me para o alto da Quinta, e passo na zona da cafetaria, 
encontro muitas pessoas a andar, a caminhar, a comer, a passear os 
netos e de vez em quando homens a ler o jornal – no limite entre a 
Quinta e a Mata. Decorre uma prova desportiva, onde os articipantes 
têm de passar por diferentes postos, espalhados pelo Parque.
Existem dois caminhos feitos pelas próprias pessoas, que ligam duas 
entradas, da Quinta das Conchas ao Lumiar. Isto acontece porque é o 
caminho mais curto entre os dois pontos, tem cerca de 1,5 metros de 
largura. Percorri um dos limites do parque - entre a entrada do lago e 
a entrada da cafetaria.[4]

TEMPO VS UTILIZADOR O tempo esteve instáel com pequenos períodos 
de sol e depois muito nublado, com vento. Dirigi-me à cafetaria [5]
a meio da manhã (11horas) e estava cheia de gente, no interiror -  a 
ler, a conversar, a trabalhar no computador. Predominantemente 
eram idosos a ler jornais, fazer palavras cruzadas, acompanhados 
com amigos ou parceiro(a) ou sozinhos. Observo a mesma pessoa 
em locais diferentes. Os utilizadores fazem percursos pelo Parque 
– mesmo que a sua marcha tenha intuitos diversos. O espaço das 
mesas de jogo continua sem gente nos períodos da manhã, ao final da 
manhao começam a aparecer os primeiros jogadores.[6]

OBSERVAÇÕES Começar a vir ao Parque noutros períodos do dia. 
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DATA 27 Maio 2010
DURAÇÃO 15h45 – 18h20
TEMPO Céu limpo, algum vento

ESPAÇO VS UTILIZADOR  Ao meu lado estão quatro idosos a conversar. 
Pela conversa parece que são frequentadores assíduos do parque, 
visto conhecerem algumas pessoas que por aqui passam. Alguns estão 
de perna cruzada, outros apenas encostados, de braços cruzados[2]. 
Comentam os percursos que as pessoas fazem (as conhecidas ou 
apenas as que conhecem de vista), afirmando que já as tinham visto 
num determinado sítio. Falam de tempos passados: da tropa, da escola 
primária, também falam sobre comida, perguntam uns aos outros, não 
vai caminhar? E acabam por se levantar todos para irem passear.
Passou um casal de idosos, de mão dada a ouvir fado (não se se por 
telemóvel ou rádio).
Dirijo-me à zona das mesas de jogo e quase todas as mesas estão 
ocupadas com homens a jogar às cartas.[1] É porventura um dos 
espaços mais concorridos do Parque, em cada mesa jogam quatro a 
oito jogadores, algumas mesas têm gente a ver o jogo. Igualmente o 
caminho ao longo do Lago é bastante procurado, muita gente se senta 
ali, e mas uma vez encontro um indivíduo a olhar o Lago, junto à 
guarda.

TEMPO VS UTILIZADOR A luminosidade e a posição do sol à tarde, 
diferenciam os lugares de sombra e luz em relação à manhã. O sol 
parece ser mais generoso, por isso quando está calor, as sombras são 
preciosas. Vejo algumas pessoas deitadas na relva, principalmente 
jovens a namorar. À tarde a zona de jogo muda radicalmente, está 
cheia de gente. Encontro na minha mesa, pedaços de cartão com 
pontuações de jogos – e umas pedras por cima para o cartão não voar. 
Esta é uma situação de marcação de território – não só por ser mais 
prático deixar o cartão de um dia para o outro no local, mas também 
para marcar aquela mesa como o espaço de jogo diário daqueles 
jogadores específicos.
Encontra-se muita gente a caminhar, tanto de manhã como á tarde 
com intuitos desportivos. No período da tarde existe mais diversidade 
de pessoas (mais crianças, casais de jovens a namorar, pais a brincarem 
com os filhos, para além de idosos).

OBSERVAÇÕES Existem arbustos perto das mesas de jogo. Os homens 
vão à ‘casa de banho’ mesmo ali. Consigo reconhecer algumas pessoas 
nos quatro dias de campo no parque.

1
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DATA 29 Maio 2010
DURAÇÃO 17h30 – 19h00
TEMPO Céu limpo, algum vento

ESPAÇO VS UTILIZADOR Sentei-me a escrever num banco ao pé do Lago 
e da zona de mesas, pouco depois sentou-se um idoso ao meu lado. 
Passou outro senhor que o cumprimentou, e ficaram à conversa. 
Falaram sobre viagens dentro de Portugal, doenças , História (Reis 
de Portugal, época dos Descobrimentos), Literatura, e a situação 
económica do país.

TEMPO VS UTILIZADOR Ao chegar ao parque num dia de fim de semana, 
a dinâmica é completamente diferente. Muita gente vem passar o seu 
sábado aqui, a jogar futebol,[1] a passear,[2] a jogar cartas[3], andar de 
bicicleta, [4]fazer desporto. Também se verifica uma maior diversidade 
de pessoas em relação aos dias de semana. Por ser fim de semana, 
algumas famílias organizam piqueniques[5] e festas de anos para 
crianças[6]. Realizam-se dois jogos de futebol onde se usa caixotes do 
lixo com rodas para as balizas, e também para se agrupar as mochilas 
dos jogadores. As pessoas encontram-se e cumprimentam-se, dão dois 
dedos de conversa. O parque infantil está completamente lotado – não 
só dentro do seu perímetro como à volta onde os adultos se sentam a 
conversar ou a vigiar as crianças.

OBSERVAÇÕES Vi novamente um senhor a ouvir fado na rádio, sentado 
num banco.[7].
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DATA 31 Maio 2010
DURAÇÃO  9h30 – 14h00
TEMPO Céu limpo, algum vento

ESPAÇO VS UTILIZADOR A actividade mais praticada no parque é a marcha. 
Consigo reconhecer várias pessoas e vários grupos desde o primeiro 
dia do levantamento. O principal percurso na Quinta, na nave central, 
é o que acompanha os limites do mesmo, [1][2][3]à excepção do 
caminho das palmeiras, os outos percursos não são muito utilizados.
Apropriação dos bancos – notei que um grupo de idosos – um senhor 
e duas senhoras- que se sentam no limite da mata e da quinta, é o 
mesmo que à uns dias atrás. Isso mostra que as pessoas tendem a usar 
o espaço da mesma maneira, adquirindo hábitos, tomando os objectos 
como ‘seus’. Falaram sobre comida e quando olharam para o relógio, 
exclamaram que tinham de ir para casa, preparar o almoço.
Reconhecimento de pessoas – à medida que os dias passam, 
reconheço mais pessoas, a fazerem o mesmo tipo de actividades ou a 
frequentarem os mesmos locais no parque. Isto mostra a importância 
da rotina e dos hábitos na vivência do espaço público.
Conversas que ouvi – (Senhor que conversa com senhora) falam sobre 
a idade (presente) [4]e as idades por que passaram ‘chegamos aos 80 e é o 
fim, o fim não, o princípio do fim’. Falam sobre médicos, sobre a mudança 
dos tempos ‘tudo tem o seu tempo..elas (as mulheres) agora não 
trabalham, têm empregadas, fingem que trabalham, têm aspirador…’ A 
vida quotidiana  – ‘eu, ajudar em casa?! Só se tivesse maluco. A minha mulher 
não me ajudou no trabalho.’ A situação do País ‘Portugal está na falência, mas 
eles vivem à rica’ (acerca de uma mulher que transportava o bebé num 
carrinho, em comparação com o passado, quando se transportavam os 
bebés ao colo. E falam de um passado longínquo ‘ eu vendia carvão a cinco 
tostões’

TEMPO VS UTILIZADOR  às onze da manhã nota-se uma grande afluência 
de idosos e mães com os filhos no parque, principalmente no 
percurso da cafetaria até ao lago.[5] As árvores que ladeiam o caminho 
proporcionam zonas de sombra fresca e agradável num dia de calor 
como este.Outro local ensombrado é o caminho ao longo do muro, 
muitos idosos param ali.[6]

OBSERVAÇÕES Vi o senhor do anel de brasão e voz grossa a passear. 
Reconheci mais pessoas pela roupa que traziam. Vi novamente  casal 
que passeiam pela
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DATA 3 Junho 2010
DURAÇÃO 12h00 – 17h00
TEMPO Céu limpo, calor

ESPAÇO VS UTILIZADOR A maioria dos utentes tende a ficar nas zonas 
de sombra, as zonas mais frescas, porque está muito calor e o sol 
está forte. Algumas delas são o limite entre a mata e a nave central; o 
caminho da cafetaria em direcção ao lago (é muito concorrido) e certas 
zonas dispersas no relvado, com sombras generosas.
Vê-se sobretudo pais com filhos e grupos de amigos (com filhos 
também) a fazerem piqueniques, a jogarem à bola na relva, ou 
simplesmente a passear. Praticamente, não se encontra nenhum idoso 
neste período, talvez porque seja a hora de maior calor. Os poucos 
que encontro passeiam a par (marido e mulher) ou acompanham os 
netos nas suas brincadeiras (no parque ou a jogar à bola). Vejo também 
algumas pessoas a fazer desporto, mas são sobretudo jovens ou 
homens adultos (vólei, jogging e bicicleta).
No princípio do caminho da cafetaria está um grupo de vinte pessoas a 
fazer piqueniques, sobretudo homens, jogam futebol antes e depois da 
refeição nno relvado do espaço aberto da quinta.

TEMPO VS UTILIZADOR À hora de almoço (13h30) o número de 
utilizadores diminui, o ambiente está bastante mais calmo do que à 
uma hora e meia atrás, as pessoas foram almoçar. Às 16h00 o parque 
está cheio de gente. Em todas as zonas – lago, zona de jogos, parque 
infantil,[2] cafetaria,[3] olival – frequentado por grupos de todas as 
idades.
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DATA 10 Junho 2010
DURAÇÃO 17h30 – 19h00
TEMPO Céu limpo, calor

ESPAÇO VS UTILIZADOR Sentei-me no primeiro banco do caminho do 
Lago e reconheço um senhor, de óculos, que costuma ouvir fado 
na rádio. Agora conversa com mais dois indivíduos. Falam sobre o 
estado do tempo, a entrada de àgua para o lago, de doenças.
Atrás de mim está a zona de jogo – está cheia, como num dia 
normal. Ao percorrer o caminho do lago, vejo mais idosos sentados 
nos bancos, sozinhos, as senhoras que passaram por mim vinham a 
passear, sozinhas ou em par.
Também passei por várias famílias com pais, netos, avós que vêm 
passear para o parque. Aproveitam os bancos sem encosto para 
as crianças correrem e saltarem,de banco em banco, apoiadas nos 
adultos.

TEMPO VS UTILIZADOR O tempo está instável e já choveu, por isso o 
parque não está cheio como os outros dias. Mesmo assim, muita 
gente vem para aqui, realizando as actividades do costume – jogar 
futebol, andar de bicicleta, passear com a família ou amigos, correr, 
ler, tomar café, passear o cão.
Às 18h30 a cafetaria está cheia de gente – a conversar, a estudar, a ler, 
como o tempo está fresco e ventoso, muita gente veio para este local 
abrigado. Às 19h00 o parque está quase vazio. Vejo algumas pessoas a 
fazerem desporto (jogging) e pouco mais, está muito frio e vento.
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DATA 20 Junho 2010
DURAÇÃO 19h30 – 22h10
TEMPO Céu limpo, vento

ESPAÇO VS UTILIZADOR Muitos grupos de utentes estão de saída, 
dirigem-se para fora do parque. Muita gente pratica desporto ao 
final da tarde, fazem jogging, andam de bicicleta ou marcham, [1]
[2]tanto adultos como idosos. Alguns utentes que fazem desporto 
param num cruzamento no limite entre a nave e a mata, para fazerem 
exercícios de alongamentos ou trabalho de músculos (abdominais) 
em cima de um banco sem encosto, não é a primeira vez que vejo 
alguém a fazer exercício físico em cima do banco, mesmo em outros 
períodos do dia. Naquele local, o caminho é mais largo, havendo mais 
espaço e intimidade para os utentes circularem e não se aproximarem 
demasiado do utilizador que pára ali.
Vejo alguns senhores de bengala a passear sozinhos[3][4], vejo uma 
senhora a passear o cão.[5]
Encontro equipamento desportivo (para montar ou recolher) junto 
da zona do palco, balizas, redes de basket e um pódio,[6] assim como 
um palco montado para os santos populares. A existência deste 
equipamento demonstra a polivalência daquele espaço.

TEMPO VS UTILIZADOR No período da noite, pouca gente se encontra 
no parque. [7][8][9][10]Observo alguns idosos a passear o cão (apenas 
homens), vejo dois casais a despedirem-se na entrada do parque. 
Está vento e frio, os restantes utentes praticam desporto, sobretudo 
jogging, bicicleta e alguns marcham, de várias idades – jovens, adultos 
e velhos - não se encontram mulheres.

OBSERVAÇÕES Cruzo-me repetidas vezes com as pessoas que fazem 

desporto.
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banco 1
MARCA  Escofet, modelo Tramet

COMPONENTES Encosto em madeira, tacos em madeira 
em madeira, assento, perfis de madeira, perfis metálicos 
(pés)

MEDIDAS GERAIS  830x600x245 mm

MATERIAIS  madeira em pinho nórdico, perfis em aço com 
tratamento anti-corrosivo, esmalte forja

ACAbAMENTOS tratamento em autoclave e protecção anti-
fungos

fIxAçãO ancorado mediante tacos de expansão

MANUTENçãO  verniz a aplicar sobre a madeira

fUNçãO DE USO objecto para sentar

ACESSIbIlIDADE profundidade do assento permite 
diferentes posições, utilizador encostado ou 
simplesmente sentado, cruzamento dos pés em cima do 
assento. Permite também sentar em cima do encosto.

SIMbOlISMO objecto que se dilui com a envolvente natural, 
através do envelhecimento da madeira, caracteriza-se 
por um despojamento e simplicidade formal. Apesar do 
seu carácter neutro na paisagem, tem um aspecto muito 
resistente e robusto.

SEGURANçA Arestas da madeira boleadas

CONfORTO  escolha pertinente do material – a madeira 
–pouca inércia térmica – não acumula muito calor no 
verão e frio no inverno

TExTURA  rugosa da madeira

CORES  castanho esverdeado e cinzento

DIMENSIONAMENTO/POSICIONAMENTO Comprimento 
suficientemente comprido para duas pessoas estarem 
sentadas em privacidade. Encosto com uma ligeira 
inclinação. Não tem braços, o que pode dificultar o acto 
de sentar e levantar.Disposição irregular no Parque, 
consoante as zonas. Estão alinhados no limite dos 
caminhos, por vezes agrupados em par. (perceber se isso 
acontece sempre)  
   
COERêNCIA/INTEGRAçãO Está em consonância com o 
restante sistema de equipamento, pela escolha de materiais, 
e nos aspectos formais. Objecto discreto na paisagem, 
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22 de Abril. 10h20. Mãe e filha.Pequena paragem durante o passeio

26 de Maio. 10h. Senhora e senhor que olham a paisagem, 
observam o que se passa (não se conhecem, ela está contraída, ele 
descontraído. Mais tarde, o seu marido senta-se no banco durante 
um minuto, dá-lhe a mão e vão se embora.

26 de Maio. 10h30. Idoso lê o jornal, não está encostado, inclina-se 
para a frente
27 de Maio. 16h00. Idoso que conversa com mais duas senhoras –

falam do passado e das pessoas que vão passando e cumprimentando.

integração sem contraste, difunde-se na paisagem.

APROPRIAçãO Possibilidade de escolha, acto de sentar 
encostado ou não. Comprimento suficiente para dormir.
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MARCA Escofet, modelo Tramet

COMPONENTES  Encosto em madeira, tacos em madeira em 
madeira, assento, perfis de madeira, perfis metálicos (pés)

MEDIDAS GERAIS  410x570x2450 mm
MATERIAIS  madeira em pinho nórdico, perfis em aço com 
tratamento anti-corrosivo, esmalte forja

TÉCNICASdeCOMFORMAÇÃO  corte, chapa quinada

ACAbAMENTOS tratamento em autoclave e protecção anti-
fungos

FIxAÇÃO ancorado mediante tacos de expansão
MANUTENÇÃO verniz a aplicar sobre a madeira

FUNÇÃO DE USO objecto para sentar

ACESSIbIlIDADE profundidade do assento permite diferentes 
posições, utilizador encostado ou simplesmente sentado, 
cruzamento dos pés em cima do assento. Permite também 
sentar em cima do encosto.

SIMbOlISMO  objecto que se dilui com a envolvente natural, 
através do envelhecimento da madeira, caracteriza-se 
por um despojamento e simplicidade formal. Apesar do 
seu carácter neutro na paisagem, tem um aspecto muito 
resistente e robusto.

SEGURANÇA Arestas da madeira boleadas

CONFORTO  escolha pertinente do material – a madeira –
pouca inércia térmica – não acumula muito calor no verão 
e frio no inverno. No espaço entre os perfis de madeira 
acumula-se lixo

TExTURA rugosa da madeira

CORES  castanho esverdeado e cinzento

DIMENSIONAMENTO/POSICIONAMENTO Comprimento sufi-
ciente para duas pessoas estarem sentadas em privacidade. 
Não tem braços, o que pode dificultar o acto de sentar 
e levantar. Disposição irregular no Parque, consoante as 
zonas. Estão alinhados no limite dos caminhos, por vezes 
agrupados em par. 

COERêNCIA/INTEGRAÇÃO É a versão sem encosto do 
banco 1.Está em consonância com o restante sistema de 
equipamento, pela escolha de materiais, e nos aspectos 
formais. Objecto discreto na paisagem, integração sem 
contraste, difunde-se na paisagem.

APROPRIAÇÃO Possibilidade de escolha, acto de sentar 
encostado ou não. Comprimento suficiente para dormir. 
As crianças correm por cima dos bancos e saltam entre 
eles com a ajuda dos pais.Este tipo de bancos é menos 
usado que o modelo com encosto.

bANCO 2
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MARCA  Fabrigmno, bebedouro circular serafina inox

COMPONENTES bacia, coluna central e base em aço inox
MEDIDAS GERAIS 300 x880x300 mm
MATERIAIS aço inox

TÉCNICASdeCOMFORMAÇÃO extrusão
ACAbAMENTOS  aço escovado
FIxAÇÃO por base metálica para chumbamento

MANUTENÇÃO limpeza e desinfecção do equipamento

MONTAGEM/DESMONT aparafusamento ao solo

FUNÇÃO DE USO beber água

ACESSIbIlIDADE não existe um degrau (uma elevação) para 
as crianças usarem o bebedouro. É necessário empurrar o 
botão com muita força.

SIMbOlISMO Objecto simples, sem ornamentos, caracteriza-
se por um despojamento e simplicidade que se traduz 
numa modernidade. Objecto resistente.

SEGURANÇA  Por vezes o sistema avaria e água fica a correr.
(sistema de água temporário

CONFORTO é necessário empurrar o botão com muita força 
para beber água, não existe uma elevação para as crianças 
utilizarem o equipamento.

TExTURA bacia polida, superfície áspera do tubo central.

CORES cinzento metalizado

DIMENSIONAMENTO/POSICIONAMENTOTem uma única altura 
para todos os utilizadores, encontra-se pontualmente no 
parque (perto do parque infantil, zona de mesas, limite da 
mata)

COERêNCIA/INTEGRAÇÃO peça que se destaca do restante 
sistema – pelos materiais e a sua configuração, apesar 
disso mantém uma sobriedade formal que caracteriza este 
sistema

APROPRIAÇÃO Alguns utilizadores têm de se curvar mais 
para beber água, as crianças ficam em bicos de pés.

bEbEDOURO
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caixote do lixo
MaRca Fabrigimno, Papeleiro oslo, elipsoidal

coMPoNeNteS  cobertura em aço, recipiente para saco do 
lixo (capacidade 35litros), Sistema basculante permitindo a 
sua abertura através de trinco instalado no suporte tubular

MedidaS GeRaiS 900x400x450 mm

MateRiaiS  estrutura em aço.

acabaMeNtoS acabamento por decapagem, Metalização e 
pintura a esmalte forja

Fixação ao solo por chumbamento directo.

MaNUteNção saco do lixo trocado regularmente

MoNtaGeM/deSMoNt aparafusamento e encaixe de peças

FUNção de USo guardar lixo dos utilizadores do espaço

aceSSibilidade  altura do caixote contempla os vários tipos 
de utilizadores – crianças, jovens, idosos. a tampa pode 
dificultar o acto de colocar o lixo no caixote, no entanto 
protege o ambiente do mau cheiro.

SiMboliSMo  objecto discreto, caracteriza-se por um 
despojamento e simplicidade formal, tem um aspecto 
resistente à intempérie e ao vandalismo

SeGURaNça cobertura boleada na extremidade da cobertura 

coNFoRto altura acessível a vários utilizadores. cobertura 
do caixote minimiza a propagação dos maus cheiros e do 
lixo se espalhar pelo espaço através do vento.

textURa superfície ‘rugosa’

coReS cinzento

diMeNSioNaMeNto/PoSicioNaMeNto a diferença entre a co-
bertura e o saco é sufeciente para colocar o lixo. altura do 
caixote contempla os vários utilizadores. alinhamento pelo 
limite do pavimento. Pontua regularmente os caminhos 
pedonais do parque.

coeRêNcia/iNteGRação integração sem contraste com a 
envolvente. Formalmente parece não estar articulado com 
os restantes elementos, no entanto, não sobressai nem se 
menospreza na paisagem.
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MARCA Fundacio Benito dúctil 

COMPONENTES carapaça em policarbonato, lâmpada, perfis 
em madeira de pinho nórdico, aço galavanizado

MEDIDAS GERAIS 460x3500x460 mm

MATERIAIS madeira, policarbonato, aço galvanizado

ACABAMENTOS tratamento em autoclave e anti-fungos, 
tratamento anti-corrosivo e esmalte de forja

FIxAçãO ao solo em maciço de betão

MANUTENçãO abertura  a 40 cm para os circuitos eléctricos

FUNçãO DE USO iluminação pública

SIMBOlISMO objecto sóbrio, despojado, em articulação com 
o restante sistema, à noite ganha uma nova expressão, pela 
luz que emite.. O pé de sustentação é da mesma madeira 
que os bancos.

SEGURANçA chave de protecção dos circuitos

CONFORTO Luz branca não é demasiado forte para o 
ambiente natural onde se encontra, objectos espaçados 
com relativa distância para não criar zonas com demasiada 
luz. Alguns caminhos não estão iluminados.

TExTURA rugosidade da madeira, áspera do aço

CORES castanho esverdeado, cinzento escuro, preto e 
cinzento metalizado

DIMENSIONAMENTO/POSICIONAMENTO Disposição regular, 
alinhadas pelo pavimento dos caminhos

COERêNCIA/INTEGRAçãO Objecto discreto na leitura 
da paisagem urbana, articulado com os restantes 
equipamentos na escolha do material e na configuração 
formal. Alguns não estão iluminados

CANDEEIRO
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mesa
COmPONeNTes tampo e assentos em madeira(sem nós), pé 
de sustentação em aço

medidas Gerais 2000x2000 x 900mm

maTeriais madeira (sem nós), aço

TÉCNiCasdeCOmFOrmaÇÃO extrusão, soldadura
aCabameNTOs envernizamento da madeira, pintura do metal
FixaÇÃO ao solo em maciço de betão
maNUTeNÇÃO envernizamento da madeira

mONTaGem/desmONT. aparafusamento de componentes

FUNÇÃO de UsO sentar, comer, jogar, conversar, ler, escrever

aCessibilidade dificuldade em andar sob o pavimento onde 
as mesas se encontram, os pés ‘afundam-se’ na gravilha. 
altura desadequada da mesa em relação aos bancos

simbOlismO cruz acentua unidade formal, que se constitui 
pelos bancos agregados ao eixo central. Objecto que se 
caracteriza por um despojamento formal, a cor castanha 
dilui-se na paisagem. Tem um aspecto um pouco instável, 
frágil, pelo facto de ter um pé de sustentação para a mesa e 
os quatro bancos.

seGUraNÇa não existe encosto, perfil dificulta mobilidade

CONFOrTO altura da mesa é desproporcional à altura do 
banco – grande distância entre os dois

TexTUra rugosidade da madeira

COres castanho alaranjado e preto

dimeNsiONameNTO/POsiCiONameNTO mesa demasiado alta 
para altura dos bancos. bancos sem encosto e apoio de 
braços, premissas que falham para uma utilização intensa 
e diária de um equipamento. agrupadas em duas zonas da 
área de gravilha – local ensombrado. Paralelas entre si.

COerêNCia/iNTeGraÇÃO Formalmente está coerente com o 
sistema, embora a madeira seja diferente.

aPrOPriaÇÃO Quase todas as mesas estão ocupadas no 
período de tarde, tem um uso diário.Quando os homens 
jogam às cartas utilizam cartão como base da mesa para 
escrever as pontuações dos jogos, por vezes deixam lá de 
um dia para o outro.

ObservaÇões Os bancos são suportados por um tubo de 
aço que se encontra a meio de cada um – limita o espaço 
de cada utilizador sentado.
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sinalética 1
MaRca desenho próprio

cOMPOnEntEs perfil em madeira, parafusos metálicos, placa 
de acrílico translúcida com película autocolante

MEDiDas GERais 1450x150x320 mm

MatERiais madeira, acrílico

técnicasdecOMFORMaÇÃO corte

acabaMEntOs velatura e envernizamento da madeira

FixaÇÃO em sapata de betão através de perfil metálico, 
abaixo do pavimento.   

ManUtEnÇÃO verniz a aplicar sobre a madeira

MONTAGEM/DESMONT. aparafusamento de peças

FUnÇÃO DE UsO informar, comunicar, alertar

acEssibiliDaDE contraste claro/escuro, letras a preto, 
vermelho e amarelo, placa esbranquiçada

siMbOlisMO objecto discreto na paisagem, despojado, a 
madeira tende a envelhecer, ‘camuflando-se na paisagem’. 
Placa arredondada lembra um elemento natural – a 
folha. Paralelamente a cor preta, vermelha e amarela dos 
pictogramas e avisos, saltam à vista para alertar

sEGURanÇa cantos arredondados da placa de acrílico

cOnFORtO contraste claro/escuro, letras a preto, vermelho 
e amarelo, placa esbranquiçada

tExtURa superfície polida da placa de acrílico

cOREs castanho, branco semi-opaco

DiMEnsiOnaMEntO/POsiciOnaMEntO Localização próxima 
do lago

cOERência/intEGRaÇÃO Coerente com o restante sistema 
de sinalética
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sinalética 2
MaRca  desenho próprio

cOMPOnEntEs  perfil em madeira, parafusos metálicos, placa 
de acrílico translúcida com película autocolante

MEDiDas GERais 560 x140x310 mm

MatERiais madeira, acrílico

técnicasdecOMFORMaÇÃO corte

acabaMEntOs velatura e envernizamento da madeira 
castanho, 

FixaÇÃO em sapata de betão através de perfil metálico, 
abaixo do pavimento.

ManUtEnÇÃO  verniz a aplicar sobre a madeira, limpeza 
entre os perfis

FUnÇÃO DE UsO aparafusamento de peças

acEssibiliDaDE (comunicacional) identificar as espécies - 
informar, comunicar

siMbOlisMO objecto discreto e despojado na paisagem. a 
madeira tende a envelhecer, ‘camuflando-se na paisagem’. 
Placa arredondada lembra um elemento natural – a folha.

cOnFORtO cantos arredondados da placa de acrílico. 

tExtURa superfície polida da placa de acrílico

cOREs contraste claro/escuro, letras a preto, placa semi-
opaca em branco

dimensionamento/Posicionamento Localização próxima 
da espécie que identifica – 1, 2m

coerência/integração coerente com o restante sistema 
de sinalética

aPROPRiaÇÃO crianças saltam para cima da placa, enquanto 
se agarram ao tronco
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sinalética 3
MaRca desenho próprio

MORFOGRaMa perfil em madeira, parafusos metálicos, placa 
de acrílico translúcida com película autocolante

MEDiDas GERais 2100x850x150 mm

MatERiais madeira, acrílico

técnicasdecOMFORMaÇÃO corte

acabaMEntOs velatura e envernizamento da madeira

FixaÇÃO em sapata de betão através de perfil metálico, 
abaixo do pavimento.

ManUtEnÇÃO verniz a aplicar sobre a madeira, limpeza 
entre os perfis, apertar parafusos

MOntaGEM/DEsMOnt aparafusamento de peças

FUnÇÃO DE UsO informar, comunicar contactos úteis

acEssibiliDaDE contraste claro/escuro, letras a preto, placa 
esbranquiçada

siMbOlisMO objecto discreto e despojado na paisage, a 
madeira tende a envelhecer, ‘camuflando-se na paisagem’. 
Placa arredondada lembra um elemento natural – a 
folha. A utilização da madeira dá um aspecto natural ao 
equipamento, em consonância com o ambiente verde onde 
se encontra.

sEGURanÇa cantos arredondados da placa de acrílico. 

cOnFORtO contraste claro/escuro entre as letras e o fundo, 
texto ao nível do olhar, direcção sugerida pela frma da 
placa (mensagem subentendida)

tExtURa superfície polida da placa de acrílico

cOREs castanho, branco semi-opaco

DiMEnsiOnaMEntO/pOsiciOnaMEntO Estrategicamente loca-
lizado perto dos sítios onde as crianças brincam.

cOERência/intEGRaÇÃO Coerente com o restante sistema 
de sinalética. Em relação ao restante sistema, a madeira é 
diferente, não sendo completamente coerente.
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sinalética 4
MaRca desenho próprio

MORFOGRaMa perfil em madeira, parafusos metálicos, placa 
de acrílico translúcida com película autocolante

MEDiDas GERais 2100x850x150 mm

MatERiais madeira, acrílico

técnicasdecOMFORMaÇÃO corte

acabaMEntOs velatura e envernizamento da madeira

FixaÇÃO em sapata de betão através de perfil metálico, 
abaixo do pavimento.

ManUtEnÇÃO verniz a aplicar sobre a madeira, limpeza 
entre os perfis, apertar parafusos

MONTAGEM/DESMONT. aparafusamento de peças

FUnÇÃO DE UsO informar, comunicar – situar o utilizador 
geograficamente, dar a conhecer as várias funcionalidades 
do espaço, breve contextualização histórica

acEssibiliDaDE grande peso das letras no mapa, não existe 
hierarquização de zonas – nave central, quinta dos lilazes, 
mata.

siMbOlisMO objecto excepcional na multiplicidade de 
cores – conveniente para a leitura do mapa, e na leitura do 
objecto na paisagem

sEGURanÇa cantos arredondados da placa de acrílico. 

cOnFORtO na entrada da Alameda o objecto deveria estar 
orientado em relação aos caminhos

tExtURa superfície polida da placa de acrílico

cOREs castanho, verde, vermelho, amarelo, cinzento, branco 

DiMEnsiOnaMEntO/pOsiciOnaMEntO Altura do mapa ao 
nível do olhar.  Estrategicamente localizado nas entradas 
do parque.

cOERência/intEGRaÇÃO coerente com o restante sistema 
de sinalética. Em relação ao restante sistema, a madeira é 
diferente, não sendo completamente coerente.

apROpRiaÇÃO nomes tegados na placa – marcação de 
território? Cães fazem as necessidades junto aos postes.
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ObsERvaÇõEs mapa ‘tegado’ várias vezes, autocolante do 
você está aqui, não se encontra numa das placas
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sinalética 5
MaRca Desenho próprio

cOMPOnEntEs perfil em madeira, parafusos metálicos, placa 
de acrílico translúcida com película autocolante

MEDiDas GERais 2010x1040x600 mm

MatERiais madeira, acrílico

TÉCNICASdeCOMFORMAÇÃO corte

acabaMEntOs velatura e envernizamento da madeira

FIxAÇÃO em sapata de betão através de perfil metálico, 
abaixo do pavimento.

MANUTENÇÃO verniz a aplicar sobre a madeira, limpeza 
entre os perfis, apertar parafusos

MOntaGEM/DEsMOnt aparafusamento de peças

FUNÇÃO dE USO comunicar direcções das infra-estruturas e 
das zonas do parque.

acEssibiliDaDE contraste claro/escuro, letras a preto, placa 
esbranquiçada

siMbOlisMO forma arredondada das placa  sugere a 
direcção, lembra um elemento natural das plantas -  a folha 
-e substitui a seta. A utilização da madeira dá um aspecto 
natural ao equipamento, em consonância com o ambiente 
verde onde se encontra.

SEgURANÇA cantos arredondados da placa de acrílico. 

CONFORTO contraste claro/escuro entre as letras e o fundo, 
texto ao nível do olhar, direcção sugerida pela frma da 
placa (mensagem subentendida)

TExTURA superfície polida da placa de acrílico

DiMEnsiOnaMEntO/POsiciOnaMEntO cOREs castanho, preto 
e branco

COERêNCIA/INTEgRAÇÃO localizado em alguns cruzamentos

ApROpRIAÇÃO Coerente com o restante sistema de sinalética. 
Em relação ao restante sistema, a madeira é diferente, não 
sendo completamente coerente.
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