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INTRODUÇÃO 

 

Espaço para um Desafio Arquitectural 

 Aos olhos do arquitecto poucos desafios parecem mais estimulantes do que a cidade. Se 

é porque esse é o seu território de actuação e de cultura por excelência, o lugar onde bebe os 

ensinamentos e onde projecta os planos da imaginação e da criatividade, se é porque é em si 

objecto de transformação criadora e de modelação, pouco interessa aqui descortinar. 

Paradoxalmente, foi quando a cidade se tornou laboratório e paradigma da modernidade (cf. 

Chemetov, 1995) que mais o pensamento arquitectónico se apartou da própria essência da 

cidade.  

O modernismo traduziu a cidade em arquitectura. À sua maneira, sob os desígnios da 

técnica e na pauta da função, ele fez da arquitectura cidade. No arquitecto encontrou o criador, 

aquele que, ao dominar a técnica e com sensibilidade estética, concebe a partir de números e 

desenhos (cf. Le Corbusier, 1933), o habitat da modernidade. E, no entanto, é o espaço urbano 

produto da modernidade que se descola da arquitectura, que se perde na abstracção de uma 

objectividade científica e se subtrai de uma língua de tradição (cf. Heidegger, 1962) ontológica e 

arquitecturalmente enraizada, que se dilui na ilegitimidade de uma condição estrangeira de 

suburbanidade. Observação niilista, será? Ou apenas residual, um sentimento passageiro? 

Certamente uma condição de fluidez ou de indeterminação a que aparentemente, não obstante os 

esforços de investir em língua o manifesto da entidade urbana emergente, não foi possível ainda 

à arquitectura, em verdade, encontrar e reinventar. 

Na ordem do dia, eleita como foco privilegiado de debate e atenção, a cidade é hoje 

verdadeiramente intersectada, revista e filtrada pelos mais diversos olhares e campos 

disciplinares. Economistas, políticos, geógrafos, urbanistas, engenheiros, filósofos e, 

evidentemente, arquitectos, encontram na cidade e nas suas mais recentes formas de 

investimento espacial e territorial, matéria para estudos vários, múltiplas análises, diagnósticos, 

previsões, prospecções e proposições. Com abordagens ora mais complexas ora mais 

simplificadas, sejam elas objectivamente funcionalistas, tendencialmente doutrinárias ou 

simplesmente economicistas, todos parecem saber e poder esboçar legitimamente uma palavra, 

um gesto ou um entendimento acerca da cidade. Num quadrante oposto ao ditado pelo 

movimento moderno, definitivamente distanciados de uma linha projectual que havia dado ao 

arquitecto, e à sua visão primordialmente espacial, a dianteira para lidar com as questões da 

cidade e da urbanidade, a forma física do urbano foi sendo progressivamente descurada e 

secundarizada. Como refere Nuno Portas, procurando sintetizar a cultura da cidade saída da 

modernidade: “Se a visão modernista era sobretudo formal, a contra-cultura era processual: 

entre as duas a fractura não podia ser mais preocupante (...)” (2007:207). 

Neste quadro, as abordagens que se dedicam a descrever e analisar as formas urbanas 

produto da urbanização e da explosão urbanística emergentes são manifestamente curtas e 

insuficientes (Mangin, 2004; Stanilov & Scheer, 2004), tão exíguas quanto melindrosas, 

sobretudo quando ainda procuram encontrar um sentido arquitectural na forma da cidade 

contemporânea. Afinal onde está o distinto papel do arquitecto quando se trata de pensar e fazer 

a cidade? Ou quando se trata de conceber e produzir a arquitectura da e para a cidade? Qual é 

hoje o território da arquitectura (Gregotti, 1965)? Qual é hoje a arquitectura da cidade (Rossi, 
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1965)? O que é feito da cidade como arquitectura (Portas, 1969)? Como podemos, enfim, ler e 

entender as formas urbanas da contemporaneidade? 

No espaço do desafio que procurámos lançar, e deixando desde logo a salvaguarda de 

que a cidade não é em exclusivo uma questão arquitectónica, como aliás a procurou entoar o 

movimento moderno, esta investigação pretende posicionar-se na grelha dos contributos que 

entendem ser possível - mais, absolutamente necessário e urgente - voltar a entender a cidade 

«como arquitectura», voltar a pensar cidade numa lógica de vivência e de proximidade, voltar a 

estruturar a cidade, como sistema e como função, mas também como modelo e como utopia. 

  

 

O Argumento da Tese 

Não é pois sem ambição que se constitui a forma urbana associada aos novos padrões 

de ocupação residencial resultantes das recentes dinâmicas de urbanização como objecto 

científico da investigação. A procura de um sentido arquitectural que permita não só configurar 

uma leitura e interpretação das formas (sub)urbanas construídas, mas também informar e 

orientar a concepção, o desenho e a prática da cidade hoje, torna-se decisiva para que a 

abordagem a seguir não se limite a concentrar atenções no produto da urbanização, mas seja 

igualmente capaz de se fundar numa narrativa das ideias, dos conceitos, das práticas e das 

políticas, enfim dos procedimentos que têm determinado e esclarecido a forma física ao nível da 

sua concepção e produção. É pois na perspectiva do produto, dos modelos e dos processos que o 

objecto científico da investigação ganha corpo e significação. 

 Neste quadro, a investigação foi sendo pautada pela preocupação de constituir e 

fundamentar uma teoria generalizadora direccionada para a leitura e análise da forma e espaço 

da cidade contemporânea, e das novas formas de ocupação e assentamento decorrentes da 

urbanização, a partir da interpretação da sua genealogia em termos de conceito e de processo. 

Se, por um lado, a essa teoria, quando fundamentada e convertida em método, foi atribuído um 

valor instrumental na fase de investigação empírica e de trabalho no terreno, por outro lado, 

foram os casos de estudo e o território da Área Metropolitana de Lisboa que serviram de pretexto 

e de matéria empírica para se debater e reflectir sobre a consistência teórica e conceptual das 

figuras e conceitos que centralizam o argumento maior desta investigação. 

Precisamente porque debatemos a natureza da cidade, a substância do facto urbano 

(Rossi, 1965), porque questionamos o sentido arquitectural das formas e paisagens urbanas 

emergentes, as suas qualidades numa estrutura fenomenológica de posicionamento no mundo, as 

nossas preocupações focam-se na legibilidade e inteligibilidade da forma urbana contemporânea, 

a forma dos territórios in-between (Sieverts, 1999) ou entre-soi (Mangin, 2004), a que a falta de 

clareza na estrutura e a fraca transparência em racionalidade, têm consentido e até legitimado o 

uso de designações naturalmente populares e figurativamente justas, mas demasiado ligeiras e 

pouco esclarecedoras, como sejam os conceitos de polpa urbana, nebulosa, ou mesmo sprawl. 

Concretamente, é no estudo dos novos padrões morfológicos de ocupação suburbana 

resultantes das recentes dinâmicas de desenvolvimento urbanístico que esta investigação incide. 

Na paisagem recentemente urbanizada, os territórios periféricos assumem-se como espaços-

chave do problema, já que, na última metade do século, o crescimento urbano tomou uma forma 

essencialmente suburbana. Com efeito, o carácter atípico dos assentamentos suburbanos, em 

face do que culturalmente ainda se aceita como a boa forma da cidade, o modo descontínuo e 
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fragmentário como eles se dispersam e estendem no território, a heterogeneidade das 

expressões que os caracterizam associadas a uma combinação paradoxal entre caos e monotonia, 

a uma frágil identidade e fraca representatividade, não deixam de justificar as dificuldades de 

leitura e interpretação, e as demais tentativas de representação, ora na esfera das teorias do 

caos, ora com visões quase-poéticas, à beira da obsessão, sobre anamorfose, desordem e 

deformação. Mais do que a falta de forma ou de regra, é a ausência ou actual inconsistência dos 

parâmetros de leitura morfológica que reforça preconceitos e deixa sobreviver visões mais 

bombásticas ou inusitadamente alegóricas. 

Sob a hipótese de que as extensões territoriais suburbanas não são os tecidos caóticos, 

sem ordem nem estrutura, sem regra nem modelo, que cabalmente consideramos, explora-se o 

argumento de que regra e modelo, enquanto figuras base do processamento do espaço edificado 

(Choay, 1980), constituem uma ferramenta (morfológica) importante, não só no reconhecimento 

da legibilidade e inteligibilidade da forma e estrutura urbanas contemporâneas, mas também na 

constituição de um quadro preliminar que sirva de base à criação e transformação do espaço 

urbano da contemporaneidade; contributo fundamental, sem dúvida, quando está em causa a 

relação entre dinâmicas morfológicas e políticas públicas. 

Com efeito, uma aproximação mais atenta e informada, uma abordagem cientificamente 

suportada por um instrumental de análise devidamente fundamentado e por uma recolha in situ 

de factos e dados concretos, deixa-nos precipitar a ideia de que os tecidos suburbanos não são as 

realidades desordenadas ou irracionais que uma primeira experiência aberta pode levar a crer. A 

fragmentação, descontinuidade e heterogeneidade (Viganò, 1999) que acabam por caracterizá-

los, não são simplesmente sinónimo de ausência de ordem, muito menos indicam que os tecidos 

suburbanos sejam o resultado descomprometido de um crescimento empírico de espontaneidade 

evidente. Pelo contrário, eles ilustram um quadro de procedimentos altamente formalizado e 

racional, esmiuçadamente formulado, rebatido e contornado que determina os próprios contornos 

de como a sociedade em geral, dos políticos aos cidadãos comuns, encaram e interagem com o 

território e com o espaço da cidade. Regras estritas, esboçadas ora na esfera dos princípios ora 

no âmbito dos preceitos de conduta e actuação, e modelos espaciais de referência, determinam 

as configurações que acabam por tomar forma no território, posicionando as formas suburbanas 

numa tessitura significante de racionalidade e hierarquia que, não sendo legível ou perceptível 

em primeira instância, será certamente passível de se tornar inteligível numa estrutura racional 

de abstracção qualitativa (Bayer, 1956). 

Neste sentido, a investigação esforça-se por combater e destruir certas ideias 

apriorísticas e por constituir uma grelha de leitura e interpretação, procurando providenciar uma 

análise meticulosa de casos concretos, naturalmente focada em desenhar uma nova condição de 

base para a legibilidade e inteligibilidade dos territórios suburbanos. Assente na ideia de que os 

subúrbios, tal como qualquer estrutura arquitectónica e espacial, são o produto resultante da 

aplicação de certas regras e princípios, mas também da apropriação e reprodução de 

determinados modelos conceptuais e normativos, a metodologia de abordagem dá lugar a um 

modelo de análise que, sediado nas figuras da regra e do modelo, permitiu sistematizar, no 

quadro disciplinar da morfologia, uma aproximação tipológica às formas e processos de ocupação 

urbanísticos na AML, uma nova narrativa e reflexão espacial para as formas da suburbanização.  
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Objectivos 

Face ao exposto, estabeleceram-se os seguintes objectivos para a investigação: 

 

1. Construir uma matriz teórica e conceptual de leitura consistente e adequada às novas 

territorialidades e morfologias urbanas, tendo em vista as condições de legibilidade e 

inteligibilidade da forma urbana contemporânea; 

 

2. Instituir uma metodologia ou estratégia de leitura e análise integrada que: 

a) Identifique a forma física simultaneamente como o produto passível de ser estudado e 

avaliado, e como a estrutura significante passível de ser decifrada em termos de génese, de 

modelos e processos; 

b) Promova uma forte articulação entre escalas, numa visão pluriescalar que 

simultaneamente entenda a micro escala dos tecidos e do espaço de vivência como um 

mecanismo de validação de análises mais macro e intermédias; 

c) Fomente uma interdependência analítica entre os aspectos sensíveis e significantes da 

forma e as dinâmicas mais abstractas do seu funcionamento e transformação;  

 

3. Identificar casos de estudo que ilustrem a heterogeneidade formal, normativa e 

processual dos novos territórios do urbano, mais especificamente na Área Metropolitana de 

Lisboa; 

 

4. Caracterizar e diagnosticar as unidades de amostragem com vista a: 

a) Evidenciar a presença e transfiguração de modelos arquitectónicos e de cidade no 

mosaico das formas residenciais suburbanas; 

b) Avaliar o carácter determinante das políticas urbanas, do sistema de planeamento e 

dos instrumentos urbanísticos na configuração dos tecidos construídos;  

c) Identificar categorias suburbanas emergentes tendo em conta as suas características 

formais e espaciais, e o seu comportamento em termos processuais e funcionais; 

d) Promover a aproximação a uma tipologia das formas da suburbanização na AML 

 

5. Chegar a um conjunto de premissas que, constituindo-se como base conceptual de 

referência, possam servir de linhas estruturantes para: 

a) Promover a adequação das políticas públicas, dos sistemas e instrumentos 

vocacionados para lidar com a realidade urbanística actual;  

b) Orientar acções de reabilitação/regeneração dirigidas a estes territórios; 

c) Melhorar a legibilidade e a inteligibilidade da(s) forma(s) da cidade e do urbano na 

contemporaneidade. 
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Territórios  

Com intenção de debater o assunto e dar encenação ao argumento, a Área Metropolitana 

de Lisboa acolhe a investigação empírica e enquadra os casos de estudo. Depois de uma 

experiência territorial directa e de uma análise atenta das bases cartográficas da AML, elegeram-

se os concelhos de Almada e Odivelas como casos de estudo. Localizados respectivamente na 

margem Sul e na margem Norte da AML, os concelhos de Almada e Odivelas permitiram criar as 

condições operativas para dar seguimento a uma análise e diagnóstico inteiramente focados na 

realidade, nas formas e nos processos que caracterizam e informam as qualidades morfológicas e 

espaciais dos territórios metropolitanos.  

Com a preocupação sempre presente de evitar «pré-conceitos», reduzindo os riscos de 

uma leitura condicionada por imagens já feitas ou chavões pré-estabelecidos - vício tentador mas 

demolidor de uma qualquer investigação com pretensões científicas - os casos de estudo e as 

unidades de amostragem, ainda pouco ou quase nada estudados no panorama da produção 

histórica, académica e científica, serviram simultaneamente de bacia sedimentar de amostragem 

e de baliza para se testarem e aferirem conceitos e metodologias. 

Ao mesmo tempo que se procurou cobrir um quadro bastante completo da 

heterogeneidade formal, normativa e processual, «imagem de marca» dos territórios suburbanos, 

num leque de amostragem suficientemente extenso e qualitativamente diversificado de modo a 

tornar-se característico do território e objecto de estudo maiores da investigação, impôs-se que o 

mesmo conjunto fosse justo o bastante de forma a garantir a viabilidade da pesquisa nos modos 

e tempos propostos para uma investigação de carácter individual. 

 

  

Espaçamentos na Arquitectura do Texto  

A dissertação está estruturada em três partes distintas.  

A primeira parte – A Regra e o Modelo numa Aproximação Morfológica à Cidade 

Contemporânea - situa-se num domínio teórico e metodológico, define o corpus teórico, 

apresenta o estado da arte e procura estruturar um método ou estratégia de abordagem a ser 

aplicado na análise e diagnóstico das áreas de estudo. Tomando por referência o argumento e 

hipótese centrais da investigação, divide-se em dois capítulos ao longo dos quais se assinalam 

três diferentes níveis de debate.  

No primeiro capítulo o debate incide na crise que atravessam a forma e estrutura da 

cidade contemporânea, na falta de legibilidade e inteligibilidade das paisagens produzidas nas 

últimas décadas e na inexistência de um corpo teórico e instrumental capaz de dar a volta ao 

problema. Registando a importância científica da problemática, uma breve revisão da literatura 

sobre o tema dá conta dos principais esforços e conceitos que, nas últimas décadas têm servido 

para despertar consciências e lançar a discussão de como ler e fazer a cidade na 

contemporaneidade. 

Num segundo capítulo, à luz do argumento e hipótese centrais, o debate toma o rumo 

da metodologia. Começa por definir e fundamentar o âmbito disciplinar em que se situa a 

investigação para, a partir da aí, explicitar o modo como as figuras da regra e do modelo entram 

na narrativa da forma construída sintetizando os dois procedimentos tipo fundamentais à 

concepção e produção do espaço edificado. Nesta sequência, estrutura-se a argumentação em 
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outros dois níveis de debate: - no primeiro, relativo aos modelos de cidade e formas de habitat 

no século XX, exploram-se os modelos arquitectónicos e de uso associados à construção e 

transformação da forma urbana na era da modernidade. Debate-se a cidade em projecto, o papel 

dos modelos e teorias normativas na transformação do território e na configuração do mosaico de 

formas residenciais suburbanas; - no segundo, relativo aos processos e mecanismos de produção, 

crescimento, controle e regulação urbanas, debate-se o papel das políticas públicas e das lógicas 

subsequentes à regulação das práticas urbanas na configuração da forma construída, na definição 

e caracterização tipo-morfológica da cidade que hoje temos. 

A segunda parte – Regras e Modelos nas Formas Suburbanas da Área Metropolitana de 

Lisboa - desenvolve-se essencialmente no âmbito empírico da pesquisa de campo e organiza a 

apresentação dos casos de estudo em cinco categorias base: Pegadas de Arranque da 

Suburbanização, Fragmentos Poligonais de Expansão, Intervalos Eruditos de Excepção, Arranjos 

de Pormenor Esporádicos e Operações Urbanísticas de Grande Escala. Nomeando cada um dos 

cinco capítulos seguintes, estas categorias procuram no conjunto estruturar uma aproximação 

àquilo a que chamamos uma tipologia exploratória das formas suburbanas na AML. 

Ao diagnóstico e monografia dos casos de estudo procurando sistematizar-lhes, através 

dos denominadores da regra e do modelo, as racionalidades intrínsecas da forma, e à análise e 

evidência cartográfica dos tecidos na actualidade descortinando-lhes as lógicas elementares 

combinatórias entre materiais urbanos e espaçamentos, juntou-se a vontade de dar a estas 

diferentes peças do espaço e território metropolitanos, uma leitura de articulação conjunta capaz 

de posicionar as formas da suburbanização num sistema único de racionalidades e morfologias 

integradas; uma leitura capaz de desenhar uma nova plataforma de entendimento e reflexão 

espacial orientada para a legibilidade e inteligibilidade destes novos territórios. Colocando em 

evidência o espaçamento1 como um dos grandes e principais fundamentos da modernidade, esta 

segunda parte da tese acaba por traçar um percurso narrativo pelo processo de urbanização na 

AML, atendendo ao modo como, em cada uma das unidades e áreas analisadas, regras e modelos 

participam na formulação do espaço urbano da modernidade, condicionando a legibilidade e 

inteligibilidade da cidade que hoje temos. 

Em jeito de conclusão, a terceira e última parte desta tese – A Regra e o Modelo na 

Qualificação da Forma Urbana Contemporânea – pretende dar resposta ao objectivo derradeiro de 

melhorar a legibilidade e inteligibilidade do espaço contemporâneo, e de promover a qualificação 

e requalificação da cidade actual. Sintetizando um conjunto de premissas orientadas para a 

fundação de uma nova condição de legibilidade e inteligibilidade, a ideia passa pela constituição 

de uma base conceptual de referência que, com pretensões operativas, aponte no sentido de um 

afinamento das políticas urbanas, de uma adequação dos instrumentos de acção territorial e, em 

geral, de uma capacitação operativa e metodológica para melhor se desenhar e programar o 

espaço edificado da contemporaneidade.  

 

                                                     
1 Acto ou efeito de abrir intervalos no tecido edificado, de dilatar e espaçar o espaço livre da cidade, o 
espaçamento pode ser considerado um dos grandes argumentos da narrativa da modernidade. 
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Fig.1 - Santo António dos Cavaleiros. Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 
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I. FORMA URBANA NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

I.1. CRISE ESTRUTURAL DA FORMA URBANA 

 

Enquanto cidadãos enfrentamos diariamente a questão da qualidade dos espaços 

urbanos que habitamos. De uma forma mais ou menos reflectida, não são poucas as vezes com 

que nos deparamos com problemas diversos que referem directamente a forma e estrutura das 

nossas cidades: seja por questões de acessibilidade e mobilidade quando confrontados com o 

tráfego diário ou com a falta de alternativas públicas, seja por razões de orientação e sentido 

espacial quando damos conta que nos guiamos a partir de placas de sinalética ou GPS em vez de 

utilizar os tradicionais elementos de referência espacial, seja ainda por questões de identidade 

quando deixamos de entender bem o sentido do enraizamento e territorialização por memória dos 

lugares. Sentimos muitas vezes que os lugares em que vivemos são pouco satisfatórios e não 

preenchem as nossas expectativas. É já lugar-comum dizer-se que são espaços desconfortáveis, 

feios, monótonos, pouco eficazes em termos de economia de tempo e espaço, pobres de sentido 

e aquém das imagens aprazíveis que povoam os imaginários. 

Talvez sempre tenha sido assim: as cidades são territórios e mecanismos demasiado 

complexos para que, na realidade, se convertam em lugares perfeitos e de satisfação para todos 

os cidadãos. Mas sem dúvida a questão da qualidade dos espaços urbanos coloca-se hoje com 

maior pertinência e contemporaneidade. O crescimento explosivo das cidades nas últimas 

décadas, a perda da noção de um território controlado por limites e fronteiras físicas, a 

fragmentação e pulverização dos centros de encontro e convergência, a descontinuidade física 

dos tecidos construídos, enfim, a incapacidade, para o cidadão comum, de construir mentalmente 

uma imagem da forma e estrutura dos espaços urbanos que habita e diariamente percorre, têm 

acentuado o desconforto e justificado a forte perturbação que domina em geral a vida urbana.  

Neste panorama de perda e desencanto, assinala-se uma crise profunda, generalizada e 

estrutural da forma urbana, polarizada a três níveis: uma crise da forma e da estrutura físicas da 

cidade por desarticulação de elementos, de escalas, de velocidades, de actores e funções; uma 

crise das políticas urbanas, sobretudo das que se orientam para a definição da forma urbana e 

para a estruturação planeada e ordenada do território, enfim, para a instrumentalização e 

operacionalização da acção territorial; e, por último, mas não menos importante, uma crise 

teórica e conceptual que afecta desde logo o pensar da cidade, num período de pobreza 

conceptual em que a representação de novos modelos espaciais e de uso parece ficar relegada e 

subtraída num quadro de funcionalismos técnicos dominantes. 
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Fig.2 - Santo António dos Cavaleiros 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 

 
 
 
 
 

 
Fig.3 - Acesso a Odivelas pelo Nó da Radial IC22 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006  
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1.1. A Crise da Forma Física 

Olhar para a paisagem urbana produzida nos últimos cinquenta anos é uma percepção 

desconcertante de como as cidades mudaram e se afastaram das referências vigentes do que 

achamos que a cidade deve ser. A transformação urbana tem sofrido uma aceleração crescente e 

o fenómeno da urbanização conquistou uma dimensão nunca antes experimentada, interferindo 

de tal forma no carácter e na estrutura física da cidade, ao ponto de serem a sua própria 

natureza e identidade que ficam postas em causa. 

Franz Oswald e Peter Baccini referem a rapidez da mudança da forma da cidade e da 

paisagem nesta última metade de século como a possível razão do desapontamento: “We regard 

the city as the site of a morphogenesis that is taking place ever more rapidly. This can be the 

source of disappointment and grief, since the newly acquired conveniences and freedoms of 

urban existence are linked to the loss of familiar images and are rarely compensated for by 

memorable works. We are aware that more than two thirds of the visible changes have been 

effected in the space of just fifty years (from 1950 on) (…)” (2003:13). E efectivamente, mesmo 

que a memória nos falhe ou que certos flashes de lugares fiquem já esbatidos na densidade e 

definição construída que hoje apresentam, uma breve passagem pela cronologia das imagens e 

por fotografias aéreas dos últimos trinta ou cinquenta anos pode bem evidenciar isso mesmo: 

“(...) a área do urbano mudou de escala, não apenas no espaço – distribuição da matéria 

construída sob formas mais unitárias e mais complexas por vastos territórios – mas também no 

tempo – sensível aceleração das alterações das funções e do seu suporte físico.” (Portas, 1969: 

87) 

A introdução de novas redes de infra-estruturação viária de grande alcance e dimensão, 

a implementação de uma série de operações urbanísticas para fins residenciais, industriais ou 

terciários, que ditam desde logo a já anunciada mudança de escala e uma certa autonomização 

morfológica dos diferentes sectores em relação ao tecido de conjunto, a incompatibilidade formal 

e funcional das estradas e auto-estradas com o edificado, a produção intensiva de alojamento em 

operações avulso, por vezes de grande porte, mas desconexas de um pensamento conjunto e 

integrado da cidade, bem como o próprio aparecimento de novas tipologias de espaços de lazer e 

consumo com consequências avultadas na configuração do território urbanizado, determinam 

desde logo uma crise aguda da forma e dos modelos da cidade a que ainda não soubemos 

responder.  

Ainda assim e regra geral, a monotonia e a insatisfação têm sido especialmente 

atribuídas à qualidade do edificado e da construção (cf. Mangin e Panerai, 1999), resultado da 

intensa produção de habitação sob a urgência da pressão exercida por uma procura imobiliária 

rompante e explosiva, sobretudo a partir de meados do século anterior. A repetição consecutiva 

das formas e materiais descendentes de um Movimento Moderno já destituído de sentido e a 

fraca adaptação dos alojamentos às necessidades da população e dos modos de vida em geral, 

têm legitimado as críticas mais avassaladoras aos territórios da modernidade: a condenação do 

betão e da arquitectura dos blocos que desfigura o espaço da cidade. Vão também justificando 

outras intervenções emergentes que, numa linha pós-moderna, apostam na variedade dos 

volumes, na mistura dos estilos e cores, pedindo livremente emprestadas, a outros tempos e 

lugares, referências plásticas variadas (cf. Ellin, 1996) que se julgam suficientes para moldar e 

enriquecer de sentido o espaço urbano da contemporaneidade. Nem mesmo assim, com toda a 
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variedade de estilos e referências ecléticas a transfigurarem o aspecto dos edifícios, a cidade se 

torna mais aprazível, motivo de satisfação para os cidadãos.  

Não sendo o edificado e a explosão imobiliária a raiz exclusiva de todos os males, tem-se 

debatido com ensejo a efectiva desarticulação entre o edificado e os espaços livres da cidade, 

públicos e privados, de lazer ou de infra-estruturação. Vários autores reconhecem a fragilidade do 

urbano nesta desarticulação por sectorização de formas, actores e funções. Um divórcio entre 

edifícios e formas urbanas, e entre formas urbanas e infra-estruturas que perturba a definição e 

sistematização de um sistema de espaços públicos colectivos, que interfere numa leitura de 

continuidade e integrada dos tecidos construídos e rejeita uma expressão inteligível da cidade 

agora alargada a um território-cidade. 

  

 
Fig.4 - Urbanização Concelho de Loures 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 
 

 
Fig.5 - Odivelas – passagem inferior da Radial IC22 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 
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Já em 1969, em A Cidade como Arquitectura, Nuno Portas reconhecia que “Entendidas 

assim, (...) como peças monofuncionais, como foi o caso desses conjuntos de blocos de 

«residência» alinhados paralelamente sobre um terreno verde, de «recreio», polvilhado de 

equipamentos (...) e sulcado por uma rede viária independente, mais ou menos especializada 

segundo as várias velocidades de circular (...), as «tipologias» dos edifícios foram ficando 

reduzidas aos aspectos figurativos e distributivos internos (o bloco de galerias, a banda, a escola 

em pavilhões, o grande armazém...), não se integrando em tipologias de ordem superior, ou seja, 

as que envolvem a conformação do espaço urbano colectivo, tecidos contínuos edificados, 

estrutura e infra-estruturas inextrincavelmente relacionadas ao nível do funcionamento tanto 

como no da imagem.” (Op.Cit:187) 

Recentemente e na mesma linha de raciocínio, David Mangin (2004: 96-100) amplia o 

conceito sistematizado nos anos setenta por Philippe Panerai – de l’îlot à la barre – e preconiza, 

para a cidade extensiva, a inevitável passagem de l’ìlot au secteur, onde as novas malhas 

introduzidas pela mudança de escala e pelas redes de velocidade, e as novas estratégias da 

economia urbana marcadas pela entrada em cena de forças e actores económicos até aqui 

desconhecidos, não perdoam a forma e contiguidade da estrutura física do urbano tal qual nos 

habituámos a reconhecer. As cisões e os efeitos de corte gerados pelas infra-estruturas de fluxos 

e de conexão, a que se somam os espaçamentos e os efeitos de distanciamento gerados pelas 

«tipologias» edificadas da modernidade, pelos vazios tornados obrigatórios para saneamento e 

segurança, ou pelos outros deixados vagos pela estratégia de oportunidade vizinha, mais não 

fazem do que (para usar a expressão de Mangin) atomizar a prática quotidiana da cidade, 

originando fenómenos de fragmentação e relegação da vida urbana colectiva, desestruturando 

qualquer tentativa, para o cidadão comum, de mapear mentalmente o espaço do seu quotidiano. 

Efectivamente, como refere Mangin “(...) le divorce apparent entre infrastructures et formes 

urbaines, la manière dont s’articulent les uns et les autres, mérite d’être débattu (...)” 

(Op.Cit.:23). 

A fórmula da inversão, ditada pelo modernismo e sintetizada por Paola Viganò no 

conceito de reverse city, é agora entendida como divórcio, uma ruptura onde a dilatação 

progressiva do espaço urbano, a dispersão do edificado no interior de um espaço contentor, por 

substituição de um vazio contido e de um espaço urbano volumetrizado, quebram a cumplicidade 

entre tecido construído e espaço aberto (cf. Viganò, 1999). É a própria arquitectura da cidade que 

passa por um processo de desconstrução. A forma fracturada das fronteiras entre espaço aberto 

e tecido construído, entre espaço urbano e natureza, a penetração mútua e isotrópica das formas 

construídas e da paisagem, e o gradual desaparecimento dos padrões hierárquicos tão 

característicos dos tecidos tradicionais, concorrem para que a clareza e definição do quadro físico 

espacial da cidade fiquem comprometidas e se dissolvam numa nova forma de urbanized 

landscape ou landscaped city, a que Thomas Sieverts também nomeou de zwischenstadt - “an 

«in-between» state, a state between place and world, space and time, city and country” (cf. 

Sieverts, 1997). 

Da rapidez da mudança, das transformações radicais, da fragmentação e arritmia nas 

novas configurações territoriais, da desarticulação e ruptura na estrutura e infra-estruturação da 

cidade e na edificação do espaço urbano, é a crise da forma física da cidade que sobressai; uma 

crise profunda que, em última instância, se projecta ou se reflecte de forma prioritária na 

perigosa demissão do espaço urbano de proximidade. Nesta granulometria mais fina do território, 
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neste átomo espacial da vivência colectiva, processa-se o desmantelamento de uma visão 

arquitectural do espaço da cidade, a desconstrução de uma arquitectura da cidade sem que 

estejam de pé os pilares estruturantes para a sua renovação arquitectural. 

 

 

1.2. A Crise das Políticas 

Se é a cidade que primeiro deixa de se rever na política para querer encontrar-se na 

internacionalização da economia e na supremacia das referências individuais, se é a política que 

começa por deixar de ver na cidade o seu próprio espaço de concretização, a incógnita 

permanece por enquanto em aberto; para já o dilema permite-nos lançar o debate sobre o facto 

de as políticas urbanas participarem desta crise estrutural que afecta a forma da cidade 

contemporânea. Estão, ou não, as políticas públicas preparadas para lidar com a realidade 

territorial que agora se dá como emergente? Até que ponto a crise da forma física encontra 

também tradução numa crise das políticas que orientam e regulam a sua produção?  

Em primeiro lugar é na relação entre políticas urbanas e as questões morfológicas do 

espaço urbano que a crise se manifesta, quando as primeiras parecem estar tudo menos bem 

orientadas para as segundas. Já lá vai o tempo em que o território era pensado, desenhado e 

construído a partir de grandes ideias traçadas no papel capazes de transfigurar de uma só vez o 

espaço e a configuração de uma cidade. É um facto que a era da grande composição urbana, que 

o primeiro quartel do século XX herdou na descendência de Paris haussmaniano e da Ringstrasse 

vienense, passou manifestamente à obsolescência quando confrontadas a escala e as tensões 

internas dos novos territórios do urbano. Por mais pequena ou limitada que uma intervenção se 

intitule, já não pode – ou não deve - ser vista e projectada sobre si mesma, mas num esquema 

de relações que ultrapassa a escala do local e, por vezes, a da cidade, e rapidamente conquista 

projecção numa resolução macro regional ou nacional. Mas mais do que isso, as tensões que 

estes territórios encerram, nomeadamente no âmbito das estratégias económicas, fundiárias e 

imobiliárias, faz cair por terra qualquer tentativa de homogeneizar estruturando extensões 

territoriais significativas; factor, aliás, e diga-se de passagem, que até agora tem posto travão a 

iniciativas de ordenamento e gestão mais sérias e arrojadas, e menos sujeitas às lógicas 

sectoriais instaladas onde são raras as directrizes de design. 

A questão da forma urbana física passou, de facto, a ser considerada incómoda num 

processo de concepção e produção de cidade. Em Portugal, das práticas dos anos 40 e 50 muito 

suportadas pela harmonia compositiva do desenho urbano, rapidamente se passou para o outro 

extremo dos planos-gestão formulados a partir de zonamentos, convertidos em instrumentos por 

excelência de produção de forma urbana, por sua vez enquadrados por regulamentos 

disciplinadores mas pouco ambiciosos em matéria de ordenamento, e nada flexíveis em termos 

normativos e de gestão. Ora tratada por defeito, em especial ao nível da estrutura, quantas vezes 

débil ou desarticuladamente delineada, ora tratada por excesso na sobredefinição de formalismos 

e referências visuais sem a indispensável organização estruturante e a desejável flexibilidade 

adaptativa, a forma física tem-se revelado um desafio/problema no seio das políticas públicas e 

dos instrumentos urbanísticos vigentes, cujos conteúdo, harmonização e compatibilização não 

estão aptos para gerir, na justa medida, a integração do desenho em formas de planeamento 

mais estratégicas e adaptativas.  
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Quando as políticas públicas estão ainda frouxas no que respeita a sistemas de 

planeamento menos rígidos, mais operacionais e programáticos (apesar de, pelo menos desde os 

anos 90, se fazer do Planeamento Estratégico um chavão de actuação), a crise das políticas 

reafirma-se na crise de modelos de gestão demasiado confiantes na progressividade das 

mudanças e na previsibilidade dos actores intervenientes. São modelos herdeiros de métodos 

racionalistas e práticas de planeamento tecnocráticas e funcionalistas, ainda agarradas a 

processos de determinação do uso do solo por zoning, quando se trata da infra-estruturação 

básica do território e da distribuição racional e equitativa de actividades e funções. 

Segundo N. Portas “Hoje é fácil exercer a crítica sobre os resultados deste método, o 

qual, há que reconhecê-lo, evidenciou pelo menos coerência paisagística e compositiva nos países 

de maior civismo, onde a política do solo se traduziu em baixas densidades e os dados climáticos 

e hábitos de vida recusavam uma forte urbanidade e, mais importante razão, onde o paisagismo 

de cordões e maciços de vegetação cumpria a função estruturante de condutor e ambientador 

arquitectónico. Mas o mesmo método transposto para outro condicionalismo – caracterizado 

agora pela pressão especulativa, descontrole do processo de edificação entregue a cada 

interveniente, aliada à tradição de alta densidade e a condicionalismos clímaces impróprios, 

julgamos, para a disseminação generalizada de massas arbóreas suficientemente densas e 

contínuas para serem arquitectura por si – revelou-se desastroso nas consequências urbanas 

(...)”. (Op.cit:127-128) 

Como vários autores também reconhecem, a emergência de novas morfologias faz apelo 

a outras formas de política e novos modos de planeamento territorial, necessariamente capazes 

de lidar na justa medida com as questões morfológicas. 

Em segundo lugar, a crise das políticas e dos instrumentos urbanísticos vigentes 

confirma-se na forma como estas continuam a viver na sombra das políticas ditadas por um 

Estado Providência paternalista e centralista. Na verdade, a crise reporta também a falência do 

modelo de Estado vigente, baseado num modelo de desenvolvimento e de regulação social 

fordista já ultrapassado e para o qual não se vislumbram as mínimas possibilidades de 

sustentação. A crise confirma-se na excessiva sectorialização das políticas, geográfica e 

administrativamente mal distribuídas, e ainda incapazes de pensar e actuar por programas 

operacionais integrados e transversais (Portas et al 2003:47); confirma-se no aperto 

administrativo e financeiro de uma política urbana sujeita a um quadro institucional muito 

concentrado na Administração Central e debilmente polarizado nas diferentes instituições locais e 

na administração municipal; confirma-se no excessivo centralismo governamental ainda imberbe 

na promoção de esquemas de parceria público/público e público/privado, e na gestão de 

processos de negociação, participação e compensação, i.e. na aplicação de sistemas de 

governância; confirma-se na aposta sistemática e ambiciosa na grande obra pública convertida 

quase sempre em operações pontuais e de excepção (Op.Cit:52 e Cabral 2002:25); confirma-se, 

enfim, como relata N. Portas, nas sucessivas políticas dos rês e nas restantes, mas muito 

escassas, políticas para a cidade-outra1. 

                                                     
1 “ a cidade consolidada, mais ou menos histórica, tem absorvido a parte de leão desse investimento em rês, 
apesar de minoritária em população residente e, frequentemente perdedora na fixação de novos empregos (…). 
Entretanto, ao longo deste quarto de século patrimonialista e sustentável – e sustentado directa e 
indirectamente pelo Estado e pelos fundos comunitários para a reabilitação e as acessibilidades (ao centro) – 
seria a cidade-outra que mais cresceu e explodiu em população, em actividades e imobiliários vários, embora 
cada vez mais marginalizada nas atenções públicas e das opiniões públicas, e portanto não menos carente de 
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Fig.6 - Amadora – Ligação entre a Damaia e a Reboleira com vista sobre a Falagueira 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 

 
 
 

 
Fig.7 - Amadora - Brandoa 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 
  

                                                                                                                                              

outros rês. Sem afrouxar os esforços para os anteriores rês (reabilitar, renovar, revitalizar, reanimar,...) 
chegou o momento dos governos locais e centrais tratarem das múltiplas cidades que fazem a Cidade actual, 
goste-se ou não delas, deixando para trás a “política de avestruz” que, sob os alibis do património, do turismo 
ou do social, se concentra na cidade de dentro, adiando a regeneração da de fora, com promessas ilusórias e 
autistas de regresso ao centro... Como se a batalha do centro não se ganhasse desde a periferia, nesta 
sociedade de mobilidades em vasos comunicantes e de centralidades em rede, que é ou deve ser a urbe 
contemporânea” (Portas, 2003:76). 
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As funções providenciais do Estado em matéria de infra-estruturação do território, de 

investimento público em grandes equipamentos colectivos de carácter social e cultural, e de 

controlo dos sistemas de produção e gestão do espaço, escoam-se para dar lugar a linhas de 

desenvolvimento mais sustentáveis em termos ambientais e económicos deixando, contudo, e 

para já, saliente a discrepância entre os territórios urbanizados urgentes de novos modos de 

regulação pública e os dispositivos e instrumentos financeiros, técnicos e legais actualmente 

disponíveis para os ordenar, gerir e regular.  

Segundo Mangin foi o próprio conjunto de dispositivos e de procedimentos de gestão em 

exercício nesta última metade de século que se tornou um dos grandes responsáveis pelas 

profundas alterações introduzidas na paisagem e pela forma como passam hoje a relacionar-se 

espaço agrícola e espaço construído. “En parallèle des grands projects routiers, l’accumulation 

successive de décrets, de procédures réglementaires, de politiques de subvention, de 

concurrences et d’initiatives locales a favorisé le passage du rural au rurbain (...)” (Op.Cit:175). 

“Graham e Marvin (2001) identificam cinco níveis de mudança institucional, técnica, 

social e cultural que justificam a falência do projecto moderno e condicionam a aplicação do 

modelo fordista. “Estes cinco níveis são: a) a crise da infra-estrutura urbana que desenhou e 

sustentou a cidade industrial (...) exigindo[-se a sua] modernização (...); b) as alterações na 

economia política da produção e gestão da infra-estrutura urbana (...) que promoveram novos 

modelos de gestão, privatização e de parcerias; c) o colapso do planeamento urbano ideal e 

compreensivo (racionalista e integrado) (...) organizado e gerido pelo Estado; d) as alterações ao 

nível da ocupação urbana (...) caracterizadas pela emergência de novas paisagens urbanas, do 

policentrismo, da descentralização (...); e e) os desafios criados por mudanças e movimentos 

sociais e culturais, críticos de um modelo de desenvolvimento (e de infra-estruturação) apoiado 

na ideia do consumo (inesgotável) de recursos, no conceito de família tradicional e no papel 

secundário da mulher na divisão do trabalho”, escreve J. Cabral (2004: 42). 

Por último, refira-se que a crise política não é apenas normativa ou instrumental mas 

também conjuntural. Ou seja, a questão não parte só do desajustamento das políticas per se, 

mas também da forma desadequada, arbitrária e até pouco transparente como elas são 

conduzidas e administradas na prática. Oswald e Baccini não deixam passar em branco esta 

questão dizendo que, frequentemente, os responsáveis políticos põem em prática planos que, não 

sendo apropriados para as condições alvo, apenas vêm regimentar decisões já tomadas em prol 

de interesses particulares de determinados grupos, minimizando o factor criatividade no 

planeamento e desvirtuando-o na sua função social e no princípio da minimização da margem de 

discricionariedade (2003:13). O próprio Álvaro Domingues, para o contexto nacional, refere a 

trajectória errática das políticas urbanas no nosso país que, passada a charneira da conjuntura do 

Estado-Novo, mais não são do que o somatório de uma série de “ (...) avanços e recuos de uma 

política urbana que tem sido, (...) mais o resultado de dinâmicas e actores que se cruzam na 

arena urbana, do que a condução de políticas urbanas pensadas a partir de uma estratégia clara 

para os aglomerados urbanos. De facto, para além do «plano sem poder / poder sem plano», 

existem muitos planos e poderes que se cruzam de forma casuística ou que se articulam em 

oportunidades não planeadas, como quase sempre acontece” (2006:46). 
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Fig.8 - CRIL – Buraca-Algés 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.9 - Amadora – Venda Nova 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 
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1.3. A Crise das Ideias 

Falámos da crise das cidades ao nível da sua forma física e dos modelos e sistemas de 

decisão/regulação que lhes estão na base do desenvolvimento e da transformação; falta agora 

referir que antes de se tornar uma crise das políticas, e antes de ser uma crise da forma 

propriamente dita, a crise estrutural de que temos vindo a falar é, efectivamente, teórica e 

conceptual.  

A ausência de discurso, ou antes a multiplicação de discursos e retóricas em torno da 

realidade urbana actual não deixa margem para dúvidas de que uma teoria normativa da cidade 

contemporânea não está constituída e menos ainda colectivamente certificada num encontro de 

subjectividades. Até lá, o desfasamento entre discursos e realidade, a discrepância entre a 

tessitura territorial actual e as ideologias que sobre ela prevalecem, como Thomas Sieverts tão 

bem identifica (1997), marcará os sentimentos e as mentalidades colectivas, e a opinião pública 

em geral, indicador primário da política pública numa sociedade que se entende plural e 

democrática.  

Têm sido vários os autores que se preocupam com esta questão, assim como têm sido 

múltiplos os adjectivos e neologismos aplicados para designar e caracterizar a nova entidade 

urbana emergente: cidade difusa (F. Indovina), cidade genérica (R. Koolhaas), cidade global 

(S.Sassen), metapolis (F. Asher), cidade de bites (Mitchell), cidade em rede (Dematteis) ou 

Zwischenstadt (Sieverts) são algumas das nomeações encontradas. No limite, e a partir das 

diferentes metodologias de abordagem à realidade emergente, cada uma destas nomeações 

procura providenciar teorias que servem não só de instrumento de leitura e entendimento da 

realidade urbana contemporânea, mas também de modelos conceptuais orientados para a(s) 

configuração(ões) e regulação da cidade de hoje e de amanhã. Mas, na generalidade, as diversas 

classificações apresentam-se demasiado vagas e indeterminadas e pouco suportadas em análises 

empíricas concretas cujo escrutínio poderá justificar o abandono de certos a prioris já 

considerados desviantes. Efectivamente, conservam-se com frequência, no discurso corrente, 

categorizações e dicotomias, como sejam as de centro/periferia, cidade/campo ou urbano/rural, 

de certa forma ultrapassadas em termos de expressão territorial e de configuração social, mas 

que continuam vincadas no denominador comum das mentalidades e até na perspectiva dos que 

as orientam e/ou governam.  

Com esta preocupação T. Sieverts alerta-nos para o mito da cidade europeia antiga. 

Compacta, bem definida e limitada, é referência estabilizadora para os espíritos mais inquietos e 

avessos à mudança. Mas não deixa de ser uma obstrução a outras visões mais prospectivas e 

dinâmicas tão necessárias na conjuntura social e urbana em que nos encontramos. Como refere o 

autor, é imprescindível “to disenchant the myth of the Old City”, libertarmo-nos dos referenciais 

normativos outrora estipulados para encarar a realidade de uma nova perspectiva, não menos 

crítica, mas sem dúvida menos facciosa. (1997:12-19, 48) E avança com a hipótese de que “It is 

possible that the compact city is itself only an interlude in the development of human civilisation. 

(...) The compact, walled city would therefore be an historically imposed form which would 

dissolve ‘naturally’ the moment the causal social forces are taken away” (Op.Cit.:1).  

Podendo (ou talvez não) reduzir estes confrontos de perspectivas a simples questões de 

nome ou de designação, certo é - e é para aí que todos os discursos nos encaminham – que 

atravessamos uma mudança de paradigma que afecta, a todos os níveis, a vida em sociedade, 

nomeadamente ao nível da configuração e da prática do espaço urbano quotidiano, por excelência 
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o espaço da colectividade. Como refere F. Choay, esta alteração de paradigma, esta passagem da 

cidade ao urbano não relata apenas uma mudança de escala, uma ampliação simples sofrida pelo 

urbano com a introdução da velocidade e a contracção, embora desigual, do espaço físico 

territorial. Trata-se de uma nova ordem urbana, efectivamente fundada sobre um processo de 

urbanização que Choay identifica como “(...) le procès d’investissement de l’espace par les grands 

réseaux téchniques de transports et de télécommunications ainsi que par les mégastructures qui 

les complètent” (1980:12), mas capaz de revolucionar a ancestral relação entre a urbs, a polis e 

a civitas, conceitos até agora solidários numa ideia de cidade. Quer queiramos, quer não, esta 

relação é de natureza, tal como é de natureza a diferença que parece sobrepor-se entre o espaço 

de tradição e o espaço produto da modernidade. 

Álvaro Domingues explica que a tendência tem sido sempre a de fazer coincidir a urbs (a 

cidade enquanto artefacto físico) com a civitas (a vivência da cidade e a sua organização social) e 

com a polis (a cidade enquanto espaço político de liberdade); ou seja a de misturar a ordem do 

político com a ordem do social e simultaneamente associar-lhe uma forma, fazendo corresponder 

a cada tessitura construída uma inextricável configuração política e social. Na verdade a cidade 

contemporânea não traduz hoje esta solidarização. A cidade contemporânea é demasiado plural, 

congrega demasiadas formas e tecidos, tão lógicos quanto desconexos e fragmentados, 

demasiadas forças e vectores, tão descoordenados quanto efectivos, e estrutura tantas 

racionalidades, tão opostas quanto legítimas, que se torna impossível/difícil estabelecer uma 

relação directa e biunívoca entre a forma da cidade e a sua organização política, ou entre a forma 

da cidade e o seu modo de utilização. 

Contudo, e ainda que visões mais drásticas proclamem a dissolução e a morte da cidade 

- onde podemos inscrever as perspectivas de M. Webber (1968) e de F. Choay (1994) que 

noticiam, respectivamente, a chegada da «post-city age»2 ou do «règne de l’urbain»3 por 

desaparecimento da cidade e da sua urbanidade, na continuidade de outros vaticínios pós-

modernos que anunciam a morte da arquitectura moderna (C. Jencks 1979) ou a morte do 

próprio humano (J-F. Lyotard, Nietzshe) – a verdade é que, como bem lembram D. Mangin e P. 

Panerai, não estamos perante dois tipos opostos de cidade, a antiga e a moderna, uma bela mas 

ultrapassada, a outra extensiva mas incompleta. São duas concepções concorrentes de cidade 

(Op.Cit:9) que se confrontam no território e no terreno operacional do jogo social, e com as quais 

temos hoje de lidar em concomitância.  

Mas a questão ou razão do desapontamento como temos vindo a mencionar, não está só 

na maior ou menor compacidade versus a contemporânea dispersão da forma física da cidade, 

por pulverização do seu centro e nebulização dos limites físicos, por descontinuidade e fractura 

dos tecidos, por dissolução das canónicas hierarquias. Nem tão-pouco está na banalidade das 

paisagens anódinas, densificadas à custa de construções anónimas, tristes, insípidas e outras 

arquitecturas mais ou menos controversas; ou nas desvirtualidades sistémicas e administrativas 

das políticas públicas. Na realidade confrontamo-nos com a impossibilidade de partilha de uma 

ideia de cidade, entre políticos, técnicos e cidadãos, em oposição ao que até aqui acontecia num 

contexto clássico de concepção, produção e prática do espaço urbano (Mangin & Panerai, 

                                                     
2 “Paradójicamente, justo en el momento de la historia en que los diseñadores de políticas y la presa mundial 
están descubriendo la ciudad, «la era de la ciudad parece haber terminado» (1968 in Ramos, 2004: 14). 
3 “N’est-il pas le temps d’admettre, sans états d’âme, la disparition de la ville traditionnelle et de s’interroger 
sur ce qui l’a remplacée, bref, sur la nature de l’urbanisation et sur la non-ville qui semble être devenue le 
destin des societies occidentals avancées?” (1994:26). 
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1999:8). Efectivamente, o lamento da perda da cidade histórica não traduz apenas o impulso 

romântico de nostalgia profunda por uma cidade antiga, paradigma da boa forma urbana, e por 

isso incansavelmente preservada, reabilitada, regenerada ou requalificada à custa de programas 

vários e de políticas dirigidas. Traduz igualmente, senão em primeira instância, a falta de 

legibilidade e inteligibilidade das paisagens produzidas nas últimas décadas, e a inexistência de 

um corpo teórico congruente e sedimentado que reúna, primeiro, uma teoria de valores e os 

conceitos, depois, os instrumentos operatórios capazes de proporcionarem uma abordagem 

crítica global da cidade contemporânea. A descrição comum e quase generalizada de que os 

novos territórios do urbano são territórios do caos, da especulação, do non sense, demonstra, por 

um lado, a dificuldade e inércia de se sair de uma ideia culturalmente sedimentada em que as 

cidades são, ou se resumem aos centros históricos, e por outro a opacidade desses mesmos 

territórios, ainda por descodificar ou escrutinar. 

Efectivamente, é na legibilidade e inteligibilidade da forma e estrutura urbanas 

contemporâneas que a crise se manifesta em última instância. É na incapacidade de ler e 

compreender os espaços e territórios que diariamente habitamos que a crise ganha relevo e se 

torna, para além de uma crise de ordem técnica, política e conceptual, uma crise de base 

fenomenológica, uma crise da relação do cidadão com o seu espaço de vida. 

Dos múltiplos divórcios, desarticulações ou discrepâncias, das variadíssimas crises que 

temos vindo a reportar, resta retirar o desafio que nos importa, o desafio que a cidade 

contemporânea, seja ela histórica ou suburbana, expansiva ou consolidada, nos coloca: a 

urgência de um corpo de conceitos, de métodos e ferramentas capazes de lidar com as dinâmicas 

e dimensões do fenómeno urbano, e trazer nova luz às múltiplas expressões da cidade 

contemporânea. Na capacidade de se obterem leituras mais ajustadas, na eventualidade de se 

chegar, se não a uma partilha de opiniões e imaginários, pelo menos a consensos ou acordos 

conquistados, está também a possibilidade de se chegar a diagnósticos mais justos e fiéis, e a 

condicionalismos mais flexíveis que viabilizem novas perspectivas de entendimento e 

impulsionem outras políticas e formas de actuação. 
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Fig.10 - Pragal e Almada vistos do Laranjeiro 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.11 - Amadora  
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2006 
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I.2. LEGIBILIDADE E INTELIGIBILIDADE DA FORMA DA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

2.1. Ler e Intervir na Cidade Contemporânea: Perspectivas 
A questão da cidade-território é já temática muito debatida no contexto urbanístico e 

arquitectónico actual. Se, em finais da década de sessenta, obras como as de Aldo Rossi (1966), 

Vittorio Gregotti (1965) ou Nuno Portas (1969) despertaram consciências para a questão de como 

ler e fazer cidade, e para os problemas e desafios que a cidade expansiva coloca, nem por isso a 

profusão de literatura sobre o tema trouxe resposta definitiva, quanto mais satisfatória, à 

questão. Depois de, em 1960, Kevin Lynch demonstrar, a partir do desenvolvimento de uma 

metodologia própria, que a forma visual da cidade era um problema de design, e depois da 

Arquitectura da Cidade dar um passo em frente na chamada de atenção para a leitura e 

compreensão da estrutura e forma dos factos urbanos contemporâneos (refutando, na 

perspectiva de uma ciência da cidade, que a escala consumada pela cidade-região pudesse de 

algum modo alterar a substância do facto urbano), N. Portas, num texto menos bem interpretado 

na altura mas cheio de actualidade aos nossos olhos, tornava a reflectir sobre o problema da 

construção do espaço da cidade. Influenciado na sua linha de raciocínio por um outro texto 

também seminal - O Território da Arquitectura, Portas reforçava a ideia da re-fundação de uma 

arquitectura urbana, desafiando os métodos e conceitos, e níveis de desenho que cabem à 

dimensão territorial da cidade emergente. 

A nível internacional, depois da década de 60 ter agitado consciências sobre a natureza 

do espaço urbano e da cidade da modernidade, a urgência de conceitos, métodos e ferramentas 

capazes de lidar com as dinâmicas, dimensões e múltiplas expressões do fenómeno foi sendo 

fortemente debatida por vários autores cujas pesquisas e reflexões confirmam a importância 

científica da problemática.  

Em 1981 K. Lynch levantava a questão “o que faz com que uma cidade seja uma boa 

cidade?” procurando encontrar numa teoria normativa, que enceta (ou devia encetar) toda e 

qualquer teoria da decisão, os fundamentos que sustentam a reconciliação do cidadão com o seu 

território e espaço de comunidade. Acreditando que os modelos são uma necessidade prática na 

criação de ordem e na gestão de problemas reais complexos, e que os padrões físicos territoriais 

têm um efeito fundamental na satisfação do ser humano, na concretização dos seus valores e na 

manipulação de mudanças de paradigma, Lynch apresentava três teorias normativas ou modelos 

de cidade que procuram representar, a partir de metáforas ou estruturas organizacionais simples, 

os três principais estádios de desenvolvimento da condição urbana: o modelo cósmico, o modelo 

máquina, e o modelo ecológico, este último mais recente e que surgia como resposta aos 

problemas afectos à industrialização. Nesta perspectiva o autor procurava construir e generalizar 

a sua própria teoria normativa de cidade reunindo um conjunto de critérios ou dimensões de 

execução que, tidas como valores na definição e qualificação do espaço e forma físicos da cidade, 

funcionariam como ferramentas de orientação em programas decisórios de planeamento e de 

desenho urbano. Vitalidade, sentido, adequação, acesso e controlo eram as cinco dimensões 

básicas que, formuladas dentro dos meta-critérios de eficiência e justiça, concorreriam para ler, 

avaliar e intervir na cidade contemporânea, conjugando sistema de valores e aplicações 

objectivas de práticas concretas. 

Por sua vez, T. Sieverts (1997), na mesma obra em que discorre sobre o conceito de 

zwischenstadt, deposita um grande esforço na sistematização de conceitos e campos de acção 
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fundamentais à leitura e à intervenção na cidade contemporânea. No seu caso, urbanidade, 

centralidade, densidade, uso misto e ecologia são as ferramentas chave que considera para 

analisar e intervir na cidade hoje. Sumarizando num certo sentido a boa cidade, estes conceitos 

permitem a Sieverts não só estruturar uma teoria normativa sobre a forma da cidade, como 

ainda criar um corpo de critérios que desempenham um papel fundamental na constituição de 

uma boa teoria da decisão e de uma base instrumental que informe os modelos de planeamento 

e as opções de política pública.  

Enquadrada pela escola de Veneza e pela orientação académica de Bernardo Secchi, P. 

Viganò (1999), centrada numa leitura do espaço urbano da modernidade, informada pelo 

conceito de reverse city e por uma ideia estrutural de elementarismo urbano, orienta a sua tese 

para a nova natureza compositiva do urbano, estimulando à reinterpretação contemporânea dos 

materiais urbanos e suas regras combinatórias4. Movida por algumas figuras que têm 

metaforicamente ilustrado a composição do território nas últimas décadas - a ideia de puzzle, de 

dominó, de fragmento ou de patchwork, ou ainda a imagem do palimpsesto ou do hipertexto -, 

Viganò procura repensar a cidade contemporânea como uma cidade elementar, para cuja riqueza 

concorrem uma vasta série de materiais urbanos a recombinar no território segundo lógicas e 

formas de associação a descobrir e inventar.  

Na verdade, já no final dos anos 70, em Collage City, Colin Rowe e Fred Koetter (1978) 

haviam exposto a sua visão inspiradora do projecto contemporâneo construído sobre a falência do 

mito da modernidade e a expectativa de uma cidade moderna ainda por realizar. Sob as 

referências da lei e da liberdade, extremos opostos necessariamente a conciliar, Rowe e Koetter 

vêem a utopia como metáfora e usam a colagem como fórmula - método, técnica e estratégia em 

simultâneo - para enfrentar o desafio da cidade e da arquitectura contemporâneas.  

Em 2005, numa obra bastante eclética do ponto de vista das referências teóricas e 

conceptuais a que apelidou de Recombinant Urbanism, David Grahame Shane reclama para si a 

fórmula da colagem, da combinação e recombinação de elementos urbanos (a armadura, o 

enclave e a heterotopia) na modelação conceptual da arquitectura e teoria da cidade. De K. Lynch 

retira o vocabulário, ou os modelos que lhe permitem ter da cidade-território uma visão alargada; 

a C. Rowe e F. Koetter vai buscar o método para descrever as cidades como um somatório de 

fragmentos urbanos diversificados, cada um deles produto de contingências diversas e do 

domínio de determinados actores. A estas duas linguagens anexa uma terceira, híbrida, que lhe 

permite introduzir conjuntamente o conceito foucaultiano de heterotopia, o espaço por excelência 

da transformação urbana e social. 

Com uma postura mais operativa, resultado de um projecto de investigação que durou 

cerca de 10 anos a partir do estudo dos territórios de Bünztal entre Zurique e Berna, Oswald e 

Baccini (2003), introduzem o conceito de netzstadt, estruturando um conjunto de ferramentas, 

morfológicas e fisiológicas, que propõem como método analítico e interventivo de abordagem às 

novas territorialidades do urbano. De forma crítica, readequam e actualizam os princípios de uma 

abordagem morfológica à nova escala e natureza combinatória do urbano, reafirmando a 

importância de uma análise desta natureza quando se pretende conhecer verdadeiramente (e 

fenomenologicamente) a arquitectura do território: os tipos de território e os elementos que 

                                                     

4 Paola Viganò, na sua obra La Città Elementare, define elementarismo como uma operação de desconstrução 
sendo que, no caso da cidade, esta desconstrução se faz por decomposição da complexidade do território em 
estratos ou layers que partem do reconhecimento de elementos identificáveis seus constituintes. (Viganò, 
1999) 
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compõem a paisagem urbana contemporânea; as suas qualidades, características e atributos; a 

sua forma de associação, de contacto ou interpenetração; os seus comportamentos, mudanças e 

pulsações, as suas tarefas, funções e resistências. “The specific characteristics exhibited by the 

architecture of the territory, the types of territory and their construction, both separately and 

together, are the object of morphological studies. Such studies also aim to elucidate how these 

characteristics originated, have changes and can be changed in the future” (2003:80). 

Em termos teóricos, conceptuais e metodológicos este panorama reflecte um forte 

investimento em perspectivar outros modos de ler e intervir na cidade. As deficiências agudizam-

se quando nos debruçamos sobre visões mais operativas e abordagens morfológicas concretas 

sediadas em factos territoriais e práticas específicas. Efectivamente, são ainda escassas as 

contribuições morfológicas e as demonstrações cartográficas que se dedicam a descrever e 

analisar as novas formas de ocupação territorial (K. Stanilov, B.C. Scheer, 2004; D. Mangin, 

2004; Larkham, 2006), sobretudo quando procuram um sentido operativo cujo diagnóstico se 

orienta para um afinamento das políticas públicas e das acções de reabilitação/regeneração a 

implementar em áreas de cidade não histórica mas de intervenção urgente.  

Em Portugal, não obstante os recentes esforços (Portas et al, 2003; Tenedório, 2003; 

Font, 2004; Domingues, 2006), confirma-se e agudiza-se o défice de estudos morfológicos e de 

representações cartográficas dirigidas. Só em 2003 com a publicação do livro Políticas Urbanas. 

Tendências, estratégias e oportunidades (Portas, et al.) é que pela primeira vez foi aplicado ao 

território nacional, sob o pano de fundo da problemática da cidade ou do urbano emergente, uma 

visão crítica e analítica aprofundada tendo em conta as novas dinâmicas, tendências e conceitos 

que envolvem a extensão da urbe actual no nosso país. Apontando como principais objectivos a 

captação dos processos e das formas de urbanização emergentes que resultaram da explosão 

urbana das últimas décadas e a ponderação de critérios, práticas, objectivos ou prioridades sobre 

a intervenção urbanística nestes territórios, os autores estruturam a análise distinguindo, para o 

território nacional, diferentes condições urbanas (conurbações metropolitanas, conurbações não 

metropolitanas e cidades médias) e propondo modelos de abordagem que pressupõem 

metodologias apropriadas e a especificação de algumas linhas gerais de política hipoteticamente a 

implementar, em função do tipo de condição. Com a preocupação de contribuir directamente para 

uma política territorial consciente e ajustada às novas dinâmicas, denunciam ainda as principais 

dimensões críticas das políticas territoriais e avançam com algumas opções de estratégia, uma 

hipótese de resposta às diferentes tendências geradas.  

Ainda em 2003, o Atlas da Área Metropolitana de Lisboa, sob a coordenação de José 

António Tenedório, dá um contributo importante no conhecimento multidisciplinar da maior 

conurbação metropolitana do país. Sob os olhares da história, da geografia, da economia, da 

arquitectura e da antropologia, reúne informação histórica, cartográfica e estatística fundamental 

para servir de suporte lateral de uma abordagem morfológica mais centrada na arquitectura do 

território e do espaço urbano construído. A AML (George, Morgado, 2004), juntamente com a 

conurbação metropolitana do Porto (Portas et al, 2004), voltam a ser alvo de atenção em 2004, 

no âmbito da exposição e publicação L’explosió de la ciutat, de coordenação de Antonio Font, 

onde as formas de crescimento e de desenvolvimento das regiões urbanas do Sul da Europa são 

sujeitas a escrutínio e análise comparativa, atendendo ao fenómeno da metropolização e da 

explosão das cidades, e reconhecendo, para além das profundas transformações económicas, 
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sociais e culturais amplamente debatidas por Francesco Indovina, as mudanças morfológicas 

marcantes operadas na paisagem de cada uma das cidades. 

Em 2006, a publicação de Cidade e Democracia coordenada por A. Domingues nasce 

como mais um importante contributo para o conhecimento da problemática da cidade, das 

tendências, morfologias e transformações registadas nos últimos 30 anos de actividade 

urbanística e de planeamento no âmbito nacional. Apesar do imenso valor que este e os outros 

estudos tiveram, como aproximações várias e sucessivas relativamente ao que se passa no nosso 

país em termos de desenvolvimento urbano, as análises efectuadas pairam ainda no quadro de 

uma leitura mais globalizante, mas menos pormenorizada e focada na micro escala dos tecidos e 

do espaço de proximidade. Ainda que a questão morfológica estivesse em todas elas 

subentendida, senão afirmativamente presente, a falta de análises morfológicas mais concretas e 

aproximadas permanece um handicap à leitura, interpretação e intervenção da e na cidade 

contemporânea.   

 

 

2.2. «Uma Curiosa Ausência» 
Observar o que acontece no mundo contemporâneo, a transformação operada no 

território a partir da generalização e expansão do fenómeno de urbanização, sobretudo quando se 

pretende integrar numa visão da cidade contemporânea uma abordagem mais fina focada no 

espaço de proximidade, não é tarefa fácil. A complexidade, extensão e protagonismo que 

atingiram as manifestações urbanas nas últimas décadas não facilitam os estudos e abordagens 

críticas sediados em factos territoriais concretos com a necessária amplitude, territorial e 

disciplinar, para que não fiquem comprometidos o rigor e cientificidade das leituras e análises a 

efectuar. Também as complexas e igualmente estreitas relações que os assentamentos físicos 

estabelecem com os aspectos sociais, políticos, económicos e culturais da vida urbana, bem como 

a pouca distância histórica face aos fenómenos analisados, não facilitam este tipo de abordagens 

tão específicas quanto globais, e que impliquem, respectivamente, as devidas focagem empírica e 

afastamento teórico a que obriga um discurso sediado em factos concretos mas conceptualmente 

abrangente para congregar as múltiplas e heterogéneas expressões do fenómeno.  

Talvez estes e outros aspectos expliquem a escassez de abordagens que se dedicam a 

descrever e a analisar as novas formas de ocupação territorial, em particular as formas dos 

tecidos suburbanos, sobretudo quando se trata de estudos morfológicos operativos concentrados 

em abordagens pluriescalares, ou a escalas de análise territorial micro que servem de 

fundamento para outras perspectivas de entendimento mais macro. É um facto de que tem sido 

produzido um grande número de estudos vocacionados para o novo fenómeno da explosão 

urbana. Contudo, eles concentram-se especialmente nas razões que explicam essa explosão 

procurando diagnósticos sobretudo ao nível da condição urbana emergente e das dinâmicas 

funcionais e sócio-económicas que a suportam.  

Como reconhece David Magin, não deixa de ser uma curiosa ausência este défice de 

contribuições morfológicas respeitantes a tecidos verdadeiramente emergentes desde há umas 

décadas e cujas consequências, do ponto de vista da transformação das paisagens e dos estilos 

de vida, têm sido tudo menos subtis. Mangin aponta, aliás, quatro razões para explicar esta 

ausência (2004:20-24). 
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Fig.12 - F.Oswald e P.Baccini. Mapeamento de indicadores morfológicos no método Netzstadt: 
Shredding/Granulation/Accessibility (da esquerda para a direita). 
Fonte: in OSWALD, F., BACCINI, P. (2003). Netzstadt. Designing the Urban. p.131 
 
 

 
 

Fig.13 – P. Viganò e L. Fabian. Esquema estratigráfico na análise elementarista de um troço de cidade.  
Fonte: in VIGANÒ, P. (1999). La Città Elementare. p.22 
 
 

 
Fig.14 – D.G.Shane. Esquema dos três elementos básicos que compõem a forma urbana: Enclave, Armadura e Heterotopia 
Fonte: SHANE, D.G. (2005). Recombinant Urbanism. p.15 
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Fig.15 - «Arquitectura do território: perspectiva 
morfológica». Fonte: in OSWALD, F., BACCINI, P. 
(2003). Netzstadt. Designing the Urban. p.72 
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Fig.16 – Na fronteira entre os Concelhos de Almada e Seixal. Retrato da expansão suburbana das últimas décadas.   
Fonte: Fotografia de Álvaro Domingues e João Cabral 
 
 

 
Fig.17 - Amadora. Nó Rodoviário. Retrato da invasão do território pelas infra-estruturas de mobilidade. 
Fonte: Fotografia in DOMINGUES, A. (coord.) (2006). Cidade e Democracia. 30 Anos de Transformação Urbana em Portugal. 
p.25 
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Fig.18 - P. George e S. Morgado. Cartografia das transformações urbanas ao nível do
edificado entre os anos 1960-1992 (em cima) e os anos 1992-2001 (em baixo).   
Fonte: GEORGE, P., MORGADO, S. (2004). FAUTL 
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A primeira tem a ver com a falta de projectos e de encomendas públicas. Uma vez que 

as periferias são essencialmente produto da acção de agentes privados, onde a intervenção 

pública com o carácter estruturante dos projectos globais é cada vez mais rara, e onde o 

“projecto urbano se vê progressivamente confinado a um urbanismo de oportunidade” e, 

acrescente-se, quantas vezes de excepção ou de estatuto especial, os tecidos vão ganhando um 

carácter fragmentário e heterogéneo, quando não guetizado e estigmatizado. 

A segunda razão refere o problema do acesso às fontes já que em grande parte dos 

casos os levantamentos cadastrais e cartográficos, históricos ou actualizados, são escassos ou 

mesmo inexistentes, e encontram-se dispersos ou em formatos díspares, o que dificulta tanto o 

seu acesso e consulta, como a sua leitura e operatividade. Em Portugal, a situação é ainda mais 

grave uma vez que o levantamento cadastral e da estrutura fundiária, sobretudo no que respeita 

a áreas urbanas, é praticamente inexistente ou está muito desactualizado, no caso do cadastro 

rústico. Para não falar do estado de desorganização dos arquivos, nos mais variados organismos 

públicos, situação aliás comprovada no decorrer da pesquisa. Contudo, e embora a situação se 

afigure bastante negra, é possível dizer que a tendência é sem dúvida positiva já que começam a 

aparecer e a divulgar-se ferramentas informáticas que, se usadas de forma própria e sistemática, 

permitem ultrapassar na prática estas contingências. 

A terceira razão prende-se com uma espécie de posição ingrata que cabe à análise 

morfológica urbana. É que, no intuito de estudar a cidade banal - aquela que, não sendo de 

excepção, garante contudo a continuidade vital do tecido urbano - a análise urbana é 

frequentemente alvo de indiferença, e até desconfiança. Por um lado permanece a ideia de que o 

estudo da cidade ordinária suburbana é pouco significativo para o corpo teórico global da cultura 

arquitectónica e urbanística. Por outro lado, a análise urbana, situando-se num âmbito disciplinar 

tão abrangente quanto integrado, não responde da melhor forma às lógicas sectoriais que têm 

vindo a construir a cidade contemporânea e, por isso, não é necessariamente bem-vinda para 

alguns actores e sectores intervenientes no processo. 

Por último, a quarta razão diz respeito ao efeito de choque da velocidade. A alteração 

dos termos em que se estabelece a percepção por intermédio da velocidade, revoluciona 

automaticamente a forma de abordagem ao espaço e às paisagens contemporâneas, fazendo 

sentir a cada vez mais urgente necessidade de constituir um corpo teórico de conceitos, 

ferramentas e metodologias que responda justamente, nas diferentes escalas de resolução e 

níveis de abstracção, à configuração e estudo da cidade contemporânea. 

Assim, e apesar de terem sofrido grandes mutações, a descrição das estruturas e das 

formas da cidade contemporânea permaneceu muito deficiente, sobretudo quando se trata de 

orientar o diagnóstico, entre outros aspectos, para um ajustamento das políticas públicas e das 

acções de reabilitação/regeneração a implementar.  

Num quadro internacional, Kiril Stalinov e Brenda Case Scheer reconheciam 

precisamente este défice quando, na sequência de um encontro realizado em 2001 para debater 

a forma suburbana, promovido pelo grupo ISUF (International Seminar of Urban Form), 

permitiam que chegasse a publicação - Suburban Form. An International Perspective - um 

conjunto de análises e reflexões de excepcional valor que, sob diferentes perspectivas 

(transformação da forma dos subúrbios, elementos e padrões suburbanos, o efeito do 

planeamento na forma suburbana ou a reconstrução dos subúrbios), decompunham, esmiuçavam 

e demonstravam cartograficamente, nos casos de estudo mais diversos e geograficamente 
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variados, as qualidades morfológicas da forma suburbana. Em 2008 o mesmo tema volta a estar 

no centro do debate, desta vez fomentado pelo Metropolitan Institute of Virginia Tech, onde a 

conferência subordinada ao título A Suburban World permitiu reunir uma série de situações 

internacionais onde o estudo da forma suburbana foi um dos aspectos particularizados.   

Dos vários debates e análises concretas realizadas é possível afirmar que, no que 

respeita a forma e estrutura física dos padrões de urbanização e suburbanização, continua a fazer 

falta uma grelha de leitura que permita analisar e descodificar os padrões territoriais e as formas 

suburbanas recentemente produzidas, usando uma retórica menos metafórica e mais operativa 

dirigida para um afinamento da relação entre as dinâmicas morfológicas em jogo e as políticas 

públicas. A leitura e interpretação dos tecidos existentes deve ser entendida como uma forma de 

tirar ilações e lições sobre a dinâmica dessa relação. Segundo Mangin o objectivo está tanto na 

correcção de políticas públicas, como na atenuação dos efeitos negativos provocados por este 

projecto sem nome em que se tornou a cidade periférica.  

Porque o poder político está directamente implicado na forma e estrutura das nossas 

cidades, porque as questões do ordenamento do território, do urbanismo, da morfologia ganham 

peso (expectavelmente) na actualidade social e nas agendas políticas (são disso sinal os 

documentos publicados no âmbito da presidência alemã da UE – Carta de Leipzig e Agenda 

Territorial da UE (2007) – a que a presidência portuguesa tentou dar alguma continuidade), 

porque a participação democrática na determinação da transformação do território e do espaço 

urbano colectivo é um garante de qualidade do espaço e forma urbana das nossas cidades, torna-

se fundamental e cada vez mais urgente reflectir sobre a forma e estrutura das cidades que hoje 

temos – o produto -, sobre a forma das cidades que queremos – os modelos de 

urbanização/gestão - e sobre as decisões, práticas e instrumentos que para aí nos encaminham – 

os processos. É o que pretendemos.  

 

 

2.2. Legibilidade e Inteligibilidade. A Fórmula dos 3 «P» 

Na altura em que debatemos a natureza da cidade, a(s) forma(s) suburbana(s) da 

cidade, as suas qualidades e atributos morfológicos, a nossa preocupação vai para a legibilidade e 

inteligibilidade da forma e estrutura urbanas contemporâneas. 

Ao contrário dos centros históricos das cidades europeias cujas características e padrões 

de ocupação estão hoje cobertos e são facilmente analisados através de conceitos e ferramentas 

morfológicas conhecidas, já testadas e sedimentadas, as realidades suburbanas ou o tecido 

construído da cidade alargada requerem um estudo e diagnóstico mais complexos, cujo 

instrumental de análise, tal como acabámos de ver, em nada se encontra estabilizado. É uma 

espécie de lugar-comum entender e caracterizar os territórios e os padrões suburbanos como 

espaços urbanos amorfos e não estruturados, por oposição ao espaço urbano da cidade canónica, 

esse sim altamente estruturado e de forma física bem legível e definida. Ao contrário da cidade 

canónica caracterizada por um quadro construído de densidade e continuidade, os territórios 

suburbanos confrontam-se com um panorama espacial de descontinuidade e de indecisão 

funcional. 

Por um lado, temos o problema de como lidar e interpretar uma realidade urbana que 

resulta da mistura intricada de diferentes padrões, fragmentos e formas de ocupação, ou seja, o 

somatório de múltiplas partes físicas, mas dificilmente articuláveis ou de relação ininteligível. De 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO I . FORMA URBANA NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 35 

 

acordo com Spiro Kostof, é este estranho puzzle ou mosaico de segmentos urbanos que coloca 

em questão a consistência legível da forma urbana (1991:47); é esta combinação fragmentária, 

aparentemente incoerente e paradoxal de partes incompatíveis, que tem toldado pela raiz a ideia 

que o espaço suburbano possa atingir uma consistência legível ou tocar uma condição de 

legibilidade. 

Por outro lado, e no que diz respeito à sua origem, os subúrbios não resultam, nem de 

um crescimento antropológico espontâneo de sedimentação progressiva, nem de uma decisão 

individual, como se fez prática, por exemplo, em regimes ditatoriais onde uma única autoridade 

podia determinar de uma só vez a configuração inteira de uma cidade. Na verdade, aos territórios 

suburbanos emergentes não lhes está subentendida uma racionalidade orientadora madre, como 

se se tratasse de uma espécie de metanarrativa com pretensões de universalidade. Eles são mais 

o resultado de uma avalanche de processos, um tanto ou quanto desconexos e uma vez mais 

fragmentários, o efeito tangível de uma mistura complexa de diferentes formas de racionalidade 

que se confrontam elas próprias no terreno social e no quadro espacial do urbano. É aqui que se 

intersectam e combinam múltiplos interesses e desejos numa condição pós-moderna de 

narrativas plurais. Ora esta complexidade processual gerada pela confrontação de interesses e 

pela intersecção de vários focos de racionalização, alguns implícitos ao discurso formal, outros 

necessariamente contraditórios ou com ele incompatíveis, é o leitmotiv para forçar, desde logo, 

uma perturbação na transparência inteligível da forma construída.  

Mas terão a falta de clareza legível e de transparência inteligível do espaço urbano 

desaparecido para sempre? Ter-se-á esgotado a legibilidade e a inteligibilidade das formas de 

cidade na contemporaneidade? Ou, fundadas numa estrutura fenomenológica do sentido e do 

sentir será ainda possível recuperar uma nova condição de legibilidade e inteligibilidade para a 

cidade contemporânea?  

Valendo-nos uma vez mais de T. Sieverts que recorrentemente temos vindo a citar, 

“Indeed, legibility and intelligibility are the preconditions for perceiving and experiencing the city 

region as a space which shapes everyday life. Legibility and intelligibility are two of the most 

important conditions for the difficult task of regenerating an identity of society and space for 

everyday life in the Zwischenstadt” (1997:61). 

Com efeito, os conceitos de legibilidade e inteligibilidade foram trazidos em conjunto e 

aplicados ao debate da problemática da cidade contemporânea por T. Sieverts na sua obra Cities 

without Cities. An Interpretation of the Zwischenstadt (1997), remetendo directamente uma 

abordagem morfológica da cidade para o campo filosófico fundacional da fenomenologia. 

Representando dois níveis ou estágios diferentes na experiência fenomenológica do 

espaço, os conceitos de legibilidade e inteligibilidade são duas estruturas conceptuais 

perfeitamente compatíveis e necessariamente conjugáveis quando se trata o espaço e a forma da 

cidade como um objecto estético passível de ser conhecido e experimentado. 

Olhando para a transposição dos dois conceitos para o reino do urbano, é necessário 

referir contudo que a aplicação da noção de legibilidade ao espaço construído da cidade é 

bastante mais antiga do que a aplicação da sua congénere inteligibilidade. O conceito de 

legibilidade começou por fazer as primeiras incursões no domínio do urbano por volta das 

décadas de 50/60, como reacção explícita à suposta ilegibilidade dos territórios abertos da 

modernidade, resultado do investimento das performances urbanas decorrentes da revolução 

industrial e dos modelos de espaço que marcaram a arquitectura do modernismo. Em meados 
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dos anos 60 a legibilidade da forma urbana tornou-se efectivamente um dos principais desígnios 

e valores a atingir na frescura disciplinar do planeamento e do desenho urbano (cf. Merlin & 

Choay, 1988:437). Por sua vez, o conceito de inteligibilidade foi pela primeira vez aplicado ao 

reino do urbano (pelo menos de acordo com as nossas referências bibliográficas), e no âmbito de 

uma experiência fenomenológica da cidade, precisamente por Sieverts já em finais da década de 

90, agora como reacção à subordinação da cidade às lógicas abstractas do mercado global e à 

dispersão normativa dos modelos de referência. 

Contudo, se a passagem da noção de legibilidade da literatura para o domínio do espaço 

construído já não era directa nem fácil de estabelecer, menos ainda as condições de transposição 

da ideia de inteligibilidade, que por sua vez não surge em oposição a legibilidade mas antes a 

sensibilidade (cf. Lalande II:682), são fáceis de encontrar. 

Tanto dos escritos de Sieverts como dos de K. Lynch, onde a ideia de legibilidade 

aplicada ao espaço da cidade teve uma ênfase especial, o conceito traduz-se na capacidade que 

um determinando objecto apresenta para ser lido ou percebido. Ou seja, legibilidade representa a 

clareza do objecto mediante a aptidão perceptiva do sujeito, a sua visibilidade ou 

imaginabilidade, no sentido urbano da palavra. Segundo K. Lynch, que centra no conceito o 

objecto de estudo de uma das suas obras mais famosas, The Image of the City, “imaginabilidade 

(...) é a qualidade de um objecto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma 

imagem forte num dado observador. É essa forma, cor, disposição, que facilita a produção de 

imagens mentais vivamente identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis no meio 

ambiente. (...) onde os objectos se podem não apenas ver, mas também são apresentados de 

uma forma definida e intensa aos nossos sentidos” (1960:20). 

Nesta ordem de ideias convém assinalar que, apesar da ideia de uma leitura visual do 

espaço urbano fazer sobressair a importância das qualidades visuais e figurativas da forma, isto 

não significa que só estas importem para a construção de um mapa mental dos espaços. A 

estrutura interna do tecido urbano, o arranjo ou a disposição das suas partes ou elementos, tem 

sido, aliás, considerado uma ferramenta formal das mais fundamentais quando se trata da 

legibilidade da forma e espaço urbanos. Na experiência fenomenológica, é a tessitura de mútua 

relação e troca que se estabelece entre sujeito e objecto que figura como condição necessária e  

imprescidível ao despertar da legibilidade do último sobre o primeiro. 

Mas, precisamente numa experiência estética de um qualquer fenómeno, são diferentes 

estágios de envolvimento entre sujeito e objecto que se estabelecem, estágios esses que podem 

ir de uma simples troca numa abertura total e apropriação sensível do fenómeno, a níveis de 

intuição intelectual onde a significação se ilumina por abstracção racional (cf. Bayer, 1956). É 

aqui que a inteligibilidade do objecto face ao sujeito se evidencia e ganha corpo numa lógica do 

sentido. 

Como vimos a aplicação do conceito ao reino do urbano é relativamente recente. Ainda 

assim, a sua importância para a compreensão da nova condição do urbano não é menos 

significativa quando comparada com o conceito anterior. T. Sieverts, que lhe deu uma 

contextualização urbana, não define com precisão o que entende por inteligibilidade da forma 

urbana. Mas, ao sistematizar sete teses para tornar o zwischenstadt inteligível e legível, 

argumenta que a grande questão está em conseguir estabelecer uma plataforma de mediação 

entre o espaço fenomenológico da experiência e a região abstracta onde se tece a complexidade 

processual da nova condição de cidade. “The objective is to mediate between the clarity of the 
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familiar personal environment for living and working and the complexity of the city region. This 

regional level is perhaps a comprehensible intermediary between the perceptible place of 

residence and the abstract world market, a level at which a certain reconciliation between city 

and society can still be achieved” (Op.Cit.1997:58). 

Não sendo oposto a legibilidade, o conceito de inteligibilidade representa portanto um 

estágio superior ou mais profundo na relação fenomenológica entre espaço e observador. Ao 

tocar o tal nível de intuição intelectual, ele refere as qualidades ou propriedades do objecto que 

só podem ser intersectadas ou conhecidas pela inteligência. Na verdade, as coisas ou os 

fenómenos, todos têm uma razão inteligível cuja significação e compreensibilidade obriga a uma 

redução qualitativa numa plataforma abstracta de interpretação. Significa isto que, quando 

convertido para o contexto do urbano, o conceito de inteligibilidade passa a mencionar os 

aspectos da forma física que referem a sua estrutura intelectiva, ou seja, aqueles que a definem 

não tanto como um produto físico pronto a ser experimentado, mas sobretudo como um sistema 

de funcionamento e como uma manifestação de intenções ideais. No fundo a noção de 

inteligibilidade é coberta pela rede de significação ou pelas narrativas que se estabelecem entre a 

cidade como uma estrutura espacialmente organizada, e a cidade como conceito e como função. 

Será tanto mais inteligível a forma urbana cuja narrativa seja apreendida com um menor esforço 

de consciência, tornando, por conseguinte, natural e inextrincavelmente concorrentes as noções 

de legibilidade e de inteligibilidade. 

No quadro de uma abordagem morfológica (e fenomenológica), a perspectiva do urbano 

como um sistema simultaneamente legível e inteligível converge com a fórmula dos três «P» de 

André Corboz (1983). Entendendo a cidade como um palimpsesto, A. Corboz dedica uma especial 

atenção à forma do território - para ele o território tem e é uma forma – reconhecendo-o 

simultaneamente como produto, processo e projecto. Por um lado, o território ou o urbano é um 

artefacto, um objecto de construção cuja forma física constitui, ela própria, uma plataforma e um 

conteúdo de leitura, um terreno de imaginabilidade. Mas, por outro lado, o território também é 

um processo e um projecto: um processo ou função porque ele é determinado por uma série de 

funções humanas activas que, por sua vez, se encontram em constante mudança e 

transformação; um projecto porque qualquer acção e produto do acto se constitui 

simultaneamente como ideia ou conceito formado na imaginação. É neste sentido que o território 

se dá como estrutura inteligível, ou seja, que encerra uma inteligibilidade passível de ser 

conhecida e entendida pelas tais narrativas que se estabelecem entre projecto (conceito), 

processo (função) e produto (artefacto). 

Na verdade, enquanto a noção de legibilidade parecia assegurar, a seu tempo, um 

patamar de conhecimento do objecto urbano bastante consistente face à reacção morfológica 

que, nos anos 60 e 70, confrontava o produto arquitectural da modernidade, a avalanche de 

dinâmicas, lógicas, processos e actores que hoje verificamos invadirem e emergirem no reino do 

urbano, a multiplicação e pulverização de ideias, desejos, vontades e aspirações que qualificam a 

sociedade contemporânea e a cidade em geral, dão à plataforma da inteligibilidade, ou seja, à 

estrutura inteligível da forma urbana, uma importância e um papel acrescidos quando o que está 

em causa é lê-la, compreendê-la e nela saber intervir. 

Como referia N. Portas já em 1969, “ (...) enquanto não ficariam quaisquer dúvidas 

sobre a necessidade de «arquitectar» ou «ir arquitectanto» a cidade histórica, pelo seu carácter 

compacto de obra característica relativamente homogénea (...) cremos que será já forçar os 
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conceitos e as palavras o negar que a brutal alteração acontecida nos últimos séculos, e, mais 

acentuadamente ainda, no último, não ponha quaisquer problemas novos ao alcance do que 

entendemos por «arquitectar». E, em consequência, quanto aos objectivos e método que 

convenham à actuação nessa nova escala e agora ao lado de novos parceiros de projecto (...)” 

(1969:87-88).  

Diríamos que é na estrutura de significação que se estabelece entre a legibilidade e a 

inteligibilidade da forma urbana, que procuraremos descobrir e alcançar as arquitecturas desta 

cidade outra, deste urbano que, em escala e em dinâmica, alarga sem dúvida o campo do 

arquitectar. São as ferramentas conceptuais da regra e do modelo que, no panorama de uma 

abordagem morfológica e enquanto figuras base do processamento arquitectural do espaço 

edificado (Choay, 1980), nos vão permitir intersectar a inteligibilidade e, por conseguinte, a 

legibilidade da forma e estrutura urbanas contemporâneas. São elas que, no limite, nos 

permitirão, com maior perspicácia territorial, traçar uma grelha de leitura e um quadro 

metodológico para ler, compreender, criar e transformar o espaço urbano na contemporaneidade. 

E este é o argumento que servirá de base ao desenrolar da investigação. 
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Fig.1 – Esquematização do sector por David Mangin  
Fonte: MANGIN, D. (2004). La Ville Franchisée. Formes et Structures de la Ville Contemporaine. pp.261 
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II. A REGRA E O MODELO NA FORMA DA CIDADE 

 

 

 

II.1. MORFOLOGIA URBANA: ACTUALIDADE OU OBSOLESCÊNCIA? 

Do ponto de vista metodológico é ambição desta investigação desenvolver e sustentar 

uma metodologia de abordagem que responda de forma sistemática e rigorosa às questões e 

hipóteses anteriormente debatidas. Colocados os problemas e os desafios, desenhada a 

problemática e verificado o estado da arte, é uma questão de método o que interessa agora 

clarificar. Traçar uma grelha de leitura, com pretensões operativas, no sentido de desenvolver e 

fundamentar o argumento da investigação, implica começar por eleger o domínio disciplinar sobre 

o qual iremos trabalhar. No presente contexto, independentemente das dúvidas e indefinições 

que possam recair sobre a morfologia urbana - a disciplina que, por excelência, trata da 

«arquitectura da cidade» - é a ela que nos vamos dirigir como base de sustentação na construção 

dessa grelha de leitura e no desenvolvimento de uma matriz conceptual de análise. Enquanto a 

fenomenologia aparece como o suporte filosófico fundacional da investigação, a morfologia traça 

o quadro disciplinar e metodológico da pesquisa; ainda que, na iminência de obsolescência, seja 

necessário definir-lhe, senão os contornos, pelo menos as condições de actualidade.  

 

 

1.1. Origens e Definições. Incerteza Disciplinar e Metodológica 

Num panorama da história da arquitectura e do urbanismo, a morfologia urbana tem 

sido considerada e aplicada para operar a descrição e análise das mais diversas realidades 

urbanas. Como nenhuma outra ciência, a morfologia urbana coloca em evidência a forma física da 

cidade, as características intrínsecas dos padrões territoriais, sem esquecer os tempos, os 

processos e as pessoas responsáveis pela sua produção. Estando sobretudo vocacionada para a 

cidade histórica e para os tecidos de características tradicionais, é nesse domínio que a disciplina 

tem comprovado a sua aplicabilidade e valor; ainda que em termos de método e de conceitos 

nem sempre esteja dotada da melhor clareza, decorrente da natureza pluridisciplinar que tem 

procurado defender e valorizar, a partir do cruzamento de conhecimentos e métodos de várias 

disciplinas como sejam a arquitectura, a geografia, a história e o planeamento urbano (cf. 

Moudon, 1997). Contudo, as transformações radicais que as cidades sofreram nas últimas 

décadas ressentiram-se também no corpo disciplinar de conceitos e ferramentas usados para a 

sua representação (aspecto aliás debatido no capítulo anterior); um constrangimento que não 

perdoa que se questione a obsolescência disciplinar da morfologia urbana. 

Morfologia urbana é, por definição, o estudo da forma física da cidade (cf. Allain, 2004), 

o “estudo da cidade enquanto habitat humano” (Moundon, 1997:3) ou, mais especificamente, 

“the study of the physical (or built) fabric of urban form, and the people and the processes 

shaping it” (Larkham & Jones, 1980s); e, neste sentido, também é natural que, em termos 

metodológicos ela seja, um dos domínios disciplinares que mais sofre com a mudança de 

natureza da cidade, até porque, ao nível da metodologia, a morfologia nunca foi uma disciplina 

cujas bases e conceitos estivessem taxativa e escrupulosamente definidos e assentes.  
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Na verdade, o discurso morfológico em torno da forma urbana sempre esteve envolto 

num certo grau de incerteza e variabilidade conceptual. Segundo Pierre Merlin, por detrás da 

generalidade dos princípios e do vocabulário, os conceitos em uso não são exactamente claros, 

tal como não é a demarche metodológica que lhe está associada, uma vez que não existe um 

método único nem preciso que lhe suporte a cientificidade da abordagem. Como refere, “Cette 

absence de contenu méthodologique explique sans doute que la morphologie urbaine n’ait pris, ni 

dans la pédagogie de l’architecture et de l’urbanisme, ni dans les démarches institutionnelles, une 

place à la mesure du discours qu’elle a inspiré.” (Merlin & Choay, 1988:509). 

Quanto ao âmbito disciplinar e metodológico duas posturas podem ser referidas: a 

primeira entende a riqueza pluridisciplinar como uma vantagem considerando uma perspectiva 

integrada e holística que cada vez mais se justifica na contemporaneidade; a segunda vê como 

problema a indeterminação dos princípios e do vocabulário empregue, bem como a ambiguidade 

da abordagem e método, o que torna difícil a determinação com rigor dos limites disciplinares. 

No entanto, de acordo com a inclinação dada a cada abordagem em particular, ora mais 

descritiva, ora mais funcional, ora mais histórica, ora mais plástica, o objectivo acaba por ser 

chegar a um patamar de compreensão da paisagem urbana e forma construída a partir da sua 

análise quer na perspectiva do produto final, quer na perspectiva das condições processuais e 

conceptuais que informaram a sua produção. No entanto, a fronteira que separa estes dois tipos 

de abordagem não é assim tão evidente quanto possa parecer. Como Rémy Allain refere, não é 

muito razoável procurar um nível de compreensibilidade das formas urbanas sem questionar as 

pré-condições históricas e sócio-económicas que lhes serviram de contexto e conjuntura de base 

(cf. 2004). Ao mesmo tempo que é, de certa forma, impossível promover uma abordagem 

histórica e funcional dos tecidos construídos negligenciando-lhes a aparência física e a 

configuração material. Com efeito, uma abordagem histórica e funcional torna-se viável porque a 

cidade começa por oferecer-se como artefacto físico e espacial. 

Sabendo que a morfologia urbana não é o resultado de uma autoria singular ou de um 

referencial único geograficamente estável, Anne Vernez Moudon e Peter J. Larkham dão-nos 

algumas pistas sobre as origens da disciplina. É, sem dúvida, fascinante lembrar que, no que 

respeita ao enquadramento disciplinar da morfologia urbana, maneiras relativamente próximas de 

ler e analisar as realidades urbanas nasceram, quase concomitantemente, em pontos diferentes 

da velha Europa, central e mediterrânica. De Inglaterra a Itália, M.R.G.Cozen e Saverio Muratori, 

respectivamente através dos campos disciplinares da geografia e da arquitectura, deram origem a 

um novo género disciplinar que conquistou aliados e seguidores pela Europa fora e além mar. É 

sob este registo que apontamos três grandes escolas do pensamento morfológico da cidade (cf. 

Moudon, 1997) que, entre as décadas de 60 e 70, ganharam força e sentido no momento em que 

as cidades europeias atravessavam uma profunda crise, afectadas pela devastação deixada pela 

guerra, ressentidas pela destruição maciça de partes suas constituintes, perturbadas pelo 

aparecimento polémico de outras partes anódinas, pelo seu alastramento e dispersão. 

Sediada na Grã-Bretanha, a escola conzeniana está, como o nome indica, baseada na 

metodologia de abordagem introduzida por M.R.G.Conzen (1907-2000), decorrente da tradição 

de investigação morfogenética vinda da Europa Central e dos estudos de Schlüter em finais do 

século XIX. Geógrafo de origem germânica, emigrante em Inglaterra desde 1933, Conzen trouxe 

para o contexto britânico o estudo da forma urbana pela perspectiva da história e da geografia 

urbana, em oposição à perspectiva tipológica desenvolvida essencialmente pela raiz 
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arquitectónica italiana (cf. Whitehand, Larkham, 1992). Embora hoje em dia o estudo da forma 

urbana na Grã-Bretanha se multiplique numa série de investigações diferenciadas onde é notória 

a falta de integração entre a visão dos arquitectos e a visão dos geógrafos, a escola de 

pensamento conzeniana teve uma influência particular no panorama analítico anglo-saxónico (cf. 

Whitehand, 2001; Larkham, 2006). M.R.G. Conzen sistematizava a sua análise numa divisão 

tripartida da paisagem urbana (townscape), que subdividia em plano da cidade - plan layout – 

(que por sua vez integrava as ruas, os lotes e os quarteirões), tecido construído - building fabric - 

e uso do solo – land use. Contudo, como refere Whitehand, foram os conceitos que desenvolveu 

em torno do urbano como processo que mais influenciaram a sua escola de pensamento 

(2001:104). O próprio J.W.R. Whitehand que, juntamente com T.R. Slater e P. Larkham, 

continuou esta linha de abordagem morfológica, acabou por reforçar este último aspecto, 

direccionando a morfologia urbana para a vertente processual do comportamento urbano onde se 

integravam os processos urbanísticos de decisão-acção (decision-making processes) na produção 

da forma urbana. 

Em Itália, pela mão de Saverio Muratori (1910-1973), nasceu a vertente latina da 

morfologia urbana, desta vez afirmando o domínio da tipologia como processo analítico e criativo 

da gramática da forma. Seguido de perto por Gian Luigi Maffei, Gianfranco Caniggia, Carlo 

Aymonino e Aldo Rossi, este grupo orientou essencialmente as suas pesquisas para o processo 

tipológico de produção e transformação da forma urbana, entendendo a derivação elementar da 

tipologia ora como método, ora como resultado (Allain, 2004:23). Reconhecendo que entre a 

tipologia dos edifícios e a morfologia do tecido construído existia uma intrínseca relação cuja 

análise era fundamental para aclarar a estrutura dos factos urbanos (cf. Rossi, 1965 e C. 

Aymonino, 1975), a ideia principal estava em analisar e debater a substância formativa e 

processual do tecido urbano através da constituição de uma tipologia construída (tipologia 

edilizia), por leitura e por projecto (cf. Caniggia, Maffei, 1979). Segundo os autores, que 

constroem a sua obra a partir de uma “lettura dell’edilizia di base” e da “progettazione come 

individuazione intentionale del processo tipologico”: “È utile precisare che non intendiamo, 

comunque, come antitetici i termini «lettura» e «progetto»: riteniamo che una lettura sia tale solo 

se «progettata», solo se attuata all’interno di una rigorosa griglia concetualle, in un continuo 

intercambio con l’esame diretto delle struture del reale. Ci basiamo essenzialmente sulla 

diacronia, sul divenire delle strutturazioni, e i nostri strumenti metodologici presuppongono 

costantemente la «riconstruzione» dei processi formativi, per la quale necessita una specifica 

meccanica mentale intrinsecamente progettuale” (Op.Cit:12). 

A terceira escola do pensamento morfológico surge em França, nos anos 60, na Escola 

de Arquitectura de Versailles, impulsionada pelos arquitectos Pillipe Panerai e Jean Castex, em 

conjunto com o sociólogo Jean-Charles Depaule. Muito enraizada nas pesquisas dos italianos e, 

ao que parece, também influenciada pelos trabalhos de Pierre Lavedan, a escola de Versailles 

avança com uma abordagem que procura abranger diferentes escalas de leitura da realidade 

urbana, da geografia do território à tipologia edificada, traduzindo a constituição elementar dos 

tecidos urbanos na imbricação e sobreposição de três conjuntos de elementos – vias, parcelas e 

construções. “Cette définition [escreve Panerai] met en évidence les caractères qui permettent 

aux diférentes parties de la ville d’évoluer tout en maintenant la cohésion de l’ensemble et la 

clarté de sa structure” (Panerai, 1980:75). Uma ênfase dada em particular às questões 

relacionadas com o crescimento urbano (croissances), no sentido de contrariar a ideia de uma 
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análise elementar estagnada no tempo, e, sob a influência de Henri Lefebvre, às questões 

relacionadas com a prática do urbano (la pratique de l’espace urbain), neste caso reforçando o 

urbano como uma estrutura social habitada e em constante mutação. Formes Urbaines. De l’Îlot à 

la Barre (1975) e Éléments d’Analyse Urbaine (1980) foram as duas obras que mais projectaram 

a escola francesa e das que melhor divulgaram o pensamento morfológico da cidade. Mais 

recentemente, D. Mangin é quem procura dar continuidade a este tipo de abordagem, procurando 

trazê-la à luz das características e das dinâmicas emergentes que qualificam hoje o reino do 

urbano: primeiro em Projet Urbain (1999) que desenvolve juntamente com Panerai; depois em La 

Ville Franchisée. Formes et Structures de la Ville Contemporaine (2004) que já tivemos a 

oportunidade de referenciar. 

Inserida num debate mais alargado acerca do urbano, sem se ausentar das dimensões 

sociais, económicas, políticas e culturais que concomitantemente o compõem, e colocando sob 

mira a forma da cidade que decorre dos novos processos de investimento e urbanização do 

território, a aproximação morfológica tanto pode concentrar-se no corpo da cidade propondo a 

sua decomposição em elementos e interpretando os modos combinatórios e as relações 

estruturais entre esses elementos, como concentrar-se noutros níveis de interpretação formal, 

nomeadamente aqueles que dizem respeito a uma abordagem de forte pendor funcional, 

tomando a cidade como organismo vivo e como estrutura de relação de forças que são o seu 

motor de desenvolvimento. Referem-se, neste caso, as análises morfológicas que descrevem a 

cidade atendendo sobretudo às práticas do espaço, às dinâmicas e lógicas da sua formação, às 

condições processuais que determinam as suas diferentes configurações.  

Segundo Luz Valente Pereira a cidade ou a realidade urbana pode ser entendida a três 

níveis: como corpo, como organismo e como estrutura. “O corpo da cidade é o elemento 

susceptível de ser formalizado, mas, na medida em que dar forma não é um acto gratuito, o 

«formalizar» (propor formas para) implica conhecer o organismo que se formaliza, os elementos 

que o constituem e que com eles se relacionam, e ainda situar o papel da forma nas 

transformações, no crescimento e no sentido do desenvolvimento do organismo, ou seja a sua 

actuação na estrutura da relação de forças político-económicas.” (Pereira, 1974:8) 

Por sua vez, Harold Carter aponta três modos de abordagem morfológica: aquele que, 

numa perspectiva elementarista, decompõe o tecido em unidades básicas (o layout, o uso do solo 

e o edifício) e a que, de alguma forma, podemos associar uma análise do corpo formalizado da 

cidade; aquele que enfatiza as relações que se estabelecem entre as configurações espaciais e os 

factores sociais, políticos, económicos e culturais, ou seja, que se debruça sobre as relações 

existentes entre a cidade enquanto corpo e a cidade enquanto organismo; e, por último, aquele 

que associa a forma urbana aos actores e processos implicados na sua genealogia, i.e., que se 

concentra na análise da relação entre o corpo e a estrutura. (Carter, 1972 cit. Arrabaça, 

2003:8,9) 

É óbvio que os níveis de entendimento da realidade urbana de que falam Luz Valente 

Pereira e Harold Carter estão de tal forma ligados que é difícil e até incómodo encontrar ou definir 

os limites conceptuais para a sua separação. O corpo formalizado da cidade é um corpo em 

constante processo de crescimento e transformação para o que interferem todas as mudanças 

estruturais quer ao nível da relação de forças socio-económicas, quer em termos de 

desenvolvimento do organismo; muito embora as mudanças a estes níveis sejam naturalmente 

mais fáceis ou céleres do que as que se processam em termos de espaço e forma físicos. 
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Referindo os estudos de M.R.G. Cozen, Carter vem aliás dizer que “He demonstrates at 

the outset that the major townscape aspects – plan, build and land use – react at different rates 

to the forces of change brought to bear on them. Land-use is the most volatile and can respond 

rapidly. The buildings themselves can be adapted to alternatives uses without replacement (...). 

But the layout of a town, the streets themselves, cannot be destroyed and rebuilt as easily as 

single buildings, and hence remain relatively permanent. The result (...) is that plan is the most 

conservative aspect of townscape and hence demands a historical approach.” (Carter, 1972:138). 

 Recorrendo às investigações de D.L. Foley, Carter sintetiza, para efeitos analíticos, o 

modo com as estruturas espaciais urbana e metropolitanas resultam do cruzamento de diversos 

factores ou aspectos, sejam eles de ordem espacial, ou de ordem a-espacial, relacionados com a 

forma propriamente dita, ou implicados na fisiologia e no funcionamento do processo (Fig.9). A 

morfologia do urbano, enquanto estudo da forma e estrutura interna do território e da cidade, 

conduzida essencialmente a partir da análise das três variáveis (plan, build, land use), não pode, 

segundo Carter, ser considerada de forma independente relativamente a aspectos de ordem 

funcional e processual: “Function and morphology, the town in an area and the town as an area, 

it is suggested, should not be thought as two clear-cut and distinct lines of investigation. They are 

closely linked: separation is only for convenience of analitical study (...). In this way the 

systematic study forms an essential part of the whole (…).” (Carter, 1972:8-10). 

Nesta linha de raciocínio destaca-se entretanto o grupo catalão, com Sòla-Morales e 

Busquets a dirigir as pesquisas. Muito influenciado pelas escolas francesa e italiana, o método de 

abordagem morfológica a que Solà-Morales denomina de processo, vem introduzir o tempo como 

uma variável fundamental na leitura e análise dos factos urbanos, permitindo, desta forma, 

estruturar em 3 níveis, não os elementos constituintes do tecido, mas os processos de 

crescimento urbano: as formas do parcelamento, da urbanização e da edificação. Estes 3 níveis 

de processos podem ser mais ou menos sobrepostos ou sequenciais, ou ainda combinados de 

maneiras diferentes. O tipo de relação que estabelecem vai condicionar de uma forma lógica o 

tipo de crescimento operado e, por conseguinte, a forma resultante no que respeita a disposição 

dos elementos morfológicos base – o lote, a rua e o edificado. (Solà-Morales, 1997). 

Por outro lado e como já se referiu, cada um destes processos trabalha de maneira 

diferente com a variável tempo, já que a resistência da estrutura e do layout a operações de 

reparcelamento e redefinição da malha urbana é, naturalmente, maior do que, por exemplo, a 

resistência do edificado a operações de reutilização e renovação. 

Ainda assim é necessário não esquecer que o modo como se vão estruturar os 

momentos do parcelamento, da urbanização e da edificação, e operar as transformações, está 

dependente dos factores e actores determinantes e reguladores que propiciam as condições e 

recursos, e definem as condicionantes (político-sociais, económico-financeiras, jurídico-

regulamentares, administrativas, etc.) para que certa operação se encaminhe em dado sentido e 

configuração. A articulação entre parcelamento, urbanização e edificação vai, pois, depender dos 

modelos e das configurações prescritas, mas também do sistema alargado de regras operativas 

estabelecidas. 

Com diversos pontos de contacto, mas assumindo igualmente metodologias de 

abordagem distintas, as três escolas convergem, pela via da morfologia, na reacção contra a 

dissolução da forma da cidade contemporânea. Neste ponto, encontram aliados do outro lado do 

Atlântico (Kevin Lynch, Robert Venturi, Denise Scott Brown entre outros), que, da mesma 
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maneira, buscam nas estratégias de leitura e composição da forma urbana, mecanismos para 

ultrapassar o fenómeno da explosão da cidade, da ilegibilidade e ininteligibilidade da forma e 

função urbanas. Com efeito, a morfologia urbana, acabou por ganhar um especial significado e 

emergência desde que se tornou uma reacção contra os abusos cometidos sob a alçada do 

Movimento Moderno e, em particular, contra as directrizes promulgadas nos congressos 

internacionais do CIAM, que confirmavam a perda da cidade tradicional e a ruptura abrupta com o 

passado. Neste aspecto, a morfologia urbana, enquanto veículo de expressão de uma certa 

agonia face à cidade saída do modernismo, com todos os seus excessos e perversões, acabou por 

honrar a cidade tradicional na mesma medida em que o Movimento Moderno a rejeitou. Esta 

apetência pelo passado - o que afinal ultrapassa as virtualidades da morfologia como método, de 

leitura e projecto -, pode bem ser uma das razões que explica a especial inclinação dos estudos 

morfológicos pelos tecidos ditos tradicionais, e que justifica, por um lado, a ascensão disciplinar 

da morfologia no decorrer das décadas de 60 e 70, mas que, por outro, também ajuda a 

comprovar o seu declínio, especialmente a partir dos anos 80. 

A indefinição ou incerteza disciplinar e metodológica da morfologia urbana, a juntar ao 

enquadramento objectual da cidade contemporânea, justificam, pois, a tomada de uma 

perspectiva crítica sobre a disciplina, visando confirmar a sua actualidade científica e a sua 

utilidade quando está em causa a legibilidade e inteligibilidade do urbano na contemporaneidade. 

Enquanto campo de investigação científica, a morfologia urbana é tão híbrida quanto 

interdisciplinar. E se a indefinição metodológica e conceptual pode surgir como obstáculo quando 

se trata de encontrar campos seguros para ler e manobrar a cidade de hoje, certo é que essa 

hibridez também é capaz de se tornar uma mais-valia quando o que se pretende é debater a 

actualidade disciplinar da morfologia sob a condição urbana contemporânea. Vista no plano de 

fundo da interdisciplinaridade, a abertura metodológica e conceptual da morfologia serve de 

aliado na pesquisa de novos meios, novos conceitos e ferramentas que consigam abranger e dar 

conta da extensão e complexidade da cidade contemporânea, da(s) sua(s) forma(s) e «fórmula» 

combinatória das partes suas constituintes. 

Apesar das reservas teóricas e do novo contexto territorial da paisagem urbanizada, 

considera-se que a morfologia urbana continua a ser de extrema utilidade quando se procura a 

legibilidade e inteligibilidade das paisagens e padrões urbanos contemporâneos. É neste sentido 

que se pretende usar a presente investigação como oportunidade, não só para lhe debater o 

âmbito disciplinar e metodológico, mas também e sobretudo para reafirmar a sua importância e 

actualidade no contexto da cidade contemporânea e do reino emergente do urbano. 
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Fig.2 – Genealogia esquemática da Morfologia Urbana enquanto ramo de investigação disciplinar. Proposta de 

Whitehand e Larkham.  
Fonte: WHITEHAND, J.W.R., LARKHAM, P.J. (1992). Urban Landscapes. International Perspectives. p.3 
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Fig.4 – Halifax: Esquema exemplificativo da relação da 
tipologia dos edifícios com a morfologia do tecido urbano.  
Fonte: AYMONINO, C. (1975). O Significado das Cidades. 
p.74 
 

Fig.3 – Representação de dois bairros da cidade de Florença ao 
nível de uma tipologia edilizia – o conceito de tessuto urbano como 
forma ou tipo de agregação, coexistência e (a)condicionamento de 
tipos edificados tipo edilizio. 
Fonte: CANIGGIA, G., MAFFEI, G.L. (1979). Lettura dell’Edilizia di
Base. p.128 

Fig.5 – Esquema comparativo dos tecidos urbanos de Parma (1830) e Brasília (1960)  
Fonte: HOLSTON, J. cit. in PANERAI, P., DEPAULE, J-C., DEMORGON, M., (1980-1999). Analyse Urbaine. p.94 
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Fig.6 – Representação do tecido urbano do centro antigo da cidade do Cairo como um sistema formado pela relação, 
sobreposição ou imbricação de três conjuntos de elementos: a rede viária, o parcelamento fundiário e as edificações.   
Fonte: CEAA, Ville orientale/LADRHAUS cit. in PANERAI, P., DEPAULE, J-C., DEMORGON, M., (1980-1999). Analyse Urbaine. 
p.77  
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Fig.7 – Esquema representativo dos vários tipos de relação entre quarteirão e parcelamento – formas diversas para o 
talhamento do quarteirão.   
Fonte: ALLAIN, R. (2004). Morphologie Urbaine. Géographie, Aménagement et Architecture de la Ville. p.98
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Fig.8 – Tipos básicos de redes viárias (esq.) / Relação entre a tipologia do edificado e a morfologia do tecido para o
caso de King County e Kirkland (dir.) 
Fonte: MOUDON, A.V. (1992). “The evolution of twentieth-century residential forms: an American case study”, p. 174 e 188 
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Fig.9 – Esquema síntese relativo à visão conceptual de Foley sobre o modo como as estruturas espaciais metropolitanas 
resultam do entrecruzamento de série de aspectos, de ordem espacial (localização, distribuição, etc.) e de ordem a-
espacial. Em baixo a tridimensionalização do esquema veio incorporar as dimensões da «forma» e do «processo» como 
referentes morfológico-anatómicos, e fisiológico-funcionais, respectivamente. 
Fonte: FOLEY D.L. (1964) “An approach to metropolitan spatial structure” cit. in CARTER, H. (1972). The Study of Urban 
Geography. London: Edward Arnold Pub. p. 11 e 14 
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1.2. Os Traços de Actualidade da Morfologia Urbana 

Recorrendo às origens disciplinares da morfologia, a ideia está em encontrar uma 

condição de actualidade disciplinar, não tanto pela vontade de seguir uma escola em particular, 

mas antes pela consignação de explorar e fundamentar uma metodologia que passe pela 

distinção e reconhecimento dos traços básicos e essenciais que caracterizam em comum as várias 

demarches. 

A este respeito, sob a orgânica associativa do ISUF que continua a promover o encontro 

dos vários focos internacionais de pensamento morfológico, A. V. Moudon havia já avançado com 

uma posição semelhante, destacando a forma, o tempo e a resolução (form, time e resolution) 

como “the three fundamental components of urban morphological research”. Segundo escreve, 

“This coming together of researchers from different language areas and disciplines is founded on 

common ground. First, there is agreement that the city or town can be «read» and analysed via 

the medium of its physical form. Further, there is widespread acknowledgement that, at its most 

elemental level, morphological analysis is based on three principles: 1. Urban form is defined by 

three fundamental physical elements (…); 2.Urban form can be understood at different levels of 

resolution (…); 3. Urban form can only be understood historically since the elements of which it is 

comprised undergo continuous transformation and replacement” (1997:7). 

Nesta mesma ordem de ideias, adoptando a proposta teórica de Moudon, mas 

acrescentando um quarto princípio, distinguem-se quatro traços básicos e essenciais, aliás 

subentendidos nas diferentes demarches disciplinares referenciadas às escolas de Birmingham, 

Veneza e Versailles. São eles: abordagem elementarista, fundação histórico-temporal, 

perspectiva procedimental e abertura de escala. 

 

Abordagem Elementarista 

Segundo a expressão de Harold Carter, uma abordagem elementarista “concentrates not 

on process but on consequence” (1972:1). 

Pedindo por empréstimo o termo a Paola Viganò e à sua obra La Città Elementare 

(1999), a abordagem elementarista decorre da ideia já mencionada por Moudon de que a forma 

urbana pode ser decomposta e definida através de alguns elementos físicos básicos. Segundo 

Viganò, elementarismo é um estilo específico de análise cuja metodologia operativa passa pela 

decomposição de factos ou situações complexas em diferentes partes ou componentes mais 

simples e de mais fácil percepção. Aplicar a lógica elementarista ao urbano significa empreender 

uma operação de desconstrução do tecido construído onde se processa uma identificação 

estruturada dos seus diferentes constituintes físicos, como são os elementos urbanos, as layers 

territoriais ou os materiais edificatórios. Assim, o que se processa não é apenas uma separação 

das partes constituintes, mas também uma identificação e descrição das relações que as 

determinam; uma clara racionalização na abordagem ao tecido construído da cidade, à 

semelhança do que, para o reino natural e a química da matéria, a tabela de Mendeleev fez, 

definindo os seus elementos constituintes e arrumando-os em tabela, por categorias e tipos de 

relação. 

Efectivamente, esta operação de simplificação, ou de redução qualitativa, pode ser vista 

como uma estratégia operatória para ler, analisar e desenhar o espaço construído. E parece ser 
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esta mesma a estratégia de eleição dos morfologistas quando se trata de descrever, classificar e 

perceber os tecidos urbanos. Se, a este nível, as escolas inglesa, italiana e francesa parecem ter 

encontrado um ponto de contacto ao segmentarem o tecido urbano numa série de elementos, 

que reúnem em três categorias físicas principais (arruamentos, lotes e edificado), também outros 

autores - onde se encaixam Lynch (1960), Viganò (1999) ou Shane (2005) – acabam por seguir, 

embora de outra forma, esta mesma tendência elementarista. 

 

Fundação Histórico-Temporal 

A fundação histórico-temporal está baseada no princípio do desenvolvimento e 

crescimento urbanos, no sentido em que a forma urbana construída não se concretiza como um 

objecto estagnado no tempo, um produto final acabado, mas como algo que está em constante 

mutação; um sistema onde a combinação de materiais e elementos urbanos, e onde a 

sobreposição de tempos e layers, segue uma ordem diacrónica de produção e transformação.  

Esta ideia de construção progressiva do urbano tem sido largamente considerada no seio 

da morfologia urbana sob o conceito de morfogénese. Apesar dessa fundação morfogenética 

tomar tendencialmente a História e o passado como as referências base para construir o seu 

corpo de conceitos e teoria (provavelmente na continuidade de um certo espírito anti-modernista 

que, no reverso da medalha, acabou por cair na pura exaltação do passado), o tempo continua a 

figurar como o mecanismo primordial da mudança.  

Neste ponto, o trabalho de M. Solà-Morales talvez seja um dos contributos que, de 

forma mais explícita, nos pode ajudar a compreender este traço fundamental da pesquisa 

morfológica. Como vimos, Solà-Morales converteu uma abordagem elementarista numa 

abordagem temporal. Para ele, as categorias elementares são entendidas na perspectiva de 

mecanismos de acção e produção. Ruas, lotes e edifícios são considerados, não tanto no sentido 

de partes ou componentes, mas mais no sentido de processos dinâmicos de crescimento e 

transformação. Cada um destes mecanismos segue sequências e ritmos de execução diferentes, e 

é o modo como eles se combinam no tempo que contribui para o aparecimento no terreno de 

diferentes tipos de tecido, formas e tipologias. 

No contexto dos territórios emergentes, esta perspectiva ganha uma importância 

acrescida em face da velocidade e da aceleração na mudança que caracterizam os sistemas 

contemporâneos. 

 

Perspectiva Procedimental 

A perspectiva procedimental (ou, se preferirmos, conceptual-procedimental) é o traço 

que talvez apareça considerado de forma mais subentendida, embora sempre presente, nas 

diversas metodologias de abordagem morfológica. Com este traço o que se pretende salientar é 

que tanto os processos como os projectos, ou seja, tanto as práticas implementadas, como as 

ideias, os propósitos ideológicos, devem ser, eles próprios, objecto alvo de pesquisas 

morfológicas.  

De certa maneira, focada nos procedimentos que estão na origem da forma urbana, nos 

procedimentos de concepção e produção que explicam e suportam a forma urbana enquanto 

artefacto físico, esta perspectiva procedimental aproxima-se, sem dúvida, do traço que 

considerámos anteriormente, a fundação histórico-temporal. Contudo, elas não referem a mesma 

coisa, nem estão concentradas no mesmo objecto de estudo. Enquanto a fundação histórico-
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temporal se alicerça no tempo e reflecte a transformação em si, a perspectiva procedimental está 

focada nas razões e nas condições que explicam o que realmente tomou forma no território.  

Com efeito, olhando para a interdisciplinaridade que caracteriza a morfologia e para a 

variedade de visões que à sua volta se constituíram, podemos reconhecer que tanto houve 

investigadores que enfatizaram a relação da forma física com as práticas e os processos de 

origem, como investigadores que formularam sobretudo análises críticas acerca da relação da 

forma com as ideias, os conceitos e os modelos que lhe serviram de fundamento. Enquanto em J. 

W. R. Whitehand, P. Larkham ou H. Carter, pelo lado da geografia, é a componente processual 

que sai reforçada, ou seja, a relação entre forma e função, em K. Lynch, M. Solà-Morales ou D. 

G. Shane, entre outros, pela vertente da arquitectura, é a componente conceptual, a relação 

entre forma e ideia que ganha maior relevo e afirmação. A própria A. V. Moudon reconhece que 

as diferentes tradições da morfologia urbana se revestem de propósitos distintos, ora mais 

orientadas para uma descrição explanatória das práticas - a theory of city building como lhe 

chama -, ora mais vocacionados para uma leitura normativa das ideias - a theory of city design, 

concentrada nas directivas do que a cidade deveria ser, ou na relação, por dissemelhança ou 

similitude, entre o que devia ter sido construído e o que na realidade aconteceu (cf. Op.Cit:8).  

Apesar de ser o traço de identificação mais difícil, consideramos, no entanto, que se 

trata de uma perspectiva importantíssima quando pretendemos rever a actualidade da morfologia 

urbana. Sejam os processos de decisão-acção, sejam as tendências conceptuais e de projecto, 

todos eles são factores imprescindíveis quando nos focamos na legibilidade e inteligibilidade da 

forma urbana construída. 

 

Abertura de Escala 

Por último trata-se da escala, ou do factor resolução, como mais um traço característico 

da abordagem morfológica. Chamamos-lhe abertura de escala à conta da variedade escalar de 

abordagens admitidas nas diversas tradições morfológicas: do edifício ao território, do tecido 

urbano à paisagem, do bairro à cidade e à região, a morfologia sempre demonstrou ter a 

abertura metodológica suficiente para integrar a leitura das várias morfo-resoluções. Se, por um 

lado, a escola italiana soube orientar o seu método de análise para a micro resolução da tipologia 

edificada, por sua vez, coube à escola de Birmingham introduzir a macro escala do território e da 

paisagem; aspecto sem dúvida sintomático das raízes disciplinares que lhes estiveram na origem.  

Pela via francófona, D. Mangin procurou recentemente aplicar os preceitos da morfologia 

urbana considerando uma mutação escalar dos elementos e espaço urbano. Segundo refere, a 

erosão da grelha deu lugar a um urbanismo de sectores onde a rede de infra-estruturas, numa 

abordagem de grande formato, é agora responsável por um “maillage progressif du territoire” em 

larga escala. 

Como referem F. Oswald e P. Baccini “In designs and analysis, morphological tools are 

applied to a selected sector (...). The particular characteristics of such small or large sector is that 

it always represents a part of the coherent whole of the earth’s surface, which can only be 

analyzed and designed in detached sectors. (…) The morphological study in the Netzstadt Method 

proceeds from this coherence” (2003:152). Quer isto dizer que, independentemente da nossa 

abordagem se orientar para uma granulometria de resolução ora mais fina, ora mais grossa, o 

sector que nos cabe em análise fará, naturalmente, parte de um universo mais vasto, no qual se 

integra, e que o influencia; e poderá ser também reduzido, ou repartido, em outras partes suas 
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constituintes, passíveis, por si, de se tornarem alvo de estudos mais particularizados. Neste 

sentido, a abordagem morfológica move-se na granulometria de resolução que se afigura mais 

apropriada para o sector em análise, podendo contudo sondar em simultâneo, à luz de uma 

abertura escalar, o cone de escala que permite, ora atomizá-lo, ora universalizá-lo. 

 

 

1.3. Uma Grelha de Leitura Hipertextual 

Identificados os traços fundamentais de uma abordagem na esfera da morfologia 

urbana, estamos agora em condições de estruturar um modelo de análise sob esse mesmo 

domínio disciplinar; um método que explore e sustente, numa grelha de leitura mais vasta, o 

argumento base da investigação: a regra e o modelo, enquanto figuras chave – ou constantes 

estruturais - do processamento do espaço edificado e forma urbana, podem constituir uma base 

preliminar da maior importância, não só para ler e interpretar a urbe actual, mas também 

sistematizar ferramentas de projecto na tarefa de planear e arquitectar os espaços da 

contemporaneidade. Nesta perspectiva, dispondo a análise de forma narrativa, já que, no fundo, 

é uma nova narrativa das formas da suburbanização o que se pretende sistematizar, o método 

estrutura-a em diferentes níveis, escalas, tempos e graus de abordagem. 

Assim, a resposta ao argumento central da investigação faz-se, em primeira instância, 

através do estabelecimento e conciliação de dois níveis de abordagem. A um nível elementarista 

concentrado no produto e promovendo um tipo de análise descritiva, compositivo-combinatória 

dos tecidos na óptica da sua legibilidade -, junta-se um nível de abordagem procedimental 

centrado, por sua vez, na forma enquanto processo e projecto - uma análise que trata de 

escrutinar as razões estruturantes e determinantes da forma, os processos de racionalização 

sintetizados nas figuras da regra e do modelo, na óptica da sua inteligibilidade. A partir do 

estabelecimento conjugado dos dois níveis de abordagem, cruzam-se e organizam-se as várias 

narrativas do urbano, segundo as directrizes da forma, da regra e do modelo. 

Estes dois níveis de abordagem são, por sua vez, entendidos à luz de três fundamentos:  

- O tempo, na simultaneidade das leituras sincrónica e diacrónica; 

- A escala ou granulometria de resolução, na articulação de escalas de abordagem. 

Neste ponto consideram-se essencialmente três escalas de resolução: a escala micro dos tecidos 

construídos correspondente às unidades de bairro ou às unidades de amostragem seleccionadas 

na componente empírica da investigação; a escala intermédia permitindo a leitura da correlação 

entre sectores e elementos morfológicos à escala da metrópole, ou seja, a relação de unidades 

homogéneas com as áreas suas envolventes, outros tipos de tecidos adjacentes ou materiais 

urbanos característicos da nova condição urbana, o que corresponde, grosso modo, à estrutura 

sectorial; e, por último, a escala macro para suportar uma leitura da paisagem e território, 

permitindo, sob o panorama de fundo da AML, contextualizar as restantes leituras. A micro-

resolução serve de foco central à pesquisa, e é entendida como mecanismo de validação de 

leituras mais macro. 

- O último dos três fundamentos tem a ver com os graus de abstracção, na capacitação 

do modelo de análise para um reconhecimento de parâmetros ou indicadores ora mais sensíveis 

ora mais abstractos. Por um lado consideram-se os aspectos sensíveis e perceptivos da forma, 

muito relacionados com as prescrições normativas ou os modelos de espaço que ditam 

directamente as características visíveis da forma; por outro lado consideram-se os aspectos mais 
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abstractos de âmbito económico, jurídico-administrativo ou político, relacionados com princípios e 

regras de funcionamento que regem e qualificam indirectamente a forma física. 

A metáfora do hipertexto que François Ascher usa para classificar e caracterizar a 

própria sociedade contemporânea – sociedade hipertexto (Ascher, 2001) – aplica-se bem na 

adjectivação desta metodologia de análise. É a desmultiplicação inevitável da narrativa da cidade 

contemporânea em narrativas várias - as do espaço construído na perspectiva do lugar concreto, 

vivido e percebido; as do espaço imaginado na perspectiva das ideias e dos conceitos que 

referenciam a sua construção material; as do espaço funcional na perspectiva dos processos, das 

decisões e acções que o determinam em termos de dinâmicas de crescimento e transformação – 

que aproxima o modelo de análise de uma visão hipertextual da narrativa do urbano.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.10 – Sistematização das formas de crescimento urbano, por Manuel Solà-Morales, em função do tempo e modo como se 
combinam os processos de parcelamento, urbanização e edificação, na construção da cidade. 
Fonte: SOLÀ-MORALES, M. (1997). Las Formas de Crecimiento Urbano. p.21 
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Fig.11 – Representação, de acordo com o método desenvolvido por K. Lynch, das «formas visuais» das cidades de Boston 
(em cima), Los Angeles (a meio) e Jersey City (em baixo), tal como são vistas no terreno. 
Fonte: LYNCH, K. (1960). A Imagem da Cidade. p.158-164 
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Fig.12 – Representação e sistematização de uma ordem visual para a paisagem urbanizada de Las Vegas. Decomposição 
do mapa e paisagem do Strip comercial (em cima) em diversos componentes, como sejam: as ruas ou elementos asfaltados; 
edifícios ou elementos construídos portadores de sinais; Upper strip ou território por desenvolver.  
Fonte: VENTURI, R., BROWN, D.S., IZENOUR, S. (1972). Learning From Las Vegas. p.5, 25-26 
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Fig.13 – Estudo de quatro momentos de 
urbanização e desenvolvimento na linha 
espacio-temporal de uma highway commercial 
strip – Colerain Avenue em Cincinnati, Ohio. 
Mapa de Localização das áreas estudadas 
(em cima à direita); Padrões de loteamento e 
arruamentos das 4 zonas em 1956; 
Edificações e divisão dos lotes para as mesmas 
áreas (1956). 
Fonte: SCHEER, B.C “The radial street as a 
timeline. A study of the transformation of 
elastic tissues” in STANILOV, K., SCHEER, B.C. 
(2004). Suburban Form. An International 
Perspective. pg.102-125 
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II.2. AS FIGURAS DA REGRA E DO MODELO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA FORMA DA CIDADE 

Tal como foi referido na introdução, a hipótese de leitura e análise que propomos para os 

novos territórios do urbano estrutura-se segundo dois conceitos ou instrumentos epistemológicos 

fundamentais - a regra e o modelo - propostos por Fançoise Choay ao rever e analisar os textos 

fundadores da teoria da arquitectura e urbanismo (Choay, 1980).  

À partida diríamos, sem reservas nem demais contrariedades, que qualquer forma pode 

ser o resultado, tanto da aplicação de determinadas regras ou princípios, como da apropriação e 

reprodução de certos modelos, formais e de espaço. A forma urbana e a forma arquitectónica não 

são certamente excepção, e F. Choay foi direita ao problema quando sistematizou o procedimento 

do espaço edificado segundo as figuras matrizes da regra e do modelo. 

Mas o tempo da cidade contemporânea e as formas da sua (sub)urbanização, cujas 

complexidade e aceleração têm motivado afirmações de maior desespero acerca do caos e 

casuísmo que as caracterizam, não permitem que se ultrapasse com ligeireza o assunto, 

obrigando não apenas a que se revejam conceptualmente as matrizes procedimentais do espaço 

edificado, mas a que se ponderem também os predicados e as condições sob os quais se processa 

a sua aplicação operativa ao quadro do urbano contemporâneo. 

Assim, com o objectivo de introduzir as figuras da regra e do modelo como ferramentas 

morfológicas na leitura e intervenção do urbano contemporâneo, levantam-se algumas questões 

que se julgam pertinentes quando está em causa delinear uma nova condição de legibilidade e de 

inteligibilidade para a forma da cidade contemporânea:  

Afinal que se entende por regra e por modelo?  

Que modelos arquitectónicos e de uso podem ser encontrados na génese da 

concepção/produção dos novos territórios do urbano? Como decorreu a sua apropriação? Que tipo 

de transfigurações envolveu a sua reprodução?  

Que regras são indicadores processuais das formas de crescimento suburbano? Que 

políticas, que instrumentos jurídicos e de ordenamento do território, que métodos ou estratégias, 

que marcadores ou agentes económicos contribuíram para configurar estas e não outras 

morfologias territoriais e tipologias edificadas?  

Enfim, que relações existem entre modelos, regras e processos de crescimento, e a 

cidade efectivamente construída? Que narrativas contam os diferentes fragmentos de cidade? 

Que diferentes formas de racionalidade estão subjacentes às configurações e padrões territoriais 

suburbanos? Como se sobrepõem, interagem e confrontam? Como se expressam ou traduzem na 

morfologia do espaço construído?  

No âmbito da problemática de estudo e da construção do modelo de análise, começamos 

por procurar dissecar estes dois conceitos ou instrumentos, a regra e o modelo, primeiro através 

da referência bibliográfica à obra de F. Choay, depois pelo uso que deles fazem outros autores, 

para enfim especificarmos a predicação de ambos os procedimentos na narrativa da forma 

construída. A forma narrativa, no sentido em que conta uma história estabelecendo uma 

sequência temporal entre várias acções, encadeando e estruturando uma rede de acções e 

reacções, de conflitos e interacções, e revelando a capacidade de estruturar em si várias layers 

ou dimensões, configura-se como a forma mais natural de dar a conhecer a forma da cidade 

construída e de abordar, por via da regra e do modelo, a articulação entre a teoria da cidade e os 

processos da sua urbanização. 
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2.1. Dos Escritos Instauradores do Espaço às Figuras do seu Processamento 
A referência à obra de Françoise Choay não é por acaso.  

Com uma formação em estética e filosofia, e particularmente interessada no estudo da 

cidade e na problemática do urbano, a obra de F. Choay reflecte uma preocupação incessante 

pelos fundamentos teóricos e conceptuais do espaço edificado e da cidade. Através de um método 

que podemos classificar de heurístico e hermenêutico, a autora procura instrumentalizar 

conceitos e categorias investindo fortemente na história e nos escritos fundadores constituintes 

do pensamento arquitectónico e urbanístico. É a partir daí, indo às raízes teóricas da sua 

existência, que procura fundamentar e perceber o espaço edificado e o urbano e dar 

inteligibilidade às suas diferentes formas narrativas1.  

Para além de obras como L’Urbanisme. Utopies et Realités ou L’Alégorie du Patrimoine, 

La Régle et le Modèle é, talvez, o exemplo mais claro disto mesmo. No primeiro capítulo do 

livro Choay afirma, desde logo, que o seu objecto de estudo pertence à ordem do texto, ou seja, 

ao espaço e à cidade escritos. Ciente dos graves problemas que a cidade tem enfrentado nas 

últimas décadas devido à urbanização intensa e acelerada do território, Choay faz contudo 

questão de consagrar a sua obra ao espaço edificado e à cidade.  

 Como diz, não se trata de dar ênfase ou atenção a um conjunto de textos teóricos hoje, 

e aparentemente, considerados transparentes, no momento em que enfrentamos problemas 

muito mais substanciais relacionados com o espaço efectivamente construído e com uma 

urbanização do território sem precedentes. A indefinição de valores e a ausência de referências 

conceptuais que expliquem os complexos fenómenos associados ao investimento do espaço na 

actualidade e suas formas de edificação e regulação são, aliás, razão suficiente para justificar 

uma pesquisa centrada em matrizes teóricas hipoteticamente fundadoras dessa mesma 

urbanização. 

 Visto isto, F. Choay propõe-se dedicar o seu estudo aos textos instauradores do espaço 

edificado concentrando-o em duas das três categorias que distingue - o tratado de arquitectura e 

a utopia – e tomando a opção metodológica de privilegiar uma análise formal em detrimento de 

uma análise de conteúdo. 

 O facto de F. Choay reflectir essencialmente sobre a forma e o funcionamento dos textos 

instauradores e não tanto sobre o seu conteúdo, adoptando como estratégia metodológica a 

abstracção face ao contexto e ao tempo definidos pelas condições culturais, económicas e 

políticas da sua produção (1980:23), importa-nos na medida em que é uma abordagem deste 

género que permite extrair dos escritos teóricos as figuras chave ou as constantes estruturais que 

ditam os processos de produção do espaço. Da decomposição semiótica e estruturalista2 do 

tratado e da utopia, respectivamente a partir dos textos que considera inaugurais para cada uma 

destas categorias textuais – De Re Aedificatori de Léon Baptiste Alberti e a Utopia de Thomas 

More, F. Choay enuncia aqueles que acredita serem os procedimentos tipo que se encontram na 

                                                     

1 O uso do termo narrativa adquire aqui um significado duplo no sentido em que refere simultaneamente as 
diferentes narrativas textuais que estão na origem do corpo teórico da arquitectura e urbanismo, e as 
narrativas que se podem extrair da leitura do espaço e forma físicos enquanto resultado da sedimentação no 
tempo de uma série de registos, processos e acções. 
2 Muito embora Choay refira apenas uma decomposição semiótica e, numa entrevista que deu em 1994 a 
Thierry Paquot acrescente que se manteve por fora da corrente estruturalista da época, a opção metodológica 
que assume e a forma como disseca os textos instauradores a partir das relações formais e funcionais que 
estabelecem em si e entre si, permite adjectivar essa decomposição também de estruturalista. 
Entrevista em http://www.univ-paris12.fr/iup/8/urbanism/881/choay.htm 
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genealogia do espaço edificado: a aplicação de regras e princípios ditada pelo tratado; a 

reprodução de modelos enunciada pela utopia.  

 Sediada na história, F. Choay procura não tanto traçar uma história das teorias da 

arquitectura e do urbanismo mas encontrar nas relações diacrónicas dos vários escritos as 

regularidades que resistiram à acção do tempo, i.e., “figures dont la prégnance résisterait à 

l’usure des événements, à la sédimentation des mentalités, aux restructurations du savoir, et 

dont la signifiance transcenderait celle de leurs contenus” (1980:23). 

 O valor paradigmático das figuras regra e modelo resulta, enfim, de uma análise por 

ordem cronológica dos vários escritos que, sem ser historicista, permite confirmar a sincronia de 

ideias, processos e instituições (cf. 1980:27). 

 Mas, e para irmos directamente à problemática que nos interessa, como é que Choay 

chega da categorização dos textos instauradores do espaço edificado – o tratado, a utopia, a 

teoria do urbanismo - à definição das figuras ou constantes estruturais que estão na base do 

processamento do espaço? Ou seja, que caminho e estrutura de pensamento seguiu a autora 

para retirar de um corpo teórico seguro e sedimentado os processos chave que geram ou 

interferem na produção efectiva do espaço construído? Mais do que isso, e confirmando uma 

postura mais estruturalista do que historicista, o que leva a autora a afirmá-los como constantes 

estruturais capazes de trespassar as condições circunstanciais do tempo, da cultura e do lugar? 

 Antes demais é necessário começar por rever o modo como estas figuras, regra e 

modelo, se traduzem nas obras inaugurais que respectivamente lhes deram origem, De Re 

Aedificatori e Utopia, para, enfim, podermos pensar em converter essas bases matriciais teóricas 

em instrumentos operativos fundamentais para a leitura, análise e intervenção nos novos 

territórios do urbano. 

 Concentrada na ordem textual da arquitectura e urbanismo, a partir de uma análise da 

forma e do funcionamento do texto e de uma interpretação através do uso deliberado dos 

instrumentos conceptuais da epistemologia, da antropologia e da semiologia (cf. 1980: 91), F. 

Choay define para o De Re Aedificatori de Alberti e para a Utopia de More alguns traços 

fundamentais característicos que, com o propósito de servir de estrutura comparativa para outros 

textos de carácter aparentemente semelhante, lhe permitiriam comprovar o carácter inaugural 

destas duas obras no que concerne à definição de um campo textual específico para o espaço 

edificado3 e à implementação das suas principais estruturas processuais de concepção e 

produção.  

Assim, o tratado de arquitectura, por análise e interpretação do De Re Aedificatori, é um 

livro apresentado como 1) uma totalidade organizada, 2) autónomo face a outras disciplinas 3) e 

de que o autor assume explicitamente a paternidade. 4) Tem por objecto delinear um método de 

concepção a partir da “elaboração de princípios universais e regras generativas que permitam a 

criação e não exclusivamente a transmissão de preceitos ou receitas”, 5) e que cubram “o campo 

total do construído, da casa à cidade, da construção à arquitectura” (1980: 30, trad.livre).   

Por sua vez, a utopia, tal como decorre da análise da obra de More, 1) é um livro 

assinado, sob a forma de narrativa 2) onde o sujeito autor é testemunha da utopia. 3) Descreve 

uma sociedade modelo que, assumindo uma postura crítica, 4) se opõe à sociedade histórica real 
                                                     

3 A este nível Choay não deixa de reconhecer que só no século XIX com a Teoria Geral da Urbanização (1867) 
de Ildefonso Cerdá é que “o discurso fundador do espaço enunciou as suas pretensões científicas e designou o 
seu campo de aplicação sob o termo de urbanismo”. No entanto, é na época do Quattrocento, sob a forma 
discursiva dos tratados de arquitectura italianos, que se encontram as raízes do projecto fundador dos escritos 
teóricos do urbanismo. (1980: 17).  
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5) e que tem por suporte um espaço modelo 6) situado fora das coordenadas espacio-temporais, 

7) escapando assim à acção do tempo e da mudança (1980: 51-52). 

 Enquanto o tratado albertiano propõe de um modo inaugural um método de edificação a 

partir da constituição de um conjunto de regras generativas e universais, a utopia moreana 

propõe, por sua vez, um modelo espacial que é uma visão arquetipal passível de ser universal e 

infinitamente reproduzível. Sendo, um e outro, dispositivos universalizáveis, a grande diferença 

consiste no facto de a regra albertiana ser entendida como um instrumento operatório aberto que 

admite as particularidades criativas e os desejos de cada indivíduo, ao passo que o modelo 

moreano se apresenta como referente encerrado, congelado no tempo e ditando um conjunto 

normalizado de relações inalteráveis.  

 Parafraseando Choay, “(...) alors que la règle albertienne est une opération qui, 

identique à elle-même au fil du temps, engendre, au gré des circonstances et des désirs, des 

espaces indéfiniment différents, le modele moréen, espace modèle et modèle d’espace, est 

condamné à la réplication à perpétuité”. Contudo, e no sentido em que o modelo utópico moreano 

pode ser aplicado à totalidade do campo das actividades humanas, “(...) sa destination est aussi 

universelle que celle dês règles albertiennes, même s’il sert à contrôler des conduites precises et 

non à accueillir des projects et à engendrer des comportements imprévisibles” (1980: 181). 

 Na análise da Utopia de More, F. Choay considera que há a sobreposição de dois espaços 

utópicos ou duas imagens da Utopia: a que corresponde à descrição do lugar por indicação de 

traços espaciais físicos particulares que dão a Utopia como individualidade única; e a que se 

apresenta pela via do protótipo através de traços espaciais deslocalizados e reprodutíveis e que 

advém exclusivamente “da ordem humana e do estrito sistema de normas culturais”. Ao primeiro 

Choay chama retrato (portrait) ou espaço modelo, ao segundo chama modelo ou modelo de 

espaço. É a sobreposição da imagem protótipo à imagem retrato do lugar que faz da utopia um 

dispositivo universalizável (173-176). 

  Nesta altura convém salientar que a atenção dada aqui aos escritos fundadores da teoria 

da arquitectura e urbanismo acontece na base da justificação de um argumento – o de que a 

regra e o modelo são duas figuras fundamentais para explicar os processos ou procedimentos de 

concepção e produção do espaço da cidade construída, podendo a sua aplicação à paisagem 

urbanizada contemporânea revelar-se um factor estruturante na percepção e entendimento da 

mesma.  

 Já que o nosso objecto de estudo não pertence ao domínio do texto mas antes ao 

domínio físico e formal do urbano, quando muito ao domínio conceptual e processual de que se 

deduz o perfil narrativo do urbano, interessam-nos não as categorias textuais em si, o tratado e a 

utopia enquanto objectos de estudo por si, mas as figuras operatórias do espaço edificado que os 

textos sustentam: a regra e o modelo. 

 Enquanto F. Choay disseca heurística e hermeneuticamente esses textos antigos 

assumindo, a partir daí, o seu valor paradigmático e estruturando as figuras base de que são 

fundadores, interessa-nos a nós assumir e tomar como ponto de partida estas mesmas 

proposições, discutidas e comprovadas, aceitando esta matriz teórica como quadro conceptual de 

suporte para uma leitura e interpretação morfológica da cidade construída. 

 A regra e o modelo constituem-se como instrumentos de concepção e produção do 

espaço construído, sintetizando e veiculando, cada um a seu termo, metodologias, processos e 

procedimentos que, senão antitéticos, são pelo menos conceptual e estruturalmente 

diferenciados.  
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 Dito isto, há ainda dois aspectos fundamentais que decorrem da análise dos textos feita 

por Choay e que nos parece importante salientar.  

 Um deles tem a ver com a regularidade teórica que faz das figuras regra e modelo 

constantes estruturais do corpo teórico da arquitectura e do urbanismo, independentemente das 

variações operadas nas diversas expressões formais. Esta constância que fica demonstrada com o 

aparecimento de uma nova figura instauradora do espaço – a teoria do urbanismo - afigura-se 

uma segurança na leitura e análise da cidade construída. A confirmação e fundação, com a Teoria 

da Urbanização de Ildefonso Cerdá (1867), de uma ciência do espaço edificado vem afinal, como 

Choay acaba por demonstrar e a partir das desconstruções e derivações operadas no tratado de 

arquitectura e na utopia, re-instaurar a regra e, sobretudo, o modelo4 como instrumentos chave 

no manuseamento do espaço edificado (1980: 266-289). Se, por razões que têm a ver com o 

surgimento de uma tomada de posição científica face ao espaço edificado por um lado, e com a 

emergência de procedimentos tão disciplinares quanto terapêuticos directamente aplicados à 

cidade e ao espaço social do urbano por outro5, os traços característicos do paradigma moreano 

vêm a prevalecer na teoria do urbanismo do século XX, quando comparado com o paradigma 

albertiano, não podemos no entanto deixar de reconhecer a importância do método generativo da 

regra na concepção e produção arquitectónicas e urbanas, na determinação por via indirecta das 

características da forma. A este respeito Cerdá deixa, aliás, a intenção de elaborar os princípios 

da ciência urbanizadora que, muito embora não tivessem chegado a ser redigidas, resumiam na 

Teoria da Urbanização esta tendência.  

 O outro aspecto diz respeito à dimensão mítica que atravessa as duas formas textuais 

inaugurais e que continua a manifestar-se nos escritos instauradores posteriores. Embora não 

havendo nesta investigação espaço para o debate desta vertente mítica ou metamítica (como 

acaba por lhe chamar F. Choay) do espaço edificado, convém salientar que ela não deixa de 

figurar como um dado relevante quando se procura a legibilidade e inteligibilidade da cidade e 

paisagem urbana contemporâneas (cf. Sieverts, 1997). Não só porque percorre conceptualmente, 

de modo mais ou menos explícito, toda a teoria do urbanismo (o que se reflecte, aliás, na própria 

prevalência do modelo moreano face ao método generativo albertiano), mas também porque é, 

assim julgamos, uma dimensão que não abandona nunca, nem a concepção nem a própria 

produção e vivência do espaço edificado. A leitura, análise e conceptualização dos novos 

territórios do urbano também obriga a um posicionamento no espaço topológico que se 

estabelece na relação entre os espaços míticos das aspirações sociais e os espaços reais 

construídos; um posicionamento que permita, enfim, rever conceitos, forma e processos no 

horizonte da diferança (Derrida), ou da repetição temporalizada e subjectivada da diferença 

(Deleuze, 1968)6. É preciso dizer que este horizonte é um a priori, antes de qualquer opção 

                                                     
4 Como diz F. Choay, a comparação das evoluções e metamorfoses operadas respectivamente na utopia e no 
tratado vem mostrar a fragilidade formal e metodológica do tratado por comparação ao peso que a utopia vai 
ter na constituição da nova figura textual instauradora do espaço.  
5 Os espaços modelo são, por definição, disciplinar e terapeuticamente correctivos, enquanto o método 
generativo se admite o princípio do puro prazer e o arbitrário. 
6 Conceitos usados pelos filósofos Jacques Derrida e Gilles Deleuze para explicar o processo de apreensão do 
real pelo sujeito num horizonte de significação que não é destacável do sujeito nem do tempo onde está 
ontologicamente inserido. A apreensão do real decorre, assim, da repetição diferida (porque o tempo não é 
uma linha sequencial de instantes mas antes um horizonte de experiências, significações e expectativas que 
continuamente se renova) e diferenciada (porque o objecto só é determinável para si e não em si) do real no 
sujeito. Este entendimento do mundo está subjacente à fenomenologia transcendental defendida, entre outros, 
por Heidegger e Merleau-Ponty e ao estruturalismo da linguagem de Michel Foucault. 
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metodológica; o que, aliás, tivemos já oportunidade de manifestar assumindo a fenomenologia 

como a base filosófica de sustentação da pesquisa. 
  

 

 2.2. Dois Procedimentos Tipo na Concepção e Produção do Espaço Edificado  
 Uma vez sintetizadas as figuras da regra e do modelo no papel que desempenham nos 

escritos instauradores do espaço, convém decompor os mesmos conceitos, regra e modelo, como 

procedimentos tipo na concepção e produção do espaço edificado, orientando-os agora para o 

sentido metodológico que eles preconizam, introduzindo-os como ferramentas morfológicas na 

análise e desenho da forma urbana. 

 Recorrendo à etimologia da palavra, modelo vem do latim modus que significa modo, 

maneira ou disposição, por derivação de modulus – módulo (diminutivo de modus) em modellus 

(Cunha, 1982). A proximidade original entre os conceitos módulo e modelo e a sua origem dão-

nos à partida algumas pistas acerca do significado do conceito: uma disposição de qualidades ou 

atributos – modo (Lalande:II - 115) que, quando reduzida à sua unidade básica repetível, passa a 

ter efeito de módulo (Duarte, 1995) e  quando convertida em paradigma reprodutível passa a 

funcionar como modelo. A palavra, dependendo do seu campo de aplicação, pode adquirir 

significações diversas; está, no entanto e normalmente, associada quer à ideia de arquétipo 

(modelo original e universal, tipo supremo ou protótipo ideal - Lalande) que é tomado como 

exemplo, quer à ideia de representação da realidade por abstracção e sistematização. 

 No contexto do urbano, a palavra adquire um significado normalmente visual, associado 

a uma visão de espaço, à conceptualização de uma imagem que preconiza um determinado 

conjunto de disposições espaciais e funcionais, suporte físico de uma estrutura social ou 

sociedade imaginadas. São essencialmente modelos de espaço e de uso, modelos formais. 

 Assim, “le terme [modèle] peut servir à désigner l’instrument d’une méthode de 

conception et de production de l’espace bâti, qui dérive de la démarche utopiste. Le modèle 

consiste alors dans un plan standard élaboré a priori pour promouvoir un ensemble de conditions 

sociales et matérielles tenues pour universellement valables: c’est un object définitif et, par 

définition reproductible, quel que soi le contexte physique et social de son application“ (F.C. in 

Merlin & Choay, 1988: 489). 

 Segundo David Grahame Shane, e tomando como referência a obra de Kevin Lynch, os 

modelos de cidade resultam de um sistema de ideais normativos que dizem o que a cidade deve 

ser a partir de estruturas organizacionais simples e métodos de implementação claros (cf. 2005: 

13). Os modelos urbanos são a expressão de uma teoria normativa de cidade que, decorrente da 

imposição de certos valores, dita normas acerca do que é bom e do que é mau, acerca de qual a 

forma que, por ser boa, a cidade deve tomar. Lynch distingue, aliás, claramente o uso normativo 

do modelo do seu uso académico ou científico. Enquanto o segundo refere uma “teoria abstracta 

acerca do modo como funciona um objecto, na qual os elementos e as relações entre esses 

elementos são claramente especificados, de preferência em termos quantitativos”, na acepção 

normativa modelo é “uma imagem de como o ambiente urbano deveria ser construído, uma 

descrição de uma forma ou de um processo prototípico a seguir.” (Lynch, 1981: 263 e Shane, 

2005: 31). 

 Neste sentido, modelo é um plano ou disposição standard já que configura a forma 

considerada aceitável e correcta, o quadro referencial que, do ponto de vista normativo, deve ser 
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seguido. O modelo é um referencial fechado, i.e., um conjunto normalizado de propriedades e 

relações estáveis, prontas a ser apropriadas e reproduzidas. 

 É, precisamente a este nível que F. Choay vem opor a modelo o método generativo da 

regra:  “on peut lui opposer un procès de conception et de production de l’espace bâti plus 

complexe, d’un maniement plus difficile, fondé sur les systèmes de règles qui permettent, au 

contraire, de répondre par dês solutions originales à la diversité dês contextes physiques et 

socioculturels“ (F.C. in Merlin & Choay, 1988: 489). 

A regra de que fala Choay corresponde essencialmente à implementação de uma 

metodologia que se baseia em princípios e na definição das regras do jogo, ou seja, do conjunto 

de relações estruturais que se estabelecem entre princípios, e nunca pela implementação de uma 

visão apriorística. Assim se explica que o método generativo da regra admita a condição imposta 

pela temporalidade e pela subjectividade, enquanto o método suportado pelo modelo se coloque 

num horizonte acima dessa subjectividade e temporalidade – uma universalidade imposta pela 

normativa e não, como no caso da regra, conseguida pela via da metodologia.  

Do ponto de vista etimológico, a palavra vem do latim regüla e significa aquilo que 

dirige, que governa (CUNHA, 1982). Mas o seu sentido é polissémico. Se, na interpretação de 

Choay, se salienta a ideia de um sistema, mais lógico e coerente do que normativo7, regido por 

princípios e adaptável ou aberto às vontades e desejos dos agentes intervenientes, outras 

acepções tomam a regra enquanto norma ou “fórmula que indica ou prescreve o que deve ser 

feito num determinado caso” 8(Lalande: II - 402). Neste sentido, a regra introduz-se por via da 

lei em termos normativos, ou seja, “a regra geral e imperativa – ou o sistema de regras 

imperativas (legislação) - que rege do exterior a actividade humana”9 (Lalande: II – 15, 16).  

Uma vez mais trata-se de diferenciar um uso normativo do termo do seu uso lógico. 

Assim, no contexto do urbano e da produção do espaço edificado, a regra pode ser vista tanto no 

sentido normativo de regulamentação - conjunto de directivas de acção, como no sentido 

matemático de sistema ou função, composto por uma ordem própria, mas capaz de incorporar 

variáveis e de admitir variações formais e combinatórias a partir da introdução dessas variáveis. 

Kevin Lynch acaba por aflorar a distinção entre os dois mecanismos de produção da 

forma, a regra e o modelo: “Há duas maneiras de estabelecer regras acerca da forma, por 

prescrição ou especificando a sua execução. Os modelos identificam-se mais com a primeira (...). 

Uma vez que as intenções de execução são mais abstractas e genéricas do que os modelos, têm 

de ser características de qualquer teoria geral. São também consideradas como o melhor meio de 

definir regulamentos e linhas orientadoras, (...) apesar de deixarem os meios flexíveis e abertos à 

inovação” (Lynch, 1981: 264).  

É claro que, como refere Lynch, “a distinção não é tão evidente quanto parece” já que a 

regra, sobretudo quando imperativa, pode atingir um grau de especificação que se torna 

prescritiva, do mesmo modo que sistemas conceptuais estratégicos, por exemplo, que se apoiam 

                                                     

7 Veja-se a definição de sistema: “conjunto de elementos, materiais ou não (...), ou de ideias científicas ou 
filosóficas, logicamente solidárias, mas enquanto são consideradas na coerência mais do que na sua verdade”. 
Há uma sustentação mútua e não uma sustentação num princípio absoluto de bem ou de verdade (Lalande: II 
– 509). 
8 “ É importante conservar para esta palavra o seu sentido prescritivo no qual não pode ser substituído por 
nenhum outro. Na linguagem vulgar, ela tende a passar, tal como a palavra lei, do sentido normativo para o 
sentido constatativo” (Lalande: II – 402). 
9 Em termos constatativos defenir-se-ia lei (por exemplo, leis da natureza ou leis da física) como “a fórmula 
geral, constatativa e não imperativa, tal que dela se pode deduzir antecipadamente os factos de uma certa 
ordem” (Lalande: II – 16). 
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essencialmente em princípios, metas estratégicas e propostas de método, e não tanto em 

prescrições formais, podem incluir no seu sistema modelos exemplificativos, do todo ou das 

partes, ou mesmo vir a ser posteriormente representados em modelos, seguidos e apropriados 

por outros. 

Podemos então dizer que, enquanto instrumentos de concepção e produção do espaço 

construído, o modelo no sentido de protótipo, incide essencialmente na forma física considerada 

paradigma de um determinado conjunto de valores, enquanto a regra no sentido de sistema, 

onde podemos incluir a noção de gramática generativa10, formula sobretudo enunciações relativas 

aos processos, práticas e metodologias, movida muito embora, numa perspectiva normativa, por 

motivos considerados, senão ideais, os melhores entre os possíveis. 

É também fácil perceber que, do ponto de vista da concepção e desenho do espaço 

edificado e da cidade, o uso de modelos prevaleça sobre métodos mais abertos e flexíveis. Tal 

como se referiu, isto está desde logo patente nos escritos que compõem a teoria do urbanismo 

onde a convivência dos dois métodos não esconde uma manifesta preponderância da dimensão 

utópica ou do procedimento utopista face a uma suposta gramática ou método generativo da 

forma. Lynch e Grahame Shane dizem que os modelos são uma necessidade prática do design, 

chegando mesmo a afirmar que “não se podem gerir problemas reais e complexos, sob a pressão 

do tempo, sem se utilizarem protótipos pré-concebidos” (Lynch, 1982: 273 e Shane, 2005: 31).  

Por outro lado, do ponto de vista da produção do espaço edificado no quadro do 

funcionamento do território, em especial quando considerado a par com o funcionamento de 

sociedades complexas como é aquela em que vivemos, a necessidade de regras e de princípios 

que regulem o comportamento dos indivíduos e dos grupos, que direccionem, medeiem e 

regulamentem as práticas colectivas do espaço, torna-se um imperativo; de tal forma que a 

regra, sobretudo quando vista numa perspectiva normativa, ganha força e posição face ao 

método reprodutivo e imagético do modelo. Numa sociedade plural e democrática, a regra 

sobreleva-se na qualidade de método aberto mas regulador, ou seja, na condição de 

procedimento operatório a partir do qual é possível agir em liberdade e em alteridade. 

Com o intuito de encontrar uma síntese para o que se tem vindo a dizer, as figuras regra 

e modelo, enquanto instrumentos operativos de concepção e produção do espaço edificado, 

podem ser interpretadas sob dois prismas diferentes: o prisma normativo e o prisma científico. 

Desta forma, o modelo pode ser entendido respectivamente como arquétipo (plano ou disposição 

standard, expressão paradigmática de um conjunto de qualidades e valores) ou como 

representação esquemática e abstracta de uma determinada realidade ou fenómeno. E o mesmo 

acontece com a regra que tanto pode tomar o sentido normativo de lei, directiva e imperativa 

portanto, como o significado lógico de gramática ou sistema, por conseguinte axiomática e 

processual. 

Apesar da diferença de perspectivas ser determinante no uso que fazemos das palavras, 

podemos dizer contudo que há um fio condutor entre a visão normativa e a visão científica que 

permite dirigir, a partir de ambos os prismas, uma interpretação dos conceitos orientada para um 

                                                     

10  O conceito de gramática generativa, hoje desenvolvido na teoria fractal e por modelos computacionais de 
generação da forma, foi introduzido por Noam Chomsky no contexto da linguagem e por analogia aos métodos 
matemáticos. Choay faz uso dele para qualificar o método albertiano não deixando, no entanto, de vincar a 
diferença que existe entre os dois casos, um de competência linguística o outro de competência edificadora. 
(Choay, 1980: 337). Isabel Santa Rita dedica, em 1995, um ensaio ao estudo das possíveis aplicações da teoria 
de Chomsky à linguagem arquitectónica (Santa-Rita, 1995).  
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sentido de operatividade no reino do urbano e do espaço edificado. Se Françoise Choay salienta 

sobretudo um entendimento normativo do modelo versus um entendimento lógico da regra, isso 

não significa que, do ponto de vista da teoria da forma da cidade, e depois desta, por um lado ter 

adquirido um estatuto científico e por outro se ter consubstanciado como função, não possamos 

considerar em simultâneo as duas acepções, a lógica e a normativa. 

Assumimos assim duas metodologias base de concepção/produção da forma e do espaço 

edificado: uma, pela via do modelo, define e prescreve configurações, sejam elas figurativas 

(espaços-modelo) ou abstractas (modelos-de-espaço), ditando deste modo as características, os 

atributos ou qualidades da forma; a outra, pela via da regra, apresenta, a partir de princípios e 

axiomas, um conjunto de relações estruturais, coerentes e solidárias, que se constituem como 

directrizes de acção e, por conseguinte, orientadores metodológios e processuais da forma. A 

primeira procede por apropriação e reprodução do modelo (o que pode acontecer em condições 

muito diversificadas), em que as prescrições específicas do modelo em causa têm prevalência 

face às circunstâncias e características particulares de cada situação. A segunda procede por 

incorporação de princípios, aplicação do método e suas regras, e processamento do sistema 

através de práticas e acções concretas, admitindo como dados ou variáveis integrantes as 

particularidades, desejos e vicissitudes do tempo, dos sujeitos e do lugar.  

Apraz ainda considerar que, do ponto de vista dos métodos de concepção e produção da 

forma e espaço edificados, a regra e o modelo não só são duas metodologias perfeitamente 

conjugáveis e articuláveis, como acabam por não ser sequer destacáveis ou demarcáveis em 

absoluto uma da outra. Tal como a forma não é separável do processo, nem está ausente do 

projecto, a distinção ou demarcação da presença de regras e modelos na forma construída da 

cidade não é tão objectiva quanto possamos crer à partida; ou seja, não há um destacamento 

absoluto entre a ordem da regra e a ordem do modelo nos domínios de concepção e de produção 

da forma. Na verdade, estes dois procedimentos apresentam níveis de imbricação elevados, seja 

porque o modelo se mune de regras para se desdobrar de forma planeada em acção, e usa regras 

para garantir a sua própria implementação, seja porque a regra, no espaço da política, se 

preenche de ideologia, e se «ornamenta» de modelos facilitando a ligação a um mundo 

eminentemente visual.     

 

 

2.3. A Regra e o Modelo na Narrativa da Forma Construída 
Tem sido objecto de estudo desta investigação a problemática da forma urbana tomando 

a análise e leitura das suas características físicas, não só na perspectiva do produto, mas também 

na perspectiva dos processos e dos projectos que fazem regra e modelo do espaço edificado. Se 

até aqui procurámos essencialmente nomear a regra e o modelo como figuras operatórias tipo do 

processamento do espaço edificado em geral, procurando em termos abstractos decompor a sua 

origem e significação para chegar às metodologias de concepção e produção que cada uma 

veicula, de que modo é que estas figuras podem informar uma análise mais concreta e dirigida 

relativamente às razões, modelos e processos que determinaram a forma construída? Que 

parâmetros devem ser considerados e usados como critérios ou indicadores, e são passíveis de 

conduzir um diagnóstico efectivo do processamento da forma e espaço edificado 

contemporâneos? Que dados podemos ir buscar à cultura arquitectónica contemporânea e ao 

enquadramento histórico, político e sócio-económico das últimas décadas que possam ilustrar os 
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procedimentos utopistas e os procedimentos operatórios, raízes conceptuais e processuais da 

forma urbana construída? Como se posicionam a regra e o modelo no espaço teórico e na praxis 

do urbano? Qual o seu papel na relação entre urbanismo, urbanização e a forma da cidade? 

À aplicação da regra e do modelo na narrativa da forma construída subsiste, sem dúvida, 

a dificuldade de transpor estes dois conceitos, até aqui abordados numa perspectiva teórica e 

conceptual, para a realidade propriamente dita, complexa, acidentada, com múltiplas nuances e 

entrelinhas, tudo menos chã. Se uma sistematização prévia pela via da hermenêutica e da 

etimologia ajuda a processar a redução qualitativa que tão apraz à abordagem científica de um 

qualquer problema ou manifestação, estreitando para a economia dos conceitos e dos princípios a 

complexidade dos fenómenos, o estabelecimento de pontes que liguem as alavancas teóricas e o 

esquema de conceitos substantivos à espessura do real e à densidade dos factos concretos torna-

se fundamental. Chamemos a isso um processo de predicação (cf. Almeida e Pinto, 1986), uma 

espécie de guarnecimento do núcleo duro da matriz teórica ao ponto de a tornar passível de 

encontrar com os fenómenos pontos de contacto, cambiantes de significação que tecem a ligação 

estrutural entre a pesquisa empírica e a componente teórica da investigação. Na verdade, só este 

relacionamento permite retirar dos fenómenos a sua estrutura de inteligibilidade garantindo, por 

sinal, as condições para iluminar a legibilidade possível. 

A predicação das figuras conceptuais e instrumentos operativos da regra e do modelo na 

aproximação ao urbano como forma e como sistema, leva-nos efectivamente a avaliar a sua 

posição, os seus modos de afirmação, na teoria e na praxis do urbano e, por conseguinte, na 

articulação entre urbanismo, urbanização e a forma da cidade. É, por assim dizer, nesta região 

entre teoria e praxis, entre o urbanismo como espaço de teorização sobre a cidade, a sua forma, 

a sua estrutura e organização, cada vez mais sobre os métodos para o seu planeamento e 

regulação, e a urbanização enquanto actividade concreta de produção do espaço edificado por 

investimento colectivo no real e no território, que um nível de abordagem elementarista se vê 

complementado e informado por um nível de entendimento procedimental, que escava fundo nos 

estratos de inteligibilidade da forma.   

Segundo definição apresentada no Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement, o 

conceito de urbanismo é alternativamente apresentado ora como ciência, ora como arte, ora 

como técnica de organização espacial dos assentamentos humanos. Considerando que a origem 

do termo remonta ao neologismo criado em 1867 por Ildefonso Cerdá  - urbanización -, o 

conceito reflecte não só a vontade expressa pelo autor de criar uma disciplina autónoma com um 

carácter científico e que tenha por vocação a criação e o planeamento de cidades, mas também a 

intenção de descodificar as regras que, estando por trás de um desenvolvimento espontâneo, 

possam ser convertidas numa teoria geral passível de ser aplicada na concepção e produção do 

espaço construído. Ou seja, “le terme urbanización désignait à la fois ce que (...) nous appelons 

aujourd’hui processus d’urbanisation et les lois dont Cerdá pensait qu’elles le soustendent. («Le 

fait dont on attribue généralement l’origine et le développement au hasard, obéit cependant à des 

principles immuables, à des régles fixes  [segundo palavras do próprio Cerdà, cit. Teoria]” (F.C. in 

Merlin & Choay 1988: 816). 

Esta nuance de significação pode ser importante não só para explicar a diferença que se 

estabelece actualmente entre urbanismo e urbanização (no sentido em que urbanismo designa a 

ciência ou a teoria da organização das cidades e urbanização a prática de urbanizar propriamente 

dita, ou seja, a acção de construir cidades e estender o espaço urbano), mas também para 
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explicitar o modo como as figuras da regra e do modelo interferem na construção da forma 

urbana trabalhando num espaço que é o da articulação entre urbanismo e urbanização. 

Se pensarmos, em primeiro lugar, em torno da figura do modelo tomando-o no seu 

sentido normativo - ou seja, a figura que prescreve uma dada disposição de qualidades e 

atributos para a forma baseados num conjunto de ideais ou valores transubjectivos – facilmente 

percebemos que o que fica em perspectiva é a relação entre o corpo da cidade e os modelos ou 

ideais normativos que orientaram a sua configuração. Os modelos projectam a forma a partir de 

visões e teorizações em domínios imaginários ou ficcionados de imagens-conceito sobre o que a 

cidade deve ser e sobre as configurações que ela deve tomar, funcionando, desta feita, como 

referenciais qualitativos a apropriar e a reproduzir na praxis. Falamos, claro está, da forma física 

na relação que se estabelece entre o produto e o projecto, i.e., orientando-nos para o estudo e 

identificação dos modelos que, de uma maneira ou de outra, prescreveram e influenciaram as 

formas combinatórias dos materiais urbanos hoje expressas e construídas. A fisicidade do urbano 

não lhe apaga o seu fundamento ideal, o urbano como ideia projectada; antes pelo contrário, 

corporiza-a transfigurando-a, transmutando-a para o mundo das coisas. 

Uma abordagem procedimental pela via do modelo considera as utopias ou as imagens 

idealizadas de cidade como materiais ou elementos urbanos11, como ferramentas do urbanismo, 

não só porque cada uma dessas imagens ou projectos representa uma combinação única de 

variáveis formais (o layout ou a malha de vias e espaços públicos, a estrutura fundiária, o uso, o 

construído, etc.) descoberta num contexto cultural e normativo específico, mas também porque, 

na passagem à acção, essa combinação tem a capacidade de determinar ou influenciar, quando 

apropriada, reproduzida e transformada, as próprias forma e estrutura impressas depois no 

território. 

Recordando o esquema tridimensional de Carter (Fig.9), a figura operatória do modelo 

encontra essencialmente tradução nos aspectos da forma. Os modelos, enquanto expressão de 

uma teoria normativa, de uma dimensão utópica que é crítica da realidade e espelho do desejo e 

das aspirações sociais, põem naturalmente em relação os aspectos normativos e culturais, os 

aspectos funcionais da organização social e económica e a descrição da forma e espaço ideais, 

mas não deixam de ser sobretudo um indicador formal no sentido em que ditam organizações 

espaciais e configurações formais cujo procedimento utopista congela ou imobiliza no tempo. No 

conjunto estão em causa tanto aspectos espaciais (que, segundo Carter, dizem respeito à 

distribuição e localização de funções, actividades, objectos e pessoas) como aspectos a-espaciais 

(que não têm a ver com a localização nem com a distribuição, mas antes com a valoração 

qualitativa e cultural do espaço). 

No que respeita à figura operatória da regra a questão torna-se mais complexa, não só 

porque a regra pode ser vista tanto no sentido normativo de lei como no sentido lógico de 

sistema, mas também porque, no que respeita ao seu entendimento como figura de 

procedimento da forma, podemos sempre interpretá-la, ora como gramática generativa – 
                                                     

11  Usa-se aqui o termo materiais urbanos no sentido indicado por Paola Viganò: material é “(...) tudo o que 
pode ser composto (...) é qualquer matéria [ou] parte nominável, dotada de características formais específicas 
(...) e que sirva para construir. (...)”. Segundo Viganò, e ao contrário do termo elemento “Os materiais não 
pertencem necessariamente a um facto, composição, desenho ou projecto unitário. O uso do termo elemento 
indica e dá por conhecida a existência de relações determinantes, bem como as suas matizes, entre a parte e o 
todo; o termo material coloca como problema em aberto o da relação entre a parte e o todo, subentende a 
construção de um quadro de conjunto do qual os bocados não são dados a priori, mas são encontrados; em 
função de cada exigência particular são reconhecidos como utilizáveis, são objecto de bricolage.” (Viganò, 
1999:9-10, trad. livre)  
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conjunto de regras combinatórias de uma série de elementos formais -, ora como matriz 

sistémica - conjunto coerente de normas, princípios e objectivos que estrutura as relações 

processuais determinantes do acto de construir. De qualquer modo, seja numa ou noutra 

perspectiva, a regra não deixa de funcionar como um indicador processual já que o que menciona 

são, intenções de execução, ou seja, linhas directrizes e directivas de acção a implementar no 

tempo e por actores indeterminados, onde não figuram prescrições fixas de configurações formais 

ou espaciais a reproduzir simplesmente. 

Assim, a tendência é para que se tome uma perspectiva de análise que passa pela 

revisão dos processos de urbanização e edificação do território, contando que eles resultam, em 

grande parte, de um sistema de regulação urbanística condicionado pelo papel interveniente do 

Estado e pelo funcionamento do mercado. O primeiro disciplinando ou regendo os modos e 

métodos de ocupação, uso e transformação dos solos, definindo políticas públicas, princípios e 

normas para o ordenamento e gestão do território; o segundo determinando as funções 

económicas que influenciam as práticas sociais do espaço. Ambos acabam por ditar, de um modo 

ou de outro, regras, mais ou menos explícitas, formal ou informalmente estipuladas, nem por isso 

menos determinantes, ainda que de forma indirecta, na produção e configuração do espaço 

edificado e do território. Dir-se-ia, neste caso, que a análise está sobretudo orientada para a 

relação que se estabelece entre forma e função12, entre o produto e os processos ou as dinâmicas 

da sua produção, i.e., para o estudo e identificação dos processos, regras, factores e agentes 

intervenientes, todos eles decisivos nas dinâmicas de crescimento e transformação urbanas. A 

ideia passa quase por entender a urbanização do território como um jogo complexo onde vários 

jogadores intervêm através de instrumentos e ferramentas próprias, jogo esse que se rege por 

um certo conjunto de regras e princípios, onde a própria acção de jogar determina continuamente 

a mudança do tabuleiro ou do território do jogo. 

Voltando uma vez mais ao esquema de Carter, podemos dizer que a figura da regra se 

traduz essencialmente nos aspectos do processo, considerando que a cena urbana não é só um 

cenário ou quadro fixo sobre o qual decorre a cena, mas antes uma função ou quadro funcional 

onde o desenrolar da acção coincide com a construção do próprio quadro. É claro que, nesta 

perspectiva de análise, o factor tempo torna-se um referencial fundamental: por um lado, de um 

ponto de vista abstracto, a noção de processo implica, desde logo, uma sequência de operações 

e/ou funções que decorrem no tempo; por outro, é a própria história e as mudanças de 

paradigma que transporta que vão determinando o modo como se altera o jogo de forças e 

relações que são estrutura e motor de desenvolvimento do urbano. 

Embora o que se tem vindo a dizer leve a entender a figura do modelo, enquanto 

imagem idealizada do corpo da cidade, como um instrumento do pensar e projectar a cidade, e a 

regra, enquanto sistema operatório de combinação dos seus diferentes elementos, forças e 

agentes, como um processo das práticas do urbano, importa, uma vez mais, reforçar a ideia de 

que ambas as figuras participam tanto da concepção da forma e do espaço edificado, como da 

sua produção. A regra e o modelo estão tão presentes num espaço de teorização e projecção do 

urbano, como no espaço da acção e da sua praxis; são figuras do procedimento do espaço ao 

                                                     

12 Entenda-se função não tanto no sentido de uso, nem tão só de actividade, mas também e sobretudo como 
relação funcional, ou seja, no sentido matemático – em que função é uma expressão ou equação onde se 
equacionam diferentes variáveis a partir do estabelecimento de regras de cálculo entre elas - e no sentido 
lógico – em que a relação entre proposições várias conduz à criação de axiomas que, por sua vez podem ser 
relacionados. 
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nível da sua concepção e produção, muito embora o processem sob moldes ou em modos 

diferenciados. 

Contudo, numa análise a posteriori, e porque o uso de modelos ou de regras prevalece, 

respectivamente, na teoria e na praxis do urbano, será mais fácil encontrar os fundamentos 

metodológicos da regra a partir das práticas processuais implicadas na urbanização do território, 

ao passo que os fundamentos referenciais do modelo obrigam necessariamente a uma revisão 

dos modelos de urbanismo que, num âmbito teórico e normativo, foram idealizados e divulgados, 

através de escritos e obras, em círculos eruditos no panorama da cultura arquitectónica e 

urbanística. É verdade que estes também foram banalizados ou democratizados em círculos 

menos eruditos a partir de uma reprodução massificada, só que aqui os modelos ficaram apenas 

estampados na imagem e na configuração formal, emagrecidos da carga normativa e conceptual 

que havia sido motor utopista de mudança e desenvolvimento.  

Com efeito, é também ao nível dos processos que vamos entender o modo como 

determinados modelos são apropriados e transformados (de modo mais ou menos erudito, mais 

ou menos consciente). Os modelos, como se disse, trabalham com materiais urbanos mas 

acabam por converter-se, eles mesmos, num material que entra no funcionamento da cidade 

segundo as regras estabelecidas, essas que determinarão o modo como se processa a sua 

reprodução e transformação. São as regras socialmente instituídas, são as práticas urbanísticas 

concretas que direccionam o sentido da apropriação dos modelos e que, na praxis, instituem e 

legitimam ideologias. 

Simultaneamente, é a um nível de projecto e planeamento do território, numa região 

onde talvez o procedimento utopista toque a praxis por via da ideologia13, que se equaciona a 

teoria geral que vem definir o sistema urbano no sentido da estrutura da sua organização, dos 

métodos e regras a implementar através de práticas e acções concretas, e de políticas urbanas de 

um modo geral14. E aqui há que estabelecer a distinção/correlação entre política e políticas: na 

doutrina a primeira rege-se por ideologias e pode aproximar-se da utopia; no governo desdobra-

se nas segundas, através de leis, programas e outras tomadas de decisão e acção. Da mesma 

maneira, não deixa de ser objecto do urbanismo e da política urbana em geral, sobretudo de um 

urbanismo mais pragmático orientado para uma ordenação reguladora do desenvolvimento 

urbano, entendido como facto administrativo por excelência, criar esse mesmo sistema de regras 

e princípios que, por meio de instrumentos de ordenamento do território, pelo veículo da 

legislação urbanística, intersecta directamente o espaço-tempo da urbanização. 

No célebre artigo de F. Choay publicado em 1994 por ocasião da exposição La Ville: art 

et architecture en Europe 1870-1993, Le règne de l’urbain et la mort de la ville, a autora diz que 

a noção de urbanismo começou por postular uma ideia de controlo integral do facto urbano, para 

o que concorreram teorias várias. Estas procediam, essencialmente, por análise crítica da cidade 

                                                     

13 Tomando como referência a obra de P. Ricoeur Ideologia e Utopia, este aspecto foi, aliás, debatido na tese 
de Mestrado: “(...) tanto a utopia como a ideologia são partes integrantes da imaginação social, ambas 
construídas no mesmo estrato que manobra a nossa capacidade ou poder de nos deixarmos invadir por quadros 
irreais, colocando a realidade, ou em suspenso numa operação de ilusão, ou como testemunho numa operação 
de legitimação e distorção, (...) de identificação. Ambas são consideradas atitudes de desvio e formas de 
simulação. A questão é que, enquanto a ideologia tem a função de preservar a identidade de um grupo (...) no 
sentido em que é uma «resistência» à mudança, a utopia tem (...) a função contrária, abrir caminho para o 
possível e para o desejável e, nesse sentido, é uma força transformadora” (Cavaco, 2001:63). 
14 Paola Viganò, no decorrer da sua investigação acerca da aplicação da análise elementarista à cidade 
contemporânea, vem dizer que o “(...) projecto (...) fixa, mais do que composições finitas inseridas dentro de 
determinadas gramáticas e sintaxes, as regras de um jogo, ou seja, o processo de transformação no espaço e 
no tempo da cidade.” (Viganò 1999:33, trad. livre). 
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existente e elaboração de modelos que a isso viessem responder, salvando a cidade dos 

problemas em que submergia. Segundo Choay, foi já depois da Segunda Guerra Mundial que “les 

prétentions scientifiques de l’urbanisme théorique ont commencé à être débusquées. «Le postulat 

de l’espace objectif et neutre» a été dénoncé. La nature politique et idéologique de 

l’aménagement de la ville, autrement dit, les choix de valeurs que le soustendent ont été mis en 

évidence: de nombreuses disciplines scientifiques peuvent contribuer à l’organistion de l’espace 

urbain, mais une science normative de la ville est une notion contradictoire. On a montré que les 

théories de l’urbanisme ressortissaient à une pensée anachronique, chosiste et marquée au coin 

de l’utopie: la modélisation urbaine est apparue comme un dispositif réducteur, l’instrument 

totalitaire d’une mise en condition. D’autre part, et dans le même temps, urbanisme désigne 

aussi une autre démarche, pragmatique et sans prétention scientifique. Celle-ci ne vise pas 

davantage à changer la société, mais cherche plus modestement à régulariser et à organiser avec 

plus d’efficacité la croissance et le mouvement des flux démographiques ainsi que la mutation de 

l’échelle des équipements et des constructions induits par la révolution industrielle.” (Choay, 

1994:27). Com este urbanismo pragmático que deixa cair em desuso o procedimento utopista, 

cuja designação, sobretudo a partir dos anos sessenta, começa a ser suplantada pelo conceito de 

planeamento, a concepção do espaço edificado vê-se progressivamente reduzida a um processo 

de programação/regulação. Aqui o procedimento operatório da regra ganha relevo e dimensão, 

em detrimento de moldes de concepção mais enraizados no desenho, na modelação e 

estruturação espaciais. 

Simultaneamente, outras regras, de ordem menos formal ou menos institucionalizadas, 

são geradas de baixo para cima, interferindo com a lógica institucional do sistema, revelando 

outros poderes e organismos (o mercado e o poder económico, os media e o poder informativo, a 

sociedade civil e o poder da colectividade pela democracia) como forças geratrizes com um papel 

determinante na configuração da forma urbana e do território. Como Cerdá já acreditava, talvez o 

caminho para o urbanismo seja aquele que, descobrindo e descodificando as regras 

subentendidas no processo de urbanização, compreendendo as regras que, essas sim, reflectem o 

comportamento real do organismo no seu todo, vem a elaborar uma visão e uma teoria geral de 

organização, programação e regulação da cidade, do território e da sociedade. Até porque, vendo 

bem, nas múltiplas visões utópicas que o século XX foi profícuo em deixar, com seus modelos 

espaciais, o que esteve em causa nunca foi o espaço ou a forma como um fim em si. A finalidade 

última prendia-se com a mudança de mentalidades, com uma revolução das práticas urbanas e 

sociais, onde o objectivo não era de ordem física ou espacial, mas sim de ordem política e social. 

O modelo de organização espacial funcionava como o meio, por excelência, para revolucionar 

práticas e ideologias.  

São, no fundo, estas múltiplas nuances, o constante back-and-forward, que permitem 

explicar melhor: por um lado, porque é que entre o processamento da forma e espaço edificado 

pela via da regra e o processamento da forma e espaço edificado pela via do modelo há um nível 

de imbricação que dificulta uma tentativa de análise e sistematização em separado; por outro, 

porque é que se toma a regra como um indicador de natureza eminentemente processual e 

funcional, deduzida dos processos de urbanização e dos sistemas institucionais a montante 

destes, enquanto a aproximação ao modelo, indicador essencialmente de natureza conceptual e 

morfológica, se faz por navegação nas teorias da cidade, nos conceitos e imagens que têm sido 

materiais e ferramentas do urbanismo, e nas formas da sua realização a jusante.  
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Fig.14 – Howard (1898) - The Three Magnets, Diagrama nº1 
Fonte:  http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/ 
lectureimages/6/image2.html 

Fig.15 – Howard (1898) - Central City-Garden City 
Fonte:  http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/ 
lectureimages/6/image4.html 

Fig.16 – Howard (1898) – Garden-City rodeada pela cintura agrícola 
Fonte: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image5.html 
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Fig.17 – Howard (1898) - Central City-Garden City – Diagrama nº 7 
Fonte: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image3.html  
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Fig.18 – “Ce graphique exprime clairement la prodigieuse réforme apporté para la «Ville Radieuse». C’est une nouvelle vie qu’il 
s’agit” – Comparação à escala dos planos de Paris, Nova-Iorque, Buenos-Aires e da Ville Radieuse, anunciando: - “nouvel 
ordre de grandeur dês éléments urbains; - suppression de la rue; - suppression de la cour”. 
Fonte: CORBUSIER, Le. (1933). La Ville Radieuse. p164 
 

 

Fig.19 – “Procès Cité-Jardin Verticale contre Cité-Jardin Horizontale” (Pl. 15 e 16, respectivamente). 
Fonte: CORBUSIER, Le. (1946). Propos d’Urbanisme. p.79-81 
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Fig.20 – Plano síntese da Ville Radieuse. 
Fonte: CORBUSIER, Le. (1933). La Ville Radieuse. p170 
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2.4. Modelos de Espaço e Espaços Modelo no Espaço Saído da Modernidade 
A predicação do modelo ou do procedimento utopista tem sido objecto de estudo e 

observação crítica de múltiplos autores em múltiplas obras. Não constituindo matéria inaugural, 

foi sendo e parece continuar a ser «inaugurada» sob diferentes perspectivas, modos de leitura e 

de esquematização crítica que, no fundo, só revelam a riqueza polissémica dos materiais e ideias 

que representam, e que procuram a seu tempo utilizar e reposicionar. Na verdade, não seria 

justo lançar o desígnio de ler a cidade e intersectar o espaço edificado pelo prisma do modelo, 

para depois fugirmos à menção dos modelos (já clássicos ou familiares) que afinal informaram e 

conformaram o espaço construído saído da modernidade. Mas está longe de ser intenção desta 

tese querer «reinaugurar» ou sequer sintetizar uma história do urbanismo do século XX, ainda 

que, quando estamos empenhados em debruçar-nos sobre o papel dos modelos e teorias 

normativas de cidade, se afigure incontornável visitar uma vez mais a história das suas doutrinas. 

Como refere Pedro Arrabaça, “A forma das cidades Ocidentais sofreu transformações 

profundas no último século. Essas transformações encontraram suporte em grandes paradigmas 

teóricos e formais de cidade que deram substância a uma imagem idealizada de cidade. Trata-se 

aqui da cidade antes da sua concretização, progressivamente perseguida, absorvida, interiorizada 

e transformada por aqueles que a irão construir” (Arrabaça, 2003:10). Trata-se da cidade em 

projecto, da cidade pensada e desejada, do debate em torno da boa forma da cidade pelas lentes 

que fizeram a modernidade, e pelas que depois a questionaram. 

Tem sido tendência de certa forma enraizada na cultura arquitectónica e urbanística 

contemporânea, sobretudo numa linha mais europeísta, apresentar a história do urbanismo do 

século XX na versão quase bipolar que contrapõe o modelo da Cidade-jardim ao modelo de 

urbanismo moderno sintetizado na imagem da Cidade Radiosa, com Ebenezer Howard e Le 

Corbusier a personificarem cada uma das duas tendências.  

Embora reconhecesse que a distinção se tornava mais explícita de um ponto de vista 

tipológico do que propriamente ideológico, Aldo Rossi, influenciado pela interpretação de 

S.E.Rasmussen de que “a garden city e a ville radieuse representa[va]m os dois grandes estilos 

contemporâneos da arquitectura moderna”, era um dos que sancionava de perto essa polarização 

(1966:119). Também Françoise Choay, ao sistematizar, pela perspectiva dos conceitos, os dois 

grandes grupos ou modelos que, numa mesma dimensão utópica, traduziam a resposta à 

desordem da cidade industrial, um evidenciando-se a partir de formas bucólicas de nostalgia, o 

outro distinguindo-se através de formas progressistas da cidade como máquina, contribuía para 

que se sedimentasse essa tendência (cf. Choay, 1965:7). Até mesmo noutros autores, de que se 

destaca Peter Hall em Cities of Tomorrow, onde a génese anglo-saxónica transatlântica não só 

impôs outras reservas a uma sistematização bipolar dos modelos, como conduziu igualmente uma 

clara tomada de posição crítica em favor da vertente culturalista e dos modelos mais pluralistas, 

continua a subentender-se um certo sentido de contraposição de ideais bem ilustrado em 

afirmações como estas: “Ebenezer Howard is the most important single character in this entire 

tale” e “The evil that Le Corbusier did lives after him; (...) but the effort [para entender a sua 

obra] should be made, because their impact on the twentieth-century city planning has been 

almost incalculably great (…)” (Hall, 1988: 87 e 204).  

Sem dúvida, os paradigmas teóricos apresentados e definidos por cada uma destas 

visões, o espectro de influências que projectaram para o exterior e o modo como as respectivas 

posturas socio-económicas se traduziram nas proposições morfo-tipológicas para o corpo da 

cidade, fazem delas as atitudes dominantes do início do século XX e do culminar do projecto 
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moderno. De entre as várias posições doutrinárias, foram estas as que, com maior simbolismo e 

de forma mais esquemática e universalista, acabaram por se instituir como modelos de um 

espaço novo e de uma renovada era urbana, em comparação com os restantes espaços modelo 

que, de modo sem dúvida experimental, foram erguendo alguns dos postulados traçados antes e 

também esboçando outros na formalização das suas ideias.  

Focado essencialmente na questão socio-económica do sistema urbano e naquilo em que 

esta se relaciona com a estrutura do habitat, a visão de Howard conquista o estatuto de modelo 

de espaço pela via da teoria e da estruturação eclética, inédita ainda assim, de uma nova forma 

de organização social e territorial dos assentamentos urbanos colectivos e da sua relação com o 

espaço rural e a natureza - “a unique combination of Proposals” como refere o próprio. Apenas de 

uma forma diagramática, trabalha o conceito de cidade-jardim integrado numa nova realidade e 

forma de vida, o terceiro íman - Town-Country: “The town and the country may, therefore, be 

regarded as two magnets, each striving to draw people to itself – a rivalry which a new form of 

life, partaking of the nature of both, comes to take part of it. (...) There are in reality not only 

(...) two alternatives – town life and country life – but a third alternative, in which all the 

advantages of the most energetic and active town life, with all the beauty and delight of the 

country, may be secured in perfect combination (…)” (Howard, 1898:45-46). A entidade Cidade-

Campo é, no fundo, a figura de concretização da rede descentralizada de cidades-jardim satélites, 

e esquema espacial de suporte a um sistema socio-económico mais perfeito, que supera tanto as 

formas de capitalismo vitoriano, como as formas burocráticas de um socialismo autoritário. Mas, 

para além de se apresentar como visão de uma forma civilizacional cooperativa inaugural, 

Howard soube apontar o modelo à realidade, não só conferindo-lhe a justa objectividade, 

sobretudo no que respeita aos aspectos financeiros e de gestão municipal da propriedade, mas 

também fazendo-se rodear de gente da profissão capaz de pôr em prática as suas ideias e 

traduzir o modelo em espaços de referência. Em Letchworth (1904), Hampstead (1909) e Welwyn 

(Louis de Soissons, 1919), foi a vez de Raymond Unwin e Barry Parker passarem à ribalta, agora 

com um papel fundamental na configuração em plano do modelo howardiano, na sua 

experimentação e divulgação: “la mise en forme des idées” (cf. Hall, 1988:86-135; Fishman, 

1977:23-88; Panerai: 1975:45-71). 

Por sua vez, a visão corbusiana conquista o estatuto de modelo de espaço não tanto pela 

via da teoria económica e social (que também refere), mas sobretudo tomando como veículo a 

abstracção e como instrumento a arquitectura. Panerai et al descreve muito bem esta ideia: “La 

Cité radieuse est un mythe. (...) elle exprime le refus de la ville. (...) n’a pas de nom, pas de lieu, 

elle n’éxiste pas, c’est un schéma. En la choisissant, nous voulons montrer le point extrême 

d’aboutissement du processus de désintégration du tissu urbain. Exemplaire par la rédution 

théorique qu’elle opère sur l’espace urbain, elle l’est aussi par l’influence qu’elle a exercée, par le 

rôle de modèle qu’elle a joué dans la pensée urbanistique des architectes de l’après-guerre. Plus 

que les divers grands ensembles qu’elle indirectement produits mais où se glisse un compromis 

dû à une localisation précise, elle reste l’image abstraite et absolue, la fiction d’un urbanisme 

autre.” (1975-1997:131). Certamente, com vinte e cinco anos de «atraso» face ao seu «rival» 

britânico, Le Corbusier apresenta, ele próprio, a sua concepção em clara oposição ao modelo 

howardiano, chegando a intitula-la de cidade-jardim vertical: “La démonstration commence: 

PROCÈS CITÉ-JARDIN VERTICALE (logis individuels surperposés) CONTRE CITÈ-JARDIN 

HORIZONTAL (maisons individuelles dispersées sur le terrain). (...) La solution sera fournie para 

la «cité-jardin vertical» fruit des téchniques modernes. (...) Un nombre utile de logis doivent être 
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rassemblés en hauteur et en étendue pour que cette concentration en un point libère une surface 

considérable de sol” (Corbusier, 1946:76-89). E ao contrário de Howard, Le Corbusier fundava as 

suas propostas em formas de governo e de planeamento autoritárias e centralizadas15 (ainda que 

a liberdade individual fosse um chavão que resistiu até ao fim), onde o arquitecto urbanista 

adquiria um papel de relevo na determinação da ordem urbana e da organização social. No grupo 

CIAM encontrou o encosto erudito que deu sustento às suas ideias, promovendo uma mensagem 

que também era a sua; do Plano de Chandigarh fez a oportunidade que lhe permitiu demonstrar 

na prática o abstracto do objecto teórico; em Lúcio Costa e Oscar Niemeyer encontrou os aliados 

que transformaram a concepção de Brasília no espaço modelo quasi-corbusiano. Mas foi, sem 

dúvida, o modo como percepcionou e interpretou o projecto da modernidade, a escala e 

velocidades da vida moderna, os problemas de ordem e de governo que esta escala e velocidade 

colocavam, operados dentro dos limites estritos da racionalidade e segundo os postulados da 

técnica, e até a inevitabilidade de algumas das suas proposições (premonitórias, segundo 

Mangin), nomeadamente as que diziam respeito à questão da densidade e da construção em 

altura, que afinal fizeram do modelo de espaço corbusiano, a referência oportuna, o modelo por 

excelência para a construção da cidade moderna europeia. 

Nem mesmo recentemente as leituras mais actuais sobre os modelos visionários do 

século passado deixam cair esta dialéctica, cidade-jardim/cidade radiosa. A comprovar isso 

mesmo está o trabalho de David Pinder, Visions of the City, que reafirma o contraste entre o 

movimento da cidade-jardim sustentado na visão de Howard, e o movimento moderno assente 

nos esquemas de Le Corbusier, as duas mais proeminentes abordagens, o fermento que 

alimentou a imaginação criadora daqueles tempos (2005:8). 

Sem deixar de reconhecer os méritos analíticos que esta formulação dualista até trouxe, 

sobretudo quando se trata de equacionar o problema da cidade moderna pelo ângulo da 

residência ou do habitat que, convenhamos, obedeceu, nas duas faces da mesma polémica, a 

postulados e formas absolutamente distintas (a individual versus a colectiva, a horizontal versus 

a vertical), é preciso também não esquecer que entre elas há, provavelmente, mais pontos de 

contacto ou de proximidade do que propriamente divergências, para não falar do encadeamento 

cronológico e das influências recíprocas que entre os dois modelos desde logo se estabeleceram. 

David Mangin reforça essa origem comum referindo-se a um vasto movimento antiurbano, 

certamente influenciado pelo seu mentor Philippe Panerai que trinta anos antes havia 

perspectivado a questão dos modelos experimentais do urbano focalizando-se na ideia de 

desintegração do quarteirão. Em de l’îlot à la barre, Panerai assegurava uma leitura muito mais 

pela via do encadeamento, ou talvez antes da intersecção e inter-relação de modelos e 

experiências, do que pela via da sua contraposição extremista, preocupando-se até em deixar 

essa ressalva dirigida aos espíritos mais reducionistas: “La mise en évidence de l’îlot a eu des 

effets pervers. Elle a entrainé le lecteur négligent ou le projecteur pressé à transformer de 

manière caricaturale la question en réponse: ville = îlot ou modernité = barre.” (Op.Cit:12). 

Neste aspecto, também a interpretação de Peter Hall reconhece que, mais do que uma sucessão 

                                                     
15 Aspecto que se refinou entre a proposta de La Ville Contemporaine (1922) e a publicação de La ville Radieuse 
(1933). Segundo Fishman, se Corbusier começou por acreditar que a mão invisível da livre concorrência 
concertava as condições mais eficientes para coordenar e regular a actividade privada, a depressão económica 
dos anos 20 desencantou-o da ideia de uma ordem natural imposta pelo funcionamento do mercado. Na Cidade 
Radiosa o plano, objectivamente produzido por expertos, ganhava o estatuto de instrumento ou entidade 
suprema que administrava de cima todos os aspectos da vida, da sociedade e do sistema urbano. (cf. Fishman, 
1977: 227). 
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cronológica límpida, o que necessariamente sucede na história das ideias é a derivação e o 

atravessamento das doutrinas: “the products of human inteligence derive from others, branch 

out, fuse, lie dormant or are awakened in exceedingly complex ways, which seldom permit of any 

neat linear description. Worse, they do not readily submit to any schematic ordering either.” 

(Op.Cit:5). E aqui, a visão corbusiana surge igualmente, ora como resposta crítica à cidade 

industrial e à sua contraproposta howardiana/unwiniana, ora como seguimento (extremado, sem 

dúvida) de um processo convergente que passou por questionar a natureza da própria cidade, a 

sua fundamentação socio-económica, a sua configuração enquanto tecido urbano edificado. 

Da derivação e atravessamento de doutrinas, Mangin reitera a ideia da convergência que 

resolve na intelecção de um modelo dominante, o urbanismo de sectores, para o qual 

concorreram as várias visões, modelos de espaço e espaços modelo que o século XX deu a 

conhecer: “À partir de ce fonds idéologique [o movimento antiurbano], et avec un objectif 

commun – comment adapter les valeurs supposées de la cité-jardin à la généralisation probable 

de la voiture -, des protagonistes majeurs (les urbanistes anglo-saxons au même titre que Le 

Corbusier) vont développer une recherche à la fois convergente et complémentaire, jusqu’à 

élaborer un modèle dominant: l’«urbanisme de secteurs»” (Op.Cit:36). 

Mais ou menos consensual é a ideia de que o empurrão inicial foi geograficamente 

oriundo da Grã-Bretanha e da Alemanha, com formulações muito idênticas a saírem quase 

concomitantemente das mãos de Ebenezer Howard e Theodor Fritsch, respectivamente 

Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898) e Die Stadt der Zukunft: Gartensadt (1896). 

Embora uma certa polémica tenha surgido relativa à verdadeira autoria das propostas 

howardianas, dada a antecipação da publicação alemã, foram sem sombra de dúvida estas as que 

atravessaram fronteiras e dirigiram uma nova visão da apropriação do território sob a forma de 

cidades-jardim. O fosso transatlântico não constituiu obstáculo, antes pelo contrário parece ter 

fomentado uma curiosa e proveitosa troca de experiências e pontos de vista, a registarem-se não 

só no capítulo da cidade-jardim (ainda que essencialmente aqui), mas vendo também a cidade 

das torres conquistar trunfos de ambos os lados do Atlântico. 

Se Unwin e Parker traçaram com acuidade a corporização do esqueleto teórico de 

Howard, foi afinal dessa ponte transatlântica que saíram maiores desenvolvimentos à dimensão 

física da cidade-jardim. Por um lado, no decorrer dos anos 20, Clarence Perry, no contexto 

ideológico da oscilação entre cidade/campo, liberdade individual e perspectiva comunitária, e no 

enquadramento do Regional Plan of New York (1929) promovido pela Russell Sage Foundation, 

surgia com o conceito de unidade de vizinhança, salientando a importância do design na 

determinação das qualidades individuais e colectivas da estrutura do bairro, e formalizando um 

novo tipo de relação entre as unidades de vizinhança e a lógica do automóvel. Nos anos que se 

seguiram, foram Clarence Stein e Henry Wright quem melhor implementou e desenvolveu na 

prática as ideias de Perry, tomando o caso de Radburn (1933) no Estado de New Jersey como a 

experiência que serviu não só de protótipo à cidade-jardim americana, mas ainda de influência 

recíproca ao desenvolvimento do modelo congénere britânico. Sobretudo através de Barry Parker 

e da sua participação em Wythenshwaye, onde, para além de aplicar vários dos princípios 

sintetizados em Radburn pelos seus pares americanos (do layout e unidade de vizinhança ao 

conceito de parkway), revelou ainda influências marcantes da tradição americana do movimento 

City Beautiful, nomeadamente no que respeita a aplicação do sistema de parkways e parques 

urbanos, primeiramente desenvolvido por Frederick Law Olmstead (1822-1903) de quem o 

próprio Howard retirou lições. 
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Simultaneamente, uma outra corrente, ainda que próxima da primeira em princípios e 

objectivos, semeada pelo biólogo escossês Patrick Geddes pela via da antropologia social, e 

intensamente debatida pelo americano Lewis Mumford, ao lado de Stein, Stuart Chase e Benton 

MacKaye na Regional Planning Association of America, aprofundava, nos dois lados do Oceano, a 

componente regionalista esboçada já na filosofia de Howard. Salientando os valores naturais e 

culturais da paisagem e da região, a sua preservação, integração e aproveitamento num 

desenvolvimento urbanístico a promover necessariamente à escala regional (survey method), a 

corrente que lançava em cena as fundações do planeamento regional revelava-se de extrema 

importância como quadro de transposição do modelo howardiano para a escala e problemas 

trazidos pela difusão e vulgarização do automóvel. Na Londres do pós-guerra, pelas mãos de 

Patrick Abercrombie, a doutrina de Geddes e Mumford encontrou um espaço sério de 

experimentação, com a conjugação visionária do sistema de parques e green belts (Green Belt 

Act, 1939) e do programa das news towns (New Towns Act, 1946), a que se juntava a integração 

de uma rede radial extensiva de auto-estradas e ligações urbanas, cujas bases haviam já sido 

enunciadas por Alker Tripp nos anos 30.  

Não tardou, porém, que os mesmos conceitos fossem apropriados por linhas de 

abordagem menos integradoras ou menos culturalistas, e sobretudo vocacionadas quase em 

exclusivo para a resolução concreta do problema do tráfego automóvel. Sem querer retirar mérito 

ao relatório Buchanan - Traffic in Towns (1963) – que procurou, ao que parece, analisar a 

questão iminente da circulação automóvel nas cidades com grande precisão e sentido prático, é 

um facto que, a este nível e no que respeita a analogia feita com a distribuição básica de um 

dado imóvel na relação entre circulação e compartimentos habitáveis, o estudo coordenado por 

Colin Buchanan converge em muito para o princípio da Carta de Atenas de individualizar a função 

circular, de a hierarquizar e tomar como elemento sectório à maneira corbusiana. 

Segundo Magin, foi com o plano de Chandigarh (1948-1952) que se chegou, pelo lado 

de Corbusier, a um quadro de síntese das correntes urbanísticas inglesa, norte-americana e 

corbusiana, com a aplicação do princípio da unidade de vizinhança (agora reinterpretado pela 

visão cartesiana de Charles-Édouard Jeanneret) e com a sistematização, regularização e 

hierarquização, no esquema das 7V, do sistema viário prefigurado por H.A. Tripp (cf.2004:50). 

De acordo com o autor, a contaminação de modelos prossegue, de ambos os lados, seja pela 

evolução conceptual e pragmática a que assistiram as New Towns na Grã-Bretanha, e que Mangin 

exemplifica através do caso de Milton Keynes - “le modèle achevé de l’urbanisme de secteurs” -, 

seja pela adopção francesa do modelo descentralizado de cidades novas britânico (Op.Cit:59-65), 

na euforia sucedânea à desacreditação da vaga dos grands ensembles (cf. Choay,1969:7). 

Na verdade, partindo desta ideia de convergência que Mangin retrata com a noção de 

urbanismo de sectores, decididamente vinculado a uma leitura em muito determinada pela infra-

estrutura viária, podemos dizer que, no capítulo das doutrinas, na história dos modelos de espaço 

e espaços modelos que o século XX deu a conhecer, a grande narrativa da modernidade, envolta 

num profundo movimento anti-urbano, acabou por brindar a cidade e o urbanismo modernos com 

três grandes argumentos: espaçamento, circulação/conexão e natureza; princípios esses que hoje 

substantivam o urbano e o espaço edificado da contemporaneidade, e dos quais não podemos, 

não conseguimos ainda, ou não queremos libertar-nos.  

No último capítulo de Espacements, Françoise Choay acaba por sintetizar esta ideia 

realizando conceptualmente o espaço da cidade contemporânea como um espaço de conexão, um 

espaço de “effacement progressif de l’ancestrale différence entre la ville et la campagne”, “une 
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dimension nouvelle (...) qui passe de la linéarité à la topologie”, “un espace de plus en plus 

abstrait et médiatisé (...) qui assure à nouveau la coïncidence de l’information et de la 

circulation”, “[un] espace qui marque une mutation, une nouvelle discontinuité dans la 

structuration du groupement humain et par rapport auquel le modèle de Le Corbusier et de ses 

pairs correspond à un moment de transition: trop utopique pour avoir pu être réalisé en son 

temps, pas assez radical pour que l’accélération de l’histoire lui permette de valoir encore 

aujourd’hui” (1969:104-116). 

Neste ponto, quando começamos a chegar a uma precipitação da dimensão utópica dos 

modelos na fisicidade do espaço construído, vale a pena referir dois aspectos: por um lado o 

modo como esta dimensão utópica se cobre ou se envolve numa outra dimensão de ordem mítica 

que justifica, num mesmo tempo, a convergência de modelos antagónicos; e, por outro, o modo 

como a cidade enquanto procedimento utopista dialoga com a condição fragmentária do urbano 

na contemporaneidade. 

Em relação ao primeiro aspecto é necessário dizer que os modelos ou teorias normativas 

da cidade, ainda que fortemente vinculadas a uma autoria, não são apenas projectos individuais. 

A utopia, enquanto força transformadora de mentalidades e de um ser social, situa-se para além 

do carácter figurativo ou imagético dos espaços modelo ou dos espaços experimentais. O modelo 

como procedimento utópico do espaço edificado habita o território do desejo e da imaginação 

colectiva e, neste sentido, ele é veículo de um conjunto de valores, explícitos ou implícitos, que 

são a expressão de vontades manifestas ou de desejos ocultos de um ser colectivo social.   

Segundo André Lalande, a palavra valor aponta para uma série de significações, e pode 

ser visto num sentido abstracto - ter valor - ou num sentido concreto - ser valor. Com efeito, este 

conceito móvel que, em filosofia, substitui muitas vezes o vocábulo Bem, representa uma 

“passagem do facto ao direito, do desejado ao desejável (em geral por intermédio do 

«comummente desejado»)”16 (Lalande: 688-693), o que significa que valor é necessariamente 

um conceito transubjectivo estabelecendo-se por encontro ou intersecção de subjectividades. 

Essa intersecção («comummente desejado») dá-se sob um mesmo denominador comum moral 

que faz do valor um ideal normativo (direito desejável)17; um mesmo denominador comum que 

permite entender porque é que modelos de espaço tão diferentes, são afinal concorrentes em 

termos críticos e valorativos. Neste aspecto a política está próxima dos modelos e teorias 

normativas, sobretudo quando considerada na sua vertente ideológico-valorativa – ou seja, 

quando considerada não tanto no âmbito de uma teoria da decisão encarregue de transpor 

valores e princípios, em estratégias e regras de actuação, mas como força mentora ou até 

manipuladora de uma estrutura de mentalidade colectiva que ditará, essa sim, os modelos, o 

conjunto de paradigmas e valores normativos da acção.  

Em relação ao segundo aspecto é fundamental intersectar a ideia da cidade como 

modelo ou utopia perseguida e a condição fragmentária do urbano na contemporaneidade. Se, 

por um lado, ao conceito de utopia (seja entendido como objecto implícito manejado pelo desejo, 

seja como instrumento explícito de exercício político, social ou cultural) está sempre subjacente 

uma ideia de totalidade, próxima da noção de universalidade - de arquitectura total ou desenho 

global (Rowe & Koetter,1978 :87) – por outro lado, é verdadeiramente a ruptura desse sentido de 

                                                     

16 Lalande cita Von Ehrenfels (System der Werttheorie, I, 153), que diz que “o valor de uma coisa é o seu 
carácter desejável (e não o facto de ela ser actualmente desejada)” (Lalande: II, 688). 
17 Veja-se ainda a definições dadas por Lalande de norma, normativo (II,164-168), moral (II, 126-129) e 
direito (I, 310-313) . 
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totalidade que põe em causa o procedimento utopista do espaço urbano saído da modernidade, 

violado na sua essência pelo anátema da fragmentação e da colagem. Nesta acepção 

fragmentária, como podemos discutir o papel dos modelos urbanos na produção da forma 

contemporânea da cidade? Até que ponto é, assim, a cidade entendível, e sobretudo concebível, 

de um ponto de vista normativo?  

Longe da cidade enquanto objecto total, mas recusando igualmente o preconceito da 

cidade-outra sem modelo, posicionamo-nos num território que antes é o da sobreposição e 

contraposição de modelos, tão entrelaçados quanto desconexos e fragmentados - o mosaico de 

modelos a que se tem referido Nuno Portas. Se a emancipação de uma sociedade plural, 

capitalista e democrática ditou a falência de projectos globais estruturantes, orientados por uma 

racionalidade dominante, tal facto não pode, contudo, levar a assumir que, ao patchwork de 

fragmentos heterogéneos resultantes de intervenções díspares, corresponda uma ausência de 

referenciais normativos objecto de imolação. A multiplicidade de actores intervenientes, com 

desejos e exigências não unificáveis (ainda que de certa forma padronizáveis), a quem a 

consciência pós-moderna veio dar voz e razão, é desde logo a expressão cultural e social do 

complexo universo de modelos que, nas suas diferentes lógicas e racionalidades têm conduzido, 

de forma mais ou menos pura ou já desvirtuada, as acções territoriais e, por conseguinte, 

determinado a morfologia dos padrões edificados.  

No que respeita a mistura combinada de modelos, Grahame Shane menciona o modo 

como são acomodados nos diversos padrões e enclaves territoriais os desejos dispersos e 

variáveis dos diferentes actores e elementos urbanos, nem sempre com as melhores relações de 

convivência e coerência ou coesão territorial. É neste sentido que se refere à Collage City de Colin 

Rowe e Fred Koetter na sua visão precoce de entender a cidade como um sistema multi-escalar 

de fragmentos que combina e reúne diferentes versões ou entendimentos do facto urbano, e 

colecciona as múltiplas técnicas da sua recombinação (Shane, 2005:9, 79-80, 128). “(...) 

because collage is a method deriving its virtue from its irony, because it seems to be a technique 

for using things and simultaneously disbelieving in them, it is also a strategy which can allow 

utopia to be dealt with as image, to be dealt with in fragments without our having to accept it in 

toto, which is further to suggest that collage could even be a strategy which, by supporting the 

utopian illusion of changelessness and finality, might even fuel a reality of change, motion, action 

and history” (Rowe & Koetter, 1978:149). A este respeito, Rowe e Koetter e Kevin Lynch 

apresentam visões distintas mas complementares: os primeiros pela via do método, através da 

noção de colagem e fragmentaridade das realizações urbanas, admitindo o uso do modelo 

essencialmente como imagem; o segundo pela via da teoria normativa, com a conceptualização 

do modelo como valor ou conjunto de valores transubjectivados. 

É pois no seguimento desta ideia de mosaico de modelos, sob o chapéu conceptual da 

figura do modelo, que se procura explorar na tese a dimensão normativa da cidade 

contemporânea, através da investigação crítica das ideias, conceitos e discursos, modelos de 

espaço e espaços modelo que informaram, por apropriação, reprodução, transformação ou 

desvirtuamento, a concepção e a construção da cidade moderna, e as formas da sua 

suburbanização.  
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Fig.21 – “Une recherche convergente vers l’urbanisme de secteurs”. 

Fonte: MANGIN, D. (2004). La Ville Franchisée. p37 
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Fig.22 – Clarence Perry (1929) “Neighborhood Unit of the 1920 New York Regional Plan”. 
Fonte: Treasure Coast Regional Planning Council (2004). Sustainable Neighborhood. Planning for the Region.  
in http://www.tcrpc.org/orientation/02_neighborhood_scale/2_neighborhood_scale_print.pdf 

  
  
  

Fig.23 – Clarence Stein (1942) “Diagram of Neighborhoods”. 
Fonte: Treasure Coast Regional Planning Council (2004).
Sustainable Neighborhood. Planning for the Region.in
http://www.tcrpc.org/orientation/02_neighborhood_scale/2_n
eighborhood_scale_print.pdf 
 

Fig.24 – A unidade de vizinhança segundo Clarence
Stein, esquematizada por Colin Buchnan  
Fonte: MANGIN, D. (2004). La Ville Franchisée. p39 
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Fig.25 – Unwin e Parker - Plano para o centro de Letchworth, (1904). 
Fonte: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/ 
image8.html 

Fig.26 – Unwin e Parker – Plano de Welwyn Garden City, (1920). 
Fonte: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages 
/6/image49.html 

Fig.27 – Unwin e Parker - Hampstead Garden Suburb, London-Plan, (1906). 
Fonte: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image36.html 
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Fig.29 – Stein e Wright – «Culs-de-sacs», Radburn, New-Jersey (1929). 
Fonte: http://fairlawnonline.com/Environmental/COAH%201996/Planner%20Report%20-
%20Master%20Plan%20Amendment%20-%20Daly%20Field.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.29 – Stein e Wright – «Culs-de-sacs»,
Radburn, New-Jersey (1929). 
Fonte: BEN-JOSEPH, E. e GORDON, D. (2000).
“Hexagonal Planning in Theory and Practice” in
Journal of Urban Design, Vol. 5, No. 3, p.256 
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Fig.30 – Alker Tripp – “études préfigurant la sectorisation des centre-villes” 
Fonte: MANGIN, D. (2004). La Ville Franchisée. p43 
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Fig.31 – P. Abercrombie e J.H. Forshaw – County of London Plan (1943), Road Plan and Classification 
Fonte: http://www.btinternet.com/~roads/lon_mway/abercrombie.html 

Fig.32 – P. Abercrombie – Greater London Plan (1944), Communications. Road Plan and Classification 
Fonte: http://www.btinternet.com/~roads/lon_mway/abercrombie.html 
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Fig.30 – Esquema das V7 segundo Le Corbusier (1950). 

Fonte: MANGIN, D. (2004). La Ville Franchisée. p47 
 
 
 

 

 
Fig.30 – Esquema comparativo da unidade de vizinhança em Radburn, do sector em Chandighard e 
das «environmental áreas» de Colin Buchanan.  
Fonte: MANGIN, D. (2004). La Ville Franchisée. p58 
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2.5. Políticas Públicas e Práticas Urbanísticas na Construção do Espaço Contemporâneo  
A predicação da regra ou do procedimento operatório requer, por sua vez, que nos 

debrucemos sobre o papel das políticas públicas e das lógicas subsequentes à regulação das 

práticas urbanas na configuração e caracterização da forma da cidade construída. Se, no que 

respeita o procedimento utopista, é o quadro internacional da teoria normativa da cidade, desde 

finais do século XIX, que assegura o referencial normativo das experiências urbanísticas 

realizadas em Portugal, no que se refere à predicação da regra é essencialmente o contexto 

nacional da última metade de século que constitui o suporte histórico e institucional do debate, 

enquadrando não só uma evolução das políticas urbanas, mas também das formas de 

planeamento e urbanização, dos processos de gestão e regulação na ocupação, uso e 

transformação do solo. 

 Como refere Clara Mendes, o processo de transformação do território é orientado por 

planos, por políticas e pelas acções de indivíduos ou de grupos. É das políticas - decisões de 

ordem pública - mas também das práticas – manifestações privadas, individuais ou de grupo – 

que decorrem os efeitos concretos na organização e produção do espaço construído (Mendes, 

1990: 17). Se, por um lado, é o sector público que estabelece as regras segundo as quais se 

processa - ou deveria processar - a organização do espaço e o uso, ocupação e transformação do 

território, outros factores e agentes não são, contudo, menos determinantes na configuração e 

organização do espaço territorial e urbano. À racionalidade imposta pelo sector público, a que 

efectivamente deveria subjazer um modelo ou teoria normativa de cidade (e de gestão e 

ordenamento territorial), sobrepõem-se outras formas de racionalidade cujas consequências 

físicas nas dinâmicas de crescimento e nas morfologias dos tecidos construídos não são menos 

significativas.  

A acção das forças de mercado é um dos grandes determinantes da forma e estrutura 

dos tecidos urbanos. Sem dúvida condicionadas pela estrutura primária dos núcleos e pela prévia 

localização publicamente determinada dos principais eixos de acessibilidade, as forças de 

mercado sobrelevam-se muitas vezes às orientações de ordem pública, contornando certas 

direcções impostas pelo planeamento, ou contribuindo para um redireccionamento de 

determinadas decisões dado o peso e influência que têm na economia do sistema (Correia, 

1990:102). A influência do mercado imobiliário18 no processo de transformação do território tem 

precisamente a ver com o problema da utilização do solo e o valor associado a diferentes tipos de 

afectação, estando na génese da urbanização os problemas decorrentes da passagem de solos 

rústicos - a que está associado um determinado valor natural ou intrínseco -, a solos urbanos 

com uma dada função civilizacional que, por sua vez, passam a estar associados a um valor de 

mais-valia pela funcionalidade e interesses social e económico acrescidos. Uma vez que, num 

contexto urbanístico, o destino e tipo/grau de edificabilidade atribuído a cada parcela (e, por 

conseguinte, a mais-valia que lhe corresponde) tem menos a ver com as características inatas do 

terreno, do que com o ordenamento espacial previsto para o território (do qual depende quase 

                                                     

18 Segundo P.V.D. Correia, a designação de mercado imobiliário é o conceito que agrega toda uma série de 
mercados mais pequenos que operam em áreas diferentes e com diferentes tipos de propriedades. “A 
indissociabilidade da propriedade imobiliária (solo e benfeitorias) torna difícil a distinção entre o mercado 
imobiliário e o mercado de solos, uma vez que o solo tem sempre uma ocupação e frequentemente uma 
utilização” (Correia, 1990: 91). 
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em exclusivo), é compreensível que a orientação a dar a esse mesmo ordenamento seja 

fortemente afectado pelo comportamento do mercado que controla os preços dos terrenos. 

Se, por um lado, o investimento público em determinadas áreas ou sectores, desperta, 

com a criação solidária de mais-valias, o funcionamento do mercado imobiliário no que respeita a 

comercialização do solo, o seu reparcelamento, reconversão de uso e edificação, por outro lado, o 

funcionamento do próprio mercado pode exercer nas decisões públicas de planeamento e de 

regulação urbanística um peso determinante (seja através de mecanismos compensatórios e de 

negociação, seja através de pressões menos legítimas), ao ponto de solicitar alterações de 

estratégia e de configuração territorial estabelecidas a priori. Enquanto as regras instituídas pelo 

sector público (nas quais se incluem as que regulam o próprio mercado) são (ou deveriam ser) o 

mais transparentes possível, o mercado é actualmente livre de pôr em jogo outras regras que lhe 

são próprias e que não estão propriamente sujeitas a um Código (ética e moralmente fundado) 

que reja a sua conduta. Não podendo ser entendidas como normas do foro jurídico, essas regras 

não deixam de ser funções do sistema e, por conseguinte, são absolutamente determinantes para 

os outputs territoriais. 

Nesta linha de pensamento entra obviamente a actuação conjugada dos vários actores 

ou agentes intervenientes, com as suas estratégias e comportamentos particulares, e os seus 

efeitos ora catalisadores ora retardadores sobre a transformação urbana. Paulo Correia divide 

estes agentes em dois grupos: os que actuam em áreas centrais e que procuram a concretização 

da mais-valia através da reconversão do uso do solo ou do aumento do índice de utilização; e os 

que actuam na periferia podendo, neste caso, ser simples proprietários rurais a aguardar a subida 

dos preços, proprietários intermediários a fazer negócio com as transacções propriamente ditas, 

ou proprietários finais que dão o passo decisivo da transformação do solo rústico em urbano. Na 

realidade a motivação é comum a todos eles – a obtenção de lucro e a realização de mais-valias 

financeiras. 

Mas falar de regras e processos implica, sem dúvida, começar por dar uma especial 

ênfase aos sistemas de decisão e planeamento que, sediados na figura do Estado Central, têm 

uma função regulamentadora e reguladora das práticas. Sem falar do papel interventivo directo 

na realização de infra-estruturas, equipamentos e outras estruturas com fins sociais e culturais, é 

ao direito do urbanismo que cabe sistematizar a ordem de relações que se estabelece, a este 

nível, entre o sector público e o sector privado, regulamentando e operacionalizando políticas, 

determinando o sistema de planeamento e gestão territorial, dirigindo e regulando práticas 

correntes e acções avulso19. Segundo Fernando Alves Correia, o Direito do Urbanismo congrega 

um conjunto de normas e princípios jurídicos que disciplinam a actuação da administração e dos 

particulares com vista ao correcto ordenamento dos solos para fins urbanísticos (cf. 2001). 

                                                     
19 Segundo C. Mendes “O sistema de planeamento é determinado pelo sector público, que estabelece as regras 
para a organização do espaço. O sistema pode ser mais ou menos rico, mais ou menos coordenado, mais ou 
menos imperativo, mas apesar da diversidade todos eles têm por objectivo determinar os mecanismos de 
convivência colectiva e de racionalização territorial no processo de transformação do espaço. Por política 
entende-se toda e qualquer decisão de ordem pública, quer seja de forma sistemática quer ocasional, 
coordenada ou não, geral ou particular, que tenha directa ou indirectamente efeitos territoriais. As causas das 
políticas são muito diversas e contemplam aspectos, desde os níveis de decisão até ao próprio objecto da 
decisão, que podem apresentar natureza e escalas diferentes. No entanto, em planeamento, o que é 
importante sublinhar são os efeitos territoriais da decisão.” (Op.Cit:17). 
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Assim, para além de regular a actuação dos privados, é a própria Administração que fica 

vinculada pelas normas do sistema, de acordo com a sectorização e escalonamento a que a 

repartição do seu quadro administrativo e financeiro obriga. Do Estado Central às autarquias 

locais e às políticas sectoriais dos vários ministérios, são diferentes patamares da Administração 

Pública que estão em cena, cada qual com níveis de competência próprios e obedecendo a 

diferentes modos, instrumentos e escalas de administrar as manifestações privadas. 

Para além dos planos territoriais ou instrumentos de ordenamento e gestão territorial 

que procuram disciplinar o uso e transformação do solo determinando-lhe os tipos, as 

modalidades e índices de utilização, e a que é atribuída força de lei depois da devida ratificação 

governamental, a legislação urbanística tem ainda por objecto determinar o regime jurídico que 

rege o direito da propriedade privada e os mecanismos de intervenção pública em solos 

particulares, bem assim como formular o regime da urbanização e da edificação particulares, e as 

regras técnicas e jurídicas a que obedece qualquer actividade da construção, seja no que respeita 

os aspectos edificatórios e construtivos propriamente ditos, seja no que concerne os aspectos 

administrativos relacionados com o processo de licenciamento. 

Assim sendo, e reconhecendo que a legislação do direito do urbanismo é, ao contrário 

das regras que regem o funcionamento do mercado, um conjunto de normas escritas 

publicamente disponíveis, com uma suposta continuidade e hipotética segurança, que pretendem 

assegurar a convivência colectiva num processo de transformação do espaço orientado pelo 

interesse público, é precisamente esta determinante legislativa, com as sucessivas variações de 

política e de políticas que ela foi experimentando ao longo do tempo, que melhor está em 

condições de suportar ou ajudar a sistematizar um confronto entre práticas e políticas, e suas 

consequências na forma do território. 

Apesar de a tendência ser ver o direito do urbanismo (assim como qualquer outro Código 

do Direito) como uma ordem estável baseada numa ideia de verdade a que subjaz um princípio 

ético e moral de Bem, é contudo conveniente salientar que o que está em causa na natureza do 

Direito é sobretudo uma questão de justiça - justiça numa determinada ordem social. Segundo 

Jean-Marc Ferry, a validade ou legitimação do Direito resulta, não de uma verdade 

objectivamente definida pela maior ou menor estreiteza das normas que edifica, mas sim de um 

acordo intersubjectivo estabelecido numa determinada conjuntura ideológica e social, e que 

permite reduzir, de forma inteligível embora contingente, a complexidade das manifestações 

particulares e liberdades individuais no seio de uma ordem colectiva. É neste sentido que ao 

sistema da justiça num Estado Democrático de Direito estão hoje associados conceitos como 

civilidade, legalidade e publicidade que, segundo Ferry, “constituem em conjunto a substância 

moral ou espiritual da civilização europeia” (cf. 2001:58-60, trad.livre). 

Com efeito, mesmo adquirindo uma forma jurídico-administrativa, esta questão da 

normativa legal é, por natureza, uma questão de índole cultural. Porque trata de perceber como é 

que uma dada sociedade, independentemente das teorias ou ideologias que a sustêm, se mune 

de instrumentos para arbitrar de um modo racional, através de leis, o crescimento das suas 

cidades, procurando desta forma equilibrar a ancestral relação entre a administração pública, 

enquanto marco regularizador da actividade urbanística privada, e os particulares e promotores 

privados, enquanto agentes dinamizadores dos processos de urbanização; o que tem sem dúvida 

um fundamento cultural (Hernandez, 2004:55). Embora estes aspectos nem sempre estejam 
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directamente associados às teorias urbanas e modelos de cidade, eles são muito importantes 

para a compreensão do produto final da cidade, explicando inclusive os desvios ou 

transfigurações que sofrem certos modelos no momento da sua apropriação e reprodução. As 

próprias vicissitudes que a normativa regulamentar adquire dadas pelas práticas correntes são 

decisivos para o resultado final, em aspectos tão cruciais como a aquisição ou cedência de solo 

para espaço público, a instalação de serviços urbanos e externalidades sociais, a qualidade e 

aprazibilidade dos espaços colectivos e a própria edificabilidade final. 

Assim, se a evolução histórica da legislação urbanística significa (ou deveria significar) a 

sucessiva tentativa de regulamentação e operacionalização de modelos ou teorias normativas de 

cidade (e de gestão urbanística) estrategicamente veiculados por opções de política, por outro 

lado são essas mesmas leis, quando confrontadas com as práticas, com outras formas de 

racionalidade e com o resultado material de acções concretas que elas próprias ajudaram a 

produzir, que podem despertar para a revisão de modelos antigos e valores pré-estabelecidos. A 

esta revisão, supostamente, seguir-se-á a outra, de âmbito regulamentar, a que cabe a revisão e 

correcção das normas propriamente ditas, cujos princípios e critérios se verificaram ineficazes, 

indeterminados ou, até mesmo, incoerentes no conjunto da normativa em vigor. Por este motivo, 

e segundo Esteban Noguera, «as leis anteriores às vigentes não podem ser consideradas 

actualmente como águas passadas» pois é nelas que reside um importante contributo, seja para 

a formalização de conceitos, seja para a definição de instrumentos de ordenação urbanística que 

ainda hoje vigoram (Noguera, 2001:14). 

 Mas, à formalidade instituída das normas legais, opõe-se normalmente a informalidade 

dos processos que operam na clandestinidade. Enquanto o urbanismo se concebe e realiza no 

seio das regras e dos princípios, através do estabelecimento de leis e regulamentos de actuação, 

a urbanização, como acção propriamente dita de investimento do território, de criação e extensão 

de espaço urbano, desliza mais facilmente para o campo da ilegalidade, seja porque certas 

práticas obstam e contrariam deliberadamente as disposições legais estipuladas, seja ainda 

porque estas últimas, não estando suficientemente explícitas ou determinadas, deixam vazios a-

legais na arbitragem do sistema, propícios ao desenvolvimento de práticas que, não sendo 

ilegais, também não vão de encontro à formalidade institucional regulamentada. Segundo Costa 

Lobo, a clandestinidade é o primeiro sintoma da ruptura do sistema e, quando extensiva, poderá 

mesmo pôr em causa o sentido do Estado de Direito (Freitas et al 1989:33). No entanto, se a 

história da urbanística corrobora com este tipo de práticas é porque, de certa forma e em muitos 

casos, os processos de clandestinidade, sejam eles absolutamente explícitos ou mais 

dissimulados, também interessam à própria manutenção ou sobrevivência do sistema que, caso 

contrário, não teria nem capacidade de resposta para algumas necessidades urgentes, nem álibi 

apropriado para eventuais intenções indirectas. 

Segundo Thierry Paquot, “Si l’urbanisme se conçoit et se réalise, du moins dans le 

principe, avec des procédures claires et nettes, des règlements et des lois que nul citoyen ne doit 

ignorer, l’urbanisation emprunte plus volontiers les chemins escarpés de l’illégalité. (...) Mais 

quelque chose d’illégal peut être légalisé et devenir légal. Ainsi le légal se nourrit parfois de 

l’illégal...” (Paquot, 2001:56). Os caminhos da ilegalidade não significam, pois e 

verdadeiramente, a ausência ou inexistência de regras mas, tão-somente, a não aplicação das 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO II – A REGRA E O MODELO NA FORMA DA CIDADE 97 

 

regras que são as institucionais, ou seja, aquelas que o sistema sócio-cultural por convergência 

encontrou, e que o Estado vigente tratou de ditar e publicar. 

Às regras jurídicas impostas pela Administração Pública, e às regras económicas 

decorrentes do funcionamento do mercado, juntam-se entretanto outras, de índole cultural, mais 

difíceis de sistematizar dadas as contingências geográficas e temporais que lhes estão 

subjacentes, para não falar da estrutura subentendida de hábitos colectivos antropológicos que as 

suportam. Estas, naturalmente, não se servem de um código administrativo nem de fórmulas 

objectivamente conquistadas e pela legalidade institucionalizadas. Mas nem mesmo na sociedade 

contemporânea, onde o fenómeno da globalização e o reino do urbano têm vindo a esbater 

diferenças e a equalizar referências, a força dos hábitos e as manifestações de raiz antropológica 

e cultural deixaram de participar na complexidade dos processos actuais de investimento do 

espaço e transformação do território.  

É verdade que os conceitos de produção do espaço ou prática do espaço tal qual Henry 

Lefebvre e Jean-Charles Depaule os concebem, implicariam enveredar por outro tipo de pesquisa, 

de matriz teórica e conceptual que não é a nossa nesta particular investigação. Mas seria sem 

dúvida uma lacuna, quando intitulamos a predicação da regra ou o procedimento operatório na 

produção da forma do território, deixar de fazer referência a tais regras sociais comprometidas na 

prática do espaço urbano a que cabe, afinal, o papel de o «transformar», de abstracto em lugar 

de vivência concreto, em espaço de habitat feito de “gestos, percursos, corpos e memória, 

símbolo e sentido” (Lefebvre cit. Depaule in Panerai et al, 1975:1661). Mas sobretudo, para o 

argumento que desenvolvemos, apraz considerar a raiz cultural adjacente à própria divisão da 

propriedade rústica ou, mais concretamente, à estrutura e cadastro da propriedade rústica 

fundiária, pré-urbana portanto, e que constituiu um dos fundamentos territoriais e morfológicos 

do desenvolvimento suburbano. Orientado por determinantes topográficas e geográficas, mas 

reflectindo igualmente disposições sociais e culturais relacionadas com as práticas rurais sobre o 

território, e com os padrões e hierarquias de divisão da propriedade, o cadastro rural que 

antecede a configuração urbana é sem dúvida mais uma das racionalidades (e geometrias) 

latentes na produção de espaço urbano, que entra como variável de peso no processo de 

urbanização. Ainda que o seu carácter mais ou menos determinante da forma urbana dependa 

em muito do gesto conceptual e da posição assumida a priori pelo planeamento, e pelo modelo de 

gestão fundiária onde a ideologia vigente acerca do sistema de propriedade tem um papel 

decisivo, a divisão da propriedade rústica privada tem sempre um peso significativo na ocupação 

e transformação urbana do território (cf. Kostoff, 1991: 53-59). 

Visto isto, sob o chapéu conceptual da figura da regra, procurar-se-á debater, no 

desenvolvimento dado aos casos de estudo, o papel e a sobreposição de diferentes formas de 

racionalidade geradoras de regras na ocupação, transformação e uso do território, tomando como 

protagonista o contexto e enquadramento geográfico, político e institucional de Portugal 

Continental; formas de racionalidades latentes que se centram, essencialmente, no confronto 

entre o sector público e o sector privado (Estado, Mercado e práticas particulares da Sociedade 

Civil), e que, sob a forma de decisões, regulamentos, planos ou acções socialmente instituídas, 

aplicam regras de natureza política, jurídico-administrativa, socio-económica ou cultural. 
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REGRAS E MODELOS 

NAS FORMAS SUBURBANAS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

 

 Como muitas outras regiões metropolitanas, o território da Área Metropolitana de Lisboa 

afirma-se como lugar de combinação paratáctica1 de diferentes tipos de assentamentos e padrões 

urbanos (cf. Viganò, 2006). Assistindo, na última metade de século, a um desenrolar significativo 

do fenómeno suburbano nas suas mais diversas tendências e dinâmicas, a AML tem a 

particularidade de exibir um repertório bastante vasto e diversificado de regras e modelos - razão 

da variedade dos outcomes territoriais, da multiplicação dos padrões e morfologias suburbanas – 

motivo também pelo qual surgiu à partida, e de forma quase natural, para delimitar o âmbito 

territorial da investigação.  

Tanto quanto se nos revelava fundamental construir uma matriz conceptual e um 

embasamento metodológico que estruturassem e alicerçassem as linhas teóricas de abordagem 

ao objecto de estudo, também o trabalho de evidenciação empírica e avaliação operativa através 

da análise e diagnóstico de casos concretos, se afigurava decisivo para dar encenação e 

afirmação à hipótese e argumento da investigação. Na verdade, a grelha de leitura e o modelo de 

análise escoar-se-iam caso não se investisse na sua aplicabilidade, ou melhor, caso se não lhes 

atribuísse um valor instrumental, suporte do processo de verificação científica na observação e na 

experimentação dos fenómenos concretos. 

 Nos últimos anos, o território metropolitano de Lisboa foi objecto de múltiplos estudos e 

escritos de carácter científico, teses académicas e projectos de investigação, de que, aliás, demos 

já breve conta de alguns na primeira parte deste documento. Mas como também referimos, não 

obstante o crescente interesse pelas dinâmicas de crescimento e desenvolvimento metropolitanas 

das últimas décadas, e a multiplicação de relatos acerca das transformações profundas operadas 

nas suas paisagens, os estudos que se dedicam a fazer a análise e escrutínio dos padrões de 

ocupação, ou os diagnósticos que directamente contribuem para sistematizar a heterogeneidade 

das formas suburbanas, seja pela representação elementar das características intrínsecas dos 

seus tecidos, seja pela representação inteligível dos modelos e/ou processos que lhes estiveram 

na génese, continuam a figurar como manifestamente curtos e insuficientes. Por esta razão, o 

alcance científico da pesquisa ficava dependente do sentido de operacionalidade que lhe fosse 

dado, i.e., da capacidade em proceder a uma efectiva focagem e verificação empírica do espaço 

construído.  

Em simultâneo, o mesmo sentido de operacionalidade dependia de que se restringisse à 

partida, não exactamente o âmbito territorial, mas sim o campo de análise sobre o qual devia 

incidir a pesquisa de campo propriamente dita, na auscultação do território e do espaço 

construído, na recolha de dados, desenhos e informações, na consulta de processos 

administrativos e inquirição de personagens envolvidos, na análise da documentação, na 

comparação de elementos, no cartografar dos tecidos, enfim, na apreciação crítica de todos os 

sinais (escritos, construídos ou ditados) que, de algum modo, pudessem contribuir para ler e 

esclarecer as formas de um território recentemente urbanizado, a forma física do espaço 

                                                     
1 Combinação ou arranjo lado a lado sem existirem conjunções de interligação, ou tendo por base débeis 
ligações. 
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suburbano edificado. Para isso tornava-se imperativo que se seleccionassem e limitassem casos 

de estudo em que se reduzisse o âmbito territorial a um quadro de amostragem, senão com 

pretensões de representatividade absoluta do conjunto, pelo menos com o intuito de se tornar 

característico do território e do objecto científico da investigação. 

A experiência territorial e a revisão atenta das bases cartográficas da AML a partir de 

ortofotomapas (2001-2005) e cartas militares dos vários concelhos2 começaram por levar a 

eleger dois deles – Almada e Odivelas, 

localizados respectivamente na margem 

Sul e na margem Norte da AML –, para 

enquadrar formal e institucionalmente a 

pesquisa de campo e a escolha das 

unidades de amostragem. Sem ser 

exaustivo, o conjunto das unidades de 

amostragem constituía um panorama 

suficientemente extenso e diversificado 

para exemplificar com rigor a 

heterogeneidade formal, processual e 

conceptual da totalidade do objecto e, 

por conseguinte, afirmava-se como uma 

plataforma segura para suportar o 

desenrolar da investigação empírica. Por 

sua vez, às unidades de amostragem 

subsistia um certo grau de homogeneidade, no que respeita o tipo de operação urbanística, as 

características morfológicas e a cronologia das sedimentações urbanas, o que permitia 

igualmente atribuir-lhes o papel e o valor de ilustrarem, a seu modo, as diferentes formas de 

expansão suburbana na AML.  

Apresentadas sob a forma monográfica e de narrativa, as áreas de amostragem passam 

a configurar uma tipologia, ou antes servem de mote para que uma tipologia das formas 

suburbanas na AML se esboce. Partindo precisamente da grelha de leitura, mediante a 

observação e verificação elementar e procedimental das diversas áreas, tornou-se possível tecer 

entre elas uma estrutura significante de equivalências e hierarquias que, segundo o parâmetro 

das racionalidades instituídas pelas figuras da regra e do modelo – os processos e os modelos -, e 

segundo o parâmetro das características físicas da forma – o produto -, as dispõe num organismo 

único de referenciação e articulação. Nesta perspectiva tão elementar quanto procedimental, a 

periodização cronológica indexada à figura do tempo ou da história, tal como a escala ou 

granulometria de resolução, orientada ora para a caracterização micro dos tecidos, ora para o 

tipo de inserção na escala intermédia do urbano, ora para a frequência e constância de 

manifestações semelhantes no contexto macro da AML, aparecem igualmente como parâmetros e 

indicadores no processo de sistematização tipológica.  

Assim, a evidência empírica de diferentes formas de tecidos e tipos de inserção 

territorial, a interpretação da presença de modelos urbanos e modos da sua apropriação, a 

especificação das formas de iniciativa, a contextualização histórica no quadro regulamentar do 

                                                     
2 Fornecidos pelo Centro de Cartografia da FAUTL 

Fig.1 – Localização dos Concelhos de Almada e Odivelas na AML 
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direito do urbanismo e respectivo enquadramento político-económico, a identificação de 

procedimentos de regulação urbanísticos e o reconhecimento de determinadas práticas urbanas, 

bem como a verificação do uso de instrumentos de gestão ou outras figuras da urbanística, entre 

outros aspectos, permitiram, a partir dos estudos de caso, organizar as formas de ocupação 

residencial suburbana em cinco grupos ou categorias: Pegadas de Arranque da Suburbanização, 

Fragmentos Poligonais de Expansão, Intervalos Eruditos de Excepção, Arranjos de Pormenor 

Esporádicos e Operações Urbanísticas de Grande Escala.  

Não consagrando somente um esquema de invariantes funcionais, organizacionais e 

formais, o quadro tipológico obedece também, ou essencialmente, a determinantes de ordem 

procedimental, ou seja, às racionalidades de natureza utopista e de natureza operatória que, na 

diacronia do tempo e na diatopia do espaço metropolitano, instauram os desígnios e os 

pressupostos da forma suburbana edificada. O que significa que as categorias de que falamos não 

são propriamente categorias cartesianas, nem sequer constituem estruturas típicas de elementos 

combinatórios, mas representam sistemas de articulação entre forma, regras e modelos, sistemas 

estes que podemos considerar típicos (evidentemente típicos da suburbanização, ainda que 

atípicos face aos cânones da boa forma urbana). 

Ao posicionar as formas da suburbanização num sistema dinâmico único (ou organismo 

de sistemas) de racionalidades e morfologias integradas, o quadro tipológico proposto, construído 

no estrato interpretativo de uma intuição intelectual, inaugura, para as mesmas, uma estrutura 

inteligível que sistematiza e reproduz, numa plataforma de abstracção racional (reducionista 

portanto), a fragmentariedade e a diversidade das suas manifestações físicas. Nesta base, 

pretende fundar-se como contributo para uma leitura e narrativa renovada das formas de 

suburbanização e do espaço por elas preconizado, e, também, para uma reabilitação da condição 

de legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano na contemporaneidade.  

É verdade que o uso dos termos categoria ou tipologia pode parecer abusivo se 

pensarmos na definição clássica, ou na definição generativa, de tipo arquitectónico; e até mesmo 

se equacionarmos uma tipologia edilizia no seu mais estrito e elementar sentido.  

O primeiro, o tipo consagrado, está sujeito à invariabilidade do cânon convencionado, à 

figura esvaziada de tempo e reduzida a esquema primordial, legitimado pela história e pelas 

convenções civilizacionais. O segundo, o tipo instrumental do Movimento Moderno, legitimado 

pela técnica e pela uniformização dos modos de vida, aposta nas fórmulas da normalização e da 

repetição em série para constituir a tipologia. Uns e outros informaram, durante longo tempo, a 

produção da arquitectura na história: os primeiros, tipos estáveis implícitos, funcionavam em 

simultâneo como programa e como esquema espacial; os segundos, tipos generativos deduzidos, 

funcionavam ora como standard, ora como módulo base constituinte. 

Relativamente a estas, a tipologia edilizia veio efectivamente operar uma transmutação 

importante ao transladar o processo tipológico do objecto arquitectónico em si, para o objecto 

arquitectónico no contexto do urbano. E, neste sentido, ela passou a incidir especificamente na 

relação entre tipos edificados e tecido construído, e a querer conduzir uma compreensão da 

arquitectura no tecido; ela encontrou na forma urbana a razão de ser para ler e entender a 

cidade e o urbano como uma totalidade e uma continuidade. Fazendo questão de não desassociar 

o tecido edificado da estrutura urbana onde se insere, nem desintegrar esta realidade física da 

dimensão histórica sobre a qual se edifica, ela vê nas invariâncias formais e numa lógica de de-
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composição e re-composição elementar, os seus principais aliados semânticos e metodológicos 

para uma leitura da arquitectura e do espaço construído.  

Ora, a ordem tipológica que procuramos traçar está bem longe do uso icónico e de uma 

acepção de tipo vocacionada para a dimensão do objecto arquitectónico, mas também sai fora do 

«perímetro de segurança» arquitectural designado por uma tipologia edilizia. Embora se enraíze 

nela e no conceito de arquitectura da cidade (ou seja, na natureza arquitectónica da substância 

processual ou formativa da forma urbana) que ela, enquanto third typology (cf. Vidler, 1976) 

inaugurou, o quadro tipológico que propomos para as formas da suburbanização admite 

incorporar também, no âmbito de uma perspectiva procedimental, sob os denominadores da 

regra e do modelo, processos, conceitos ou procedimentos que podem ir para além dessa 

substância formativa arquitectural. Porque, se a cidade (mais ainda a cidade contemporânea) não 

pode ser reduzida a uma questão arquitectónica, é pelo menos necessário fundar nessa sua 

substância arquitectural o que, sendo exterior ou de natureza estrangeira, também a determina. 

Neste sentido, usou-se a sistematização tipológica para concluir sobre a tessitura de 

relações entre as figuras da regra e do modelo em cada um dos exemplos-tipo estudados, para 

encontrar as pontes e interferências entre esta tessitura de inteligibilidade e a estrutura física 

elementar (micro e intermédia) dos tecidos, e para reflectir sobre a importância deste 

embasamento inteligível na legibilidade e leitura dos mesmos territórios. Aspectos que se julgam 

absolutamente fundamentais quando se trata de abordar e analisar a forma da cidade 

contemporânea, profundamente comprometida com a dimensão da cidade-território e com a 

complexidade das forças e a abstracção dos processos que a administram.  

Nesta linha, a tipologia retém os traços fundamentais sobre os quais se funda a 

taxonomia, o que significa que a nomenclatura encontrada para designar as formas típicas da 

suburbanização na AML não decorre propriamente de um processo de classificação em si, que vê 

os tipos como simples categorias formais, ou como referências icónicas e estruturais da forma. A 

taxonomia proposta assenta, sim, numa visão hipertextual da narrativa do urbano, procurando 

encontrar vectores de convergência entre as racionalidades formativas do espaço urbano (sejam 

elas de natureza arquitectónica ou não, aspectos sensíveis ou parâmetros mais abstractos) e o 

sentido arquitectural do espaço urbano enquanto lugar de vivência e experiência.  

Simultaneamente, no confronto entre o espaço de proximidade e a estrutura macro da 

região, a tipologia não pretende ausentar-se do quadro metropolitano, nem ver cada um dos 

sistemas que configuram os tipos da suburbanização de forma isolada, separados do território 

que lhes serve de plataforma de situação e contacto. Precisamente por isso, a tipologia trabalha a 

fragmentariedade das manifestações suburbanas, a sua descontinuidade físico-processual, 

assumindo a parataxe, ou seja, o modo territorial combinatório que suprime (ou reduz ao 

mínimo) os elementos ligantes ou de articulação entre fragmentos, e elimina as ordens de 

subordinação entre eles, permitindo que a interpretação e leitura dos tipos no seu conjunto (e, 

por conseguinte, das múltiplas manifestações formais suburbanas) sejam feitas, não por 

continuidade ou intercruzamento das partes, mas antes por justaposição, por acomodação lado a 

lado de materiais urbanos compósitos, complexos e substantivos em si. Assim, enquanto numa 

perspectiva procedimental, a tipologia se situa entre a natureza formal ou arquitectónica do facto 

urbano e a sua natureza conceptual e processual, numa perspectiva elementarista ela procura 

situar-se entre o detalhe e o fragmento, entre a estrutura micro do tecido edificado e a estrutura 

intermédia na plataforma macro do território metropolitano. É também (entre outras razões que 
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abordaremos nos casos de estudo) porque o território metropolitano (ou a cidade-território), no 

processo de produção de espaço construído, tem a capacidade de absorver, em concomitância, 

sistemas díspares de regras e modelos, que, espacial e fisicamente, resulta descontínuo e 

fragmentário.  

Sendo assim, as Pegadas de Arranque da Suburbanização, os Fragmentos Poligonais de 

Expansão, os Intervalos Eruditos de Excepção, os Arranjos de Pormenor Esporádicos e as 

Operações Urbanísticas de Grande Escala pretendem nomear os diferentes sistemas-fragmento 

tipo que, a seu tempo, foram tomando lugar e ficando impressos na paisagem da Área 

Metropolitana. Como refere Nuno Portas sobre o estudo que compila em Atlas vários troços da 

cidade de Lisboa, estas categorias ou sistemas-fragmento tipo permitem “compara[r] as 

diferenças qualitativas das arquitecturas urbanas que se foram sucedendo” (2006:13), mais 

ainda, que se foram justapondo e acumulando; só que aqui, a extensão territorial, a multiplicação 

e a complexidade dos vectores e das variáveis em jogo, exigiu que essa comparação se 

processasse em subordinação a uma tipologia, i.e., à tessitura inteligível das categorias propostas 

para as formas da suburbanização na AML. Por sua vez, é o carácter paratáctico que permite 

considerar a tipologia um organismo em aberto, ou seja, facilitar a admissão e integração, nessa 

mesma tessitura, de outros e novos tipos, seja porque ficaram por estudar na limitação temporal 

de um estudo de natureza académica, seja porque podem ainda emergir na aceleração 

vertiginosa do tempo vivido e nas mudanças territoriais que isso acarreta. 

Visto isto, a segunda parte desta tese organiza-se em cinco capítulos, correspondentes a 

cada uma das categorias propostas que, por sua vez, se estruturam em quatro momentos 

distintos:  

- Num primeiro momento faz-se a apresentação do fenómeno ou do tipo de expansão e 

assentamento suburbano através de uma introdução sintética para contextualizar os casos no 

panorama histórico e no quadro territorial da AML, tendo em conta a frequência na região de 

manifestações de natureza semelhante. 

- Num segundo momento, tomando como eixo de referência a história do Direito do 

Urbanismo em Portugal, aproveita-se para fazer um enquadramento político, jurídico e 

regulamentar, e das práticas urbanísticas correntes, que directa, ou mesmo, indirectamente, 

informaram a concepção e produção das unidades de amostragem, bem assim como a 

conformação da respectiva categoria. 

- Num terceiro momento faz-se a apresentação pormenorizada, em formato narrativo-

monográfico e sob os denominadores da regra e do modelo, dos casos de estudo e/ou áreas de 

amostragem seleccionadas, de acordo com as especificidades e material disponível para cada um 

dos casos. 

- E, por último, num quarto momento, em tom de conclusão e sob o denominador 

comum da fórmula do espaçamento, estabelece-se uma síntese/diagnóstico que refere a condição 

de legibilidade e inteligibilidade das formas suburbanas analisadas - o modo como regras e 

modelos participam na edificação da mensagem do espaçamento, e em que sentido determinam 

a inteligibilidade e legibilidade de cada uma das formas típicas da suburbanização. 

Os quadros e imagens que se seguem, procuram ajudar a sistematizar a relação que se 

estabelece entre áreas de amostragem, respectiva localização na AML e nos concelhos de Almada 

e Odivelas, e o seu posicionamento na conformação exploratória de uma tipologia para as formas 

da suburbanização.  
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DÉCADAS ALMADA OPERAÇÕES 
URBANÍSTICAS ODIVELAS OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS REGIMES LEGAIS 
GOVERNOS E 

POLÍTICA 
PÚBLICA 

40 
 
 
 

50 
 

 
 

60 
 
 

 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 

 

1. Almada – 
Avenidas Centrais 

1946-1960 

 
 
Plano de 
Urbanização 
 
Plano Parcial de 
Urbanização 
 
Iniciativa Pública 

1. Quinta da 
Memória 

 

 
 
Plano de 
Urbanização 
 

1934 – 24:802  
PGU 

 
 
Estado Novo 1944 – 33:921 

PGUE 
1948 – 2030 - 
Expropriações 

2. Quinta do 
Mendes - Av. Abreu 

Lopes 
1971 

 Quinta da Barroca 
e Quinta Nova 

1972-1975 

 
Álvará de 
Loteamento 
  
Iniciativa Privada 
e Promotores 
Privados 
 

1951 – 38:382 - 
RGEU 
1965 – 46:673 - 
Loteamentos 
1970 – 166/70 
Licenciamento de 
Obras Particulares 

2. Laranjeiro 
1972-1975 

 
 
Álvará de 
Loteamento 
  
Iniciativa Privada 
e Promotores 
Privados 
 
 
 
 
 

  
Período Marcelista 
1968 -1974 

 
1971 – 560(1)/71 – 
PGU / PP 

 
Álvará de 
Loteamento 
  
Iniciativa Privada 
e Promotores 
Privados 
 

  
  

1973 – 289/73 – 
Plots 
  

Revolução de Abril 
1974 
 
 
Constituição 1976 

1976 – 794/76 
Lei de solos 

3. PIA 
1973 

 
Plano Integrado 
 
Planos de 
Pormenor 
 
Iniciativa Pública 
Promoção Pública 
 

 

4. Arroja 
1977/81/88 

 
 
 
 
 
Álvará de 
Loteamento 
 
 
Iniciativa Privada 
e Promotores 
Privados 
 

1981 – 12-A/81 
Land Use 

 

1982 – 208/82 – 
PDM 

1983 – 338/83 
PROT 

4. Pragal PP7 PP9 
1979 

 
Plano Parcial de 
Urbanização 
Planos de 
Pormenor 
Álvará de 
Loteamento 
 
Iniciativa Pública 
e Privada 
Promotores 
Privados 

1984 – 400/84 
Loteamentos 

Adesão à 
Comunidade 
Europeia 

1987  

1990 – 69/90 
PMOT 

 

1991 – 445/91 
Licenciamento de 
Obras Particulares 
1991 – 448/91 
Loteamentos 

PDM ALMADA 1997  PDM LOURES 1994    
  

5. Ramada e Quinta 
Nova 

1995-1997 
 

  
Álvará de 
Loteamento 
  
Iniciativa Privada 
e Promotores 
Privados 
 

  

 
1998 – 48/98 
Lei Bases POTU 

  

6. Colinas do 
Cruzeiro 

2001 

 
Álvará de 
Loteamento 
  
Iniciativa Privada 
e Promotores 
Privados 
 

1999 – 380/99 
Bases POTU 

 

 
1999 – 555/99  
Regime 
Urbanização e 
Construção 

    2007  – 60/2007 
Regime 
Urbanização e  
Construção 

 

 PEGADAS DE ARRANQUE DA SUBURBANIZAÇÃO 

 FRAGMENTOS POLIGONAIS DE EXPANSÃO

 INTERVALOS ERUDITOS DE EXCEPÇÃO

 ARRANJOS DE PORMENOR ESPORÁDICOS

 OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE GRANDE ESCALA

Quadro.1 – Quadro de síntese da 
associação entre unidades de amostragem 
e sua integração em categorias 
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Fig.2 - Representação em ortofotomapa das áreas de amostragem no concelho de Almada 
Fonte: Fundo - Ortofotomapa de base, 2003, C.M.Almada 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

PARTE II – REGRAS E MODELOS NAS FORMAS SUBURBANAS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 108 

 

  

Fig.3 - Representação em ortofotomapa das áreas de amostragem no concelho de Odivelas 
Fonte: Fundo - Ortofotomapa de base, 2003, C.M.Odivelas 
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Quadro.2 – Quadro da Estrutura de Organização da Parte II 
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“O Espaçamento é a fórmula do futuro”  

Étienne de Gröer, 1946 
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III. PEGADAS DE ARRANQUE DA SUBURBANIZAÇÃO 

 

III.1. O DESPERTAR DO FENÓMENO SUBURBANO  

 Se até aos anos 40 a Área Metropolitana de Lisboa era essencialmente um território 

rural, marcado por uma intensa discrepância económica e cultural face ao pólo agregador de 

Lisboa, foi em finais dos anos 40 que o despertar do fenómeno suburbano veio revolucionar 

definitivamente os destinos da região. Estimulado pelo fluxo de gente vinda dos campos que, 

motivada por perspectivas de trabalho fixo e melhor nível de vida, começava a invadir a capital, o 

processo de suburbanização ganhava um primeiro impulso no sentido de um crescimento 

explosivo que, a partir daí, passou a encetar o processo de metropolização da região. 

 Ao surto demográfico emergente, os núcleos periféricos em volta da capital respondiam 

com os primeiros sinais de propulsão urbana. Encarada a incapacidade de Lisboa de dar resposta 

ao iminente problema da falta de casas para as populações recém-migradas, os municípios 

satélites da capital viam-se a braços com a nova e até aí desconhecida dinâmica demográfica e 

económica. Os assentamentos históricos existentes, que pouco mais eram do que pequenos 

aglomerados urbanos, pontuais e claramente delimitados no seio de um território 

predominantemente rural, não toleraram a procura exponencial de habitação, e a expansão dos 

aglomerados primitivos para novas áreas de ocupação urbana tornava-se, mais do que uma 

vontade, uma inevitabilidade.  

  Ao desenvolvimento dos núcleos periféricos não era estranho o processo de 

industrialização que já desde finais do século XIX evidenciava a região de Lisboa como o grande 

centro económico e produtivo do país. A oportunidade económica que o estuário do Tejo, e 

também o estuário do Sado, representavam para o desenvolvimento industrial da metrópole, 

contribuiu para que se sedimentasse, no início do século XX, o peso da indústria na região, e para 

que os concelhos hospedeiros se viessem desenvolver e urbanizar também à custa da mão-de-

obra trabalhadora e da riqueza que representava, neste tempo, a fixação e vitalidade de um 

sector secundário produtivo e empregador. 

Ainda que a pressão urbana e o salto quantitativo dos anos 50 tenham encontrado um 

território nada preparado para tamanha transformação, e mesmo não tendo a política urbana 

pública a maturidade necessária para enfrentar a difícil empresa que, em grande escala e curto 

tempo, despontou na região, nem assim podemos dizer que as pegadas de arranque da 

suburbanização sejam impressões territoriais fortuitas, ausentes de norma, ou sequer de ordem e 

regulação. 

É certo que, se nos primeiros anos da década de 40, a recém-inaugurada política de 

obras públicas do Estado Novo lançava Lisboa num período de transformação urbana estrutural, 

fazendo transbordar para a região o mesmo ímpeto de transformação, com o lançamento, ainda 

que tímido, das primeiras bases infra-estruturais, rapidamente essa dinâmica inicial e a 

perspectiva regional de longo prazo se viram ultrapassadas, ou sucessivamente adiadas, por 

simulacros de política pública e pela multiplicação de operações avulso descoordenadas de um 

pensamento global de cidade, e destituídas de qualquer orgânica metropolitana. 

Mas, enquanto a ausência de estratégias e mecanismos de planeamento regional ia 

deixando por debater e estruturar os níveis macros de ordenação transconcelhia, a um nível mais 

fino, dentro da jurisdição administrativa das autarquias, registava-se, apesar de tudo, alguma 
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actividade de planeamento, cuja dinâmica se mantinha à sombra da política encetada por Duarte 

Pacheco durante a sua curta mas determinante passagem pelo Ministério das Obras Públicas. As 

pegadas iniciais do fenómeno suburbano surgiam assim neste enquadramento, balizadas pelas 

primeiras bases legais do Direito do Urbanismo em Portugal. Com vários municípios a 

encomendarem e desenvolverem estudos urbanísticos para os territórios seus dependentes, a 

geração dos Planos de Urbanização foi deixando as suas marcas na região de Lisboa. Partindo-se 

ou não de núcleos pré-existentes, lançavam-se, afinal, as primeiras fundações infra-estruturais e 

construídas para uma expansão urbanística futura.  

Margarida Souza Lobo na obra Planos de Urbanização da Época de Duarte Pacheco 

descreve precisamente esta fase de ascensão e queda do planeamento físico das nossas cidades, 

reunindo nas suas páginas muitos dos estudos, planos e anteplanos desenvolvidos de Norte a Sul 

do país. Mas se alguns desses planos mereceram verdadeiro destaque, seja pelas equipes e 

autores que deles estavam encarregues, seja pelos modelos adoptados e pelas consequências 

mais ou menos evidentes na forma do território, outros, por sua vez, tiveram pior destino, não só 

ao verem desrespeitadas as suas linhas mestras, a que a falta de aprovação governamental foi 

deixando sem força de lei, mas também ao caírem num duro e ingrato esquecimento, até porque 

a desorganização da arquivística portuguesa não lhes concedeu alternativa, nem a menor das 

hipóteses.  

Com o Plano de Urbanização para a Costa do Sol de Alfred Agache e Étienne de Gröer 

desencadeou-se o urbanismo na AML que encontrou na equipe de Faria da Costa e de Étienne de 

Gröer os seus grandes impulsionadores. Sob sua coordenação desenvolveram-se, entre outros, os 

PU’s para a Amadora, Almada, Costa da Caparica e Trafaria, Vila Franca de Xira, Sintra, Adraga-

Magoito e Montijo-Seixal. Outros técnicos deixaram igualmente um cunho na região, de que se 

destacam Jacobetty Rosa com o plano para Mafra (1946), Paulo Cunha e Santos Silva com os 

estudos de Alcochete (1948), Montijo (1950) e Barreiro (1957), Mesnier Machado para Tercena 

(1953) e Ernâni Nunes para a Malveira (1960) (cf. Souza Lobo, 1995). 

Com efeito, se o crescimento suburbano começava descoordenado e sem estruturação 

global ou ordenação evidente, isso não se deveu tanto à falta de planeamento nem à inexistência 

tout court de estudos de urbanização. Antes foi toda uma incoesão legislativa, e a impreparação 

técnico-administrativa e financeira das câmaras municipais que sucessivamente impediram a 

execução salutar dos planos e estudos já elaborados; e evitaram também que visões mais 

transversais e prospectivas veiculadas por alguns desses planos, chegassem efectivamente ao 

terreno em interesse do ordenamento e da colectividade.  

A ausência até bastante tarde de níveis de planeamento mais vastos que ultrapassem a 

introvertida perspectiva local parcial e municipal, explicam, de certa forma, esse sentido de 

desordenamento e inteligibilidade do conjunto, a que nem mesmo o Plano Director da Região de 

Lisboa, na excepcionalidade lançada pela Lei nº 2099 de 1959, conseguiu, a breve trecho, 

inverter. Enquanto se reconhecia, pela primeira vez, a região como entidade a ser alvo de 

estruturação global alargada, deixava-se por aprovar o instrumento de planeamento que a 

sustentava, ao mesmo tempo que se protelavam para bastante mais tarde a maioria das soluções 

infra-estruturais e de equipamento, já reconhecidas em 1964 como necessárias. Além disso, e 

como refere Bruno Soares, “(...) se ao nível das grandes infra-estruturas o plano é “antecipador” 

e inovador, no respeitante à estrutura e ocupação urbanas propõe um modelo de crescimento 

radial baseado nos principais eixos de transporte, “desconhecendo” quase por completo as 
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dinâmicas territoriais mais finas que estavam a transformar as periferias de Lisboa em “lume 

brando” (2003:247). 

  

 

III.2. AS BASES DOUTRINÁRIAS DO URBANISMO MODERNO PORTUGUÊS 

 

2.1. Antecedentes 

Foi só no século XX, com o início da expansão e a intensificação do crescimento das 

áreas urbanas, que a Administração Pública passou a afirmar-se e a discriminar a sua posição 

reguladora em termos de controlo dos processos de parcelamento, urbanização e edificação do 

território. Até aí, excepção seja feita a situações pontuais onde uma certa visão de desenho e 

planeamento acabava por disciplinar um crescimento essencialmente empírico dos núcleos 

urbanos, o desenvolvimento urbano, não sendo desregrado ou desordenado (como muitas vezes 

se adjectiva), também pouco tinha de sistemático ou de planeado. Mais do que orgânico e de 

modo algum arbitrário, o crescimento desenvolvia-se numa base empírica e instintiva que 

considerava essencialmente a sobreposição das condições naturais que o terreno e a situação 

geográfica ofereciam, com as necessidades, compromissos e convenções sociais da população 

que aí se afixava.  

Em Portugal a confirmação do urbanismo como ciência e técnica de organização do 

espaço construído, e como prática social generalizada, só se consagrou na década de 30 com a 

política de obras públicas do Estado Novo encabeçada por Duarte Pacheco (Gonçalves, 1989 e 

Souza Lôbo, 1993). Contudo, já no século XIX, sob o impulso liberal e modernizador da 

Regeneração1, o urbanismo português via surgir uma primeira alavanca para a sua 

implementação e institucionalização. Ao poder autoritário do Antigo Regime sucedia um impulso 

liberalizador, disposto a aceitar, embora de forma condicionada, a iniciativa dos particulares. 

No primeiro governo da Regeneração, Fontes Pereira de Melo (1819-1887) 

implementava uma política de fomento, de modernização e desenvolvimento económico que 

passava em muito pela criação e melhoria das infra-estruturas nacionais, desde a rede de 

estradas nacionais à construção de pontes, passando pelo caminho de ferro (o troço entre Lisboa 

e o Carregado, e dando início a duas novas linhas de Vendas Novas e Sintra) e pelo incremento 

dos sistemas de comunicação telegráfico e rede postal. Mas a instabilidade política que se fazia 

sentir, bem como as dificuldades financeiras decorrentes de empréstimos avultados à banca 

inglesa, acabaram por deitar por terra o fontismo e o seu ambicioso programa de obras públicas. 

Simultaneamente, surgia em 1865 com a Lei nº10 de 19 de Janeiro, a figura do Plano 

Geral de Melhoramentos que estabelecia, pela primeira vez e a nível nacional, legislação 

urbanística consagrada ao planeamento das cidades. Embora não tivesse o impacto generalizado 

que se esperava em termos de modernização e desenvolvimento urbano nacional - até porque a 

sua obrigatoriedade se restringia às cidades de Lisboa e Porto -, o que é certo é que a nova 

legislação veio inaugurar um modo novo de pensar e fazer cidade sublinhando a importância e 

imprescritibilidade do domínio público (art. 1º, 2º e 3º) na configuração das aglomerações em 

geral, e na estruturação dos demais processos de infra-estruturação do solo, do seu 
                                                     
1 Período da Monarquia Constitucional portuguesa (1851-1868) que levou à queda dos governos de inspiração 
setembrista, e cujos objectivos centrais determinavam a renovação do sistema político e um crescimento 
económico.  
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parcelamento e edificação. Prevendo a elaboração de um plano desenhado regulador da forma e 

da estrutura pública das novas extensões e melhoramentos, o regulamento veio considerar a 

iniciativa privada e a iniciativa mista como sistemas de urbanização, atribuindo competências 

para implementação e execução do plano, não só ao governo central, mas também a empresas e 

particulares (art.40º).  

As consequências porém tardaram, e só tiveram algum significado no seio das principais 

cidades Lisboa e Porto. Só em 1904, passados 40 anos e duas comissões encarregues da sua 

elaboração2, o plano Geral de Melhoramentos da Capital foi finalmente acabado, integrando aliás 

muitos estudos já anteriormente desenvolvidos pelo engenheiro Frederico Ressano Garcia (1847-

1911) no âmbito dos trabalhos da Repartição Técnica da Câmara Municipal de Lisboa. No Porto a 

realização prorrogou-se até 1940. Já em pleno período da política de Duarte Pacheco, depois de 

Barry Parker ter formulado em 1915 alguns planos para a Avenida da Cidade e Centro Cívico, e 

no seguimento do ensaio falhado de Ezequiel de Campos em 1932 que avançava já com uma 

visão alargada de ordenamento regional (Souza Lôbo, 1993), só entre 1938 e 1940 o plano da 

cidade foi finalmente elaborado (Mendes, 1990: 164). 

 

 

2.2. A Fixação de uma Base Normativa Urbanística 

Se, por um lado, podemos entender como uma questão cultural a racionalização do 

crescimento urbano através da instrumentalização da estrutura de relações entre público e 

privado, por outro a institucionalização formal dessas relações passa a ser da ordem do direito – 

pela determinação de um conjunto de regras social e administrativamente instituídas e aceites, 

com pretensões tão universalizantes quanto coercivas. Nesta perspectiva, a construção de uma 

base normativa legal que estruture, em matéria territorial, as relações entre o sector público e o 

sector privado, e minimize o carácter arbitrário ou discricionário da ocupação e transformação do 

território, só se formalizou e consagrou em Portugal no século XX, com a política do Estado Novo. 

Reconhecendo o valor da nova matéria legislativa, o regime de António de Oliveira Salazar 

lançava as bases doutrinárias do direito do urbanismo moderno.  

Como vários autores acabam por admitir, o urbanismo português nasceu efectivamente 

com a entrada em cena de Duarte Pacheco (1899-1943) no Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações em 1932, cargo que ocupou até 1943, ano da sua morte.3 O objectivo ideológico 

de traduzir no espaço urbano construído e nos seus edifícios de excepção4 a imagem de um 

                                                     
2 No mesmo ano da publicação do diploma foi nomeada uma Comissão para elaborar o plano da Capital 
presidida pelo Eng. Pereira de Carvalho, da qual faziam parte, entre outros, o Eng. da Câmara P.J. Pezerat, o 
Arq. Possidónio da Silva e o Dr. Silva Abrantes. Contudo, nenhuma consequência visível saiu dos seus estudos. 
Em 1876 foi nomeada uma segunda comissão presidida pelo Eng. Lecoq e na qual participou Ressano Garcia. 
Contudo o seu funcionamento também não foi famoso tendo sido a maior parte dos estudos elaborados na 
própria Repartição Técnica da Câmara. Foi o DL de 2 de Setembro de 1901 que veio incumbir directamente a 
CML de elaborar o Plano Geral de Melhoramentos da Capital concluído, então, em 1904. (Silva, R.H., 1989 e 
Souza Lobo, 1993) 
3 Após uma interrupção de dois anos, entre 1936 e 1938, voltou a ficar encarregue da pasta das Obras 
Públicas, acumulando então com as funções de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Morreu em 1943 
vítima de um acidente de viação, deixando incompleta a obra iniciada. 
4 Expresso na acção levada a cabo pela Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, criada em 1929, 
onde as intervenções profundas realizadas em muitos Monumentos Nacionais, à luz de doutrinas que primavam 
pela unidade de estilo, e a preocupação de publicar, em tom de propaganda política e a partir dos tão 
conhecidos boletins da DGEMN, as intervenções realizadas, levam a fazer tal afirmação. Ao nível urbanístico 
começou também por ser a Secção de Melhoramentos Urbanos da DGEMN a responsável por dirigir o 
planeamento e as acções urbanísticas. 
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regime nacionalista e autoritário, levou a que se instituísse o planeamento urbano e toda uma 

actividade legislativa paralela como forma de racionalizar e controlar o crescimento dos 

aglomerados, comprovando uma eficácia política fundamental à legitimação do regime. Esta 

intenção, associada à personalidade dinâmica e empreendedora de Duarte Pacheco, significou um 

enorme investimento não só na criação de infra-estruturas públicas e equipamentos de cariz 

nacional, mas também na definição e implementação de instrumentos de fomento e regulação da 

actividade urbanística. 

Contudo o período da história de Portugal que denominamos Estado Novo assistiu, sob o 

ponto de vista do planeamento urbano, a diferentes nuances que não correspondem exactamente 

à tão celebrada urbanística à Duarte Pacheco. Se, nos primeiros anos de política de obras 

públicas se procurou montar uma linha estruturante da urbanística governamental, dinamizando 

o sector das obras públicas e sistematizando uma abordagem de base regulamentar, o que é 

certo é que os anos que se seguiram à morte de Pacheco representaram profundas alterações no 

sistema, nem sempre explícitas ou sequer coerentes com os princípios iniciais. Como refere 

Fernando Gonçalves, «(...) no imediato pós-guerra, o fascismo português deu-se ao trabalho de 

enterrar os seus pergaminhos numa semiclandestinidade (...). Fazendo o elogio fúnebre de 

Duarte Pacheco, o Estado Novo concretiza o duplo propósito de, sem renegar a sua ascendência, 

modificar o plano ontológico do seu passado: a obra dita de reconstrução e renovação de 

Portugal, (...) transformava-se em sublime arquétipo sempre à mão da propaganda oficial (...).» 

Do planeamento urbano restava então a montagem de um imenso aparato cénico. (Gonçalves, 

1981: 20, 21)  

 

 

2.3. Os Planos Gerais de Urbanização 

Em 1934 foi promulgado o Decreto-Lei nº 24:802 de 31 de Dezembro respeitante à 

elaboração de Planos Gerais de Urbanização, com a ambição expressa de obrigar à sua realização 

todos os aglomerados com mais de 2500 habitantes e um saldo populacional entre 

recenseamentos superiores a 10% (art. 2º). Para além de ter sido um passo importante na 

consagração do planeamento urbano nacional, o decreto foi entendido como a opção necessária e 

imprescindível para que se estabelecessem princípios gerais em matéria de urbanização 

determinantes para a afirmação e rumo de uma autoridade dominante, numa altura em que o 

crescimento urbano começava a dar mostras da sua dinâmica e em que a modernização e o 

desenvolvimento nacionais se convertiam em imperativos de ordem social e económica.  

Com a aprovação dos planos, estariam assim estabelecidas as «regras e regulamentos 

municipais (...) para salvaguarda da estética, do carácter arquitectónico, pitoresco e histórico das 

urbes, da higiene, segurança e conforto dos seus habitantes, onde se contenham as imposições a 

estabelecer no aproveitamento dos terrenos disponíveis, na construção e salubridade das 

edificações, na distribuição de água e luz, na utilização da rede de esgotos e na circulação dos 

transportes», conforme alínea i) do art. 14.º do DL nº 24:802. 

O tipo de planeamento orientado pelo decreto era, essencialmente, um planeamento 

físico, à base de elementos desenhados e propostas escritas regulamentares. Os primeiros 

consistiam, por norma, em esquemas de zonamento, mas davam também orientações formais 

relativas à definição do espaço público, à determinação do parcelamento e implantação dos 

edifícios: “[N]uma planta geral,  (...) a traços e cores convencionais, serão indicadas as ruas, 
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praças, alamedas, jardins e parques, os espaços livres a utilizar, a localização dos principais 

edifícios públicos, mercados, amatadouros, gares, embarcadouros, cemitérios, instalações de 

interêsse social e económico, campos de jogos, etc.” (Art.14º). Os segundos reiteravam as 

prescrições desenhadas com indicações expressas não só sobre a caracterização, distribuição e 

localização das várias zonas ou sectores, mas também sobre o talhamento de quarteirões e 

talhões, e ainda sobre a construção e caracterização das edificações: “(...) regras especiais e 

regulamentos municipais a publicar para salvaguarda da estética, do carácter arquitectónico, 

pitoresco e histórico das urbes, da higiene, segurança e conforto dos seus habitantes, onde se 

contenham as imposições a estabelecer no aproveitamento dos terrenos disponíveis, na 

construção e salubridade das construções, na distribuição de água e luz, na utilização da rede de 

esgotos e na circulação dos transportes” (art.14º). Regras formais onde se estabeleciam, 

simultaneamente com rigor e certa flexibilidade, as linhas orientadoras da forma urbana 

edificada. 

Mas a resolução que encabeçava desde logo o diploma de 1934 trazia também outras 

intenções, nomeadamente a de encontrar solução para uma debilidade financeira que 

enfrentavam as autarquias depois das medidas tomadas por Oliveira Salazar como forma de 

saneamento das finanças públicas. A crise económica que se fazia sentir a nível mundial, 

começava também a atingir o nosso país, ainda que tardiamente, e o aumento significativo do 

número de desempregados exigia soluções. Assim, usando as obras públicas como estratagema 

para sair da depressão económica, alegando a redução do desemprego e a criação de riqueza 

pública para justificar a nobreza do acto, o DL nº 24:802 vinha determinar a aplicação das verbas 

do Fundo de Desemprego para a realização de melhoramentos urbanos, ao mesmo tempo que 

ajudava a serenar espíritos locais mais revoltos.  

O período que se seguiu até 1945 foi, sem dúvida, profícuo em matéria urbanística, não 

só do ponto de vista jurídico e administrativo, mas também em termos teóricos e científicos. As 

reais necessidades assinaladas pela dispersão, nos diversos concelhos, de intervenções e critérios 

de actuação díspares e nem sempre adequados às situações5, conduziram a que se fomentasse 

um clima de trabalho e reflexão em prol do urbanismo e da ciência da urbanização, que Duarte 

Pacheco procurava incentivar motivado pelo desejo de ver formulada uma ideologia de 

planeamento urbano do Estado Novo. Reforçaram-se as trocas de experiências internacionais, 

marcadas pela presença de urbanistas estrangeiros em Portugal e pela formação, 

tendencialmente italiana e francófona, primeiro, e mais tarde anglo-saxónica, que técnicos 

nacionais procuravam lá fora. A este respeito o próprio decreto reconhecia, desde logo, a 

moderna arte da urbanização como uma ciência, e alertava para a importância das câmaras 

municipais disporem de técnicos especializados na matéria, por forma a garantir uma 

«transformação e desenvolvimento [das aglomerações urbanas] segundo as exigências da vida 

económica e social, da estética, da higiene e da viação, com o máximo proveito e comodidade 

para os seus habitantes»6. 

 A falta de técnicos especialistas em cada um dos concelhos determinou, porém, não só a 

discricionariedade na escolha do urbanista encarregue do plano, em detrimento dos concursos 

                                                     
5 Conforme assinalado no preâmbulo do decreto-lei 
6 Preâmbulo do DL nº 24802 de 1934 
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inicialmente previstos no articulado do diploma7, mas igualmente a falência de tão ambiciosa 

empresa. Sobre esta questão Fernando Gonçalves cita Augusto Celestino da Costa que salienta 

«(...) uma importantíssima falha impeditiva do êxito do empreendimento: a falta de técnicos 

especializados (...) em 1942 só existiam no País dois urbanistas diplomados (e hoje poucos mais 

se podem contar)»8.  

Donat-Alfred Agache, Étienne de Gröer e Giovanni Muzio foram as três personalidades 

estrangeiras que mais contribuíram na época, com as suas diferentes tendências, para um 

desenvolvimento eclético do urbanismo português. Dos técnicos nacionais destacam-se os únicos 

diplomados na matéria David Moreira da Silva e João Faria da Costa pelo Instituto de Urbanismo 

de Paris, e um grupo de arquitectos que, a convite de Duarte Pacheco, passara a ocupar-se do 

ordenamento dos vários centros urbanos. Carlos Ramos (1897-1969), Luís Cristino da Silva 

(1896-1976), Paulino Montez (1897-1988) e Jorge Segurado numa primeira geração e, mais 

tarde, Rogério de Azevedo, Moreira da Silva, Miguel Jacobetty, João António Aguiar, Mário de 

Oliveira, Januário Godinho, entre outros, realizaram pelo país fora uma série de estudos 

orientados pela figura do Plano Geral de Urbanização, que Margarida Souza Lôbo reúne na sua 

obra Planos de Urbanização. A Época de Duarte Pacheco (Op.Cit.). 

Em 1944, após a morte de Duarte Pacheco, a figura central da urbanística do regime 

sofreu, com o decreto-lei nº 33:921, uma importante revisão regulamentar. Apesar de subtis, as 

alterações introduzidas face ao anterior decreto tiveram consequências significativas do ponto de 

vista processual, seja no que respeita a relação entre o sector público e o sector privado em 

matéria de urbanização, seja no que se refere ao papel do planeamento no desenvolvimento e 

expansão urbanas. Enquanto a revisão da designação para Planos Gerais de Urbanização e 

Expansão acarretou automaticamente uma mudança de escala, sinal do alargamento da noção de 

planeamento como instrumento de gestão e controlo do território, e do surto de crescimento e 

concentração urbanas, outras mudanças ou ingressos regulamentares no seio do diploma ou 

através de legislação complementar, acabaram por ser decisivos para determinar o término de 

uma fase e o início de um novo ciclo de regulação urbanística.  

 

 

2.4. Do Planeamento à Gestão Local 

Se, tanto o diploma de 1934 como o diploma de 1944, atribuíam aos municípios a 

competência de promoverem a realização de levantamentos topográficos, dos quais dependia a 

elaboração dos Planos Gerais de Urbanização, foi contudo a Administração Central que dinamizou 

todo o processo, fazendo depender da Secção de Melhoramentos Urbanos pertencente à DGEMN, 

a escolha do urbanista responsável e a posterior coordenação dos trabalhos. Os resultados, 

porém, não foram tão expeditos como inicialmente se podia prever e só ao fim de uma década 

começaram a ser visíveis os primeiros levantamentos, tendo a maior parte dos planos tido início 

apenas nos anos 40. 

Apesar da morosidade do processo, da escala exigida (1:500 ou 1:1000) e do ambicioso 

limite dos 2500 habitantes que, segundo Fernando Gonçalves, não actuou senão como impeditivo 

                                                     
7 Segundo Fernando Gonçalves «apenas meia dúzia (se tanto) de concursos públicos foram organizados, sob o 
Estado Novo, tendo em vista a elaboração de Planos Gerais de Urbanização» (1981:27). 
8 Costa, A.C. (1954:96) cit. (Gonçalves, 1989:30). 
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da eficaz implementação do decreto9, o novo quadro legal teve consequências territoriais 

importantes a nível nacional. Por todo o país foram elaborados Planos Gerais de Urbanização e 

mesmo aqueles (a maioria, diga-se) que nunca chegaram a ser aprovados ou que permaneceram 

presos à figura de Anteplano10, acabaram por determinar algumas das opções e transformações 

posteriormente empreendidas pelas câmaras municipais e cujos resultados, em termos de forma 

urbana, são ainda hoje reconhecíveis no tecido construído. 

Mas nem tudo foram benefícios. O ambiente de encenação que se construiu em volta do 

planeamento depressa começou a ter consequências territoriais, notadas essencialmente ao nível 

da gestão local. Sob o pano de fundo de uma política urbanística pouco clara e ainda imberbe em 

termos de tradução regulamentar, as autarquias, ao mesmo tempo que procuravam dar resposta 

às exigências normativas avançando com estudos de urbanização, tinham de enfrentar as 

pressões e discordâncias vindas do sector privado, sobretudo em áreas urbanas onde um 

crescimento demográfico ascendente se convertia noutro fardo pesado para autarquias já de si 

sobrecarregadas, e técnica e financeiramente débeis. Era-lhes atribuído o papel ingrato de 

aparentar uma certa autoridade e autonomia no domínio urbanístico, ao mesmo tempo que o 

enredo tecnocrático do Estado impossibilitava a constituição efectiva de serviços técnicos 

municipais competentes (Gonçalves, 1981:28), tão necessários à dinamização do sector e a uma 

eficaz resolução dos problemas. 

Entretanto, vedava-se aos privados a possibilidade de realizarem urbanizações 

particulares (Correia, 1990:202). Se inicialmente e no que respeita aos processos de urbanização 

e parcelamento, estavam consideradas tanto a iniciativa pública, como a iniciativa mista e a 

iniciativa privada, depressa essa situação foi alterada. Depois de o art. 12.º do DL nº 24:802 

dispor que a elaboração dos PGU podia ser delegada, mediante a celebração de contratos, a 

comissões de iniciativa ou a empresas particulares que manifestassem essa intenção, o novo 

decreto de 1944 deixou de mencionar esta opção. O mesmo Código Administrativo (1936-1940) 

que, por via indirecta, dificultava a constituição dos serviços técnicos municipais, juntava-se-lhe 

para impossibilitar a realização da urbanização por particulares; uma medida mais a pesar na 

capacidade técnica e nos bolsos municipais. A Administração Central pretendia, assim, ver 

reforçado o seu papel em termos de gestão e controlo dos crescimentos urbanos, ainda que, com 

rigor, a tónica colocada nos princípios não correspondesse exactamente ao que na prática se 

passava. (cf. Gonçalves, 1981:28)  

Por outro lado, a diversidade e desigual desempenho dos planos apresentados 

decorrentes de uma formação técnica díspar, a desarticulação de algumas dessas propostas com 

uma política de solos incompleta e ineficaz, e a já mencionada incapacidade técnica e financeira 

dos municípios, conduziram, como aliás reconhece Margarida Souza Lôbo (Op.Cit:48-49), a que 

muitos desses planos tivessem tido efeitos perversos seja pela sobrevalorização de áreas de 

expansão, seja pela ocupação incontrolada de zonas rurais, ou até pela forma como se geriu 

diferentemente, entre a Capital e o resto do País, a já de si incipiente política fundiária.  

Estava assim aberto o caminho para um longo e sinuoso percurso da urbanística em 

Portugal, onde a ausência de critérios precisos de planeamento e gestão do território, a dispersão 

                                                     
9 Também Margarida Souza Lôbo reforça esta ideia dizendo que «o legislador passa de uma situação de quase 
total inexistência de planeamento para uma exigência de mais de quatro centenas de planos, cujos prazos de 
obrigatoriedade de finalização eram de três anos a partir do momento em que a necessária informação 
topográfica ficasse disponível» (Op.Cit:39). 
10 Criada em 1946 pelo DL nº35:931 de 4 de Novembro 
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e até uma certa incoerência das suas expressões normativas, são ainda hoje referidos como uma 

das razões para o famigerado rótulo do desordenamento territorial, que se estendeu a todo o 

país. A morosidade dos processos, a morte prematura de Duarte Pacheco em 1943, figura 

protagonista das obras públicas do regime, e a instituição em 1946 pelo DL nº 35:931 de um 

instrumento intermédio de planeamento – o Anteplano de Urbanização – foram, entre outros, 

alguns dos motivos e das circunstâncias que aceleraram a degradação prematura do esquema 

inicialmente montado, pondo em causa a ideia de garantir um planeamento urbano extensivo, e 

um controlo e monitorização eficientes do processo de urbanização por parte da Administração 

Central. 

 Efectivamente, e apesar de no preâmbulo do decreto de 1934 se chamar a atenção para 

o facto de que “não deverão empreender-se quaisquer trabalhos de urbanização que não estejam 

subordinados a um plano convenientemente delineado com a previsão do futuro”, o articulado do 

diploma não mencionava qualquer vínculo de licenciamento de obras particulares às disposições 

do plano. O licenciamento prévio só passava a obrigatório a partir de 1936, muito embora 

exclusivo a obras de construção ou reconstrução marginais de vias ou espaços públicos. E foi o 

Código Administrativo do Estado Novo de 1936-40 que veio alargar a obrigatoriedade do 

licenciamento a terrenos de construção, ainda que se mantivesse o desígnio de serem confinantes 

com espaços do domínio público (Correia, 1990:201). Finalmente, em 1944, a reformulação dos 

Planos de Urbanização para Planos de Urbanização e Expansão veio determinar o 

condicionamento da atribuição de “licenças para construção ou transformação de prédios (...) à 

observância rigorosa dos mesmos planos e seus regulamentos” (art. 29º) estendendo, neste caso 

o licenciamento às zonas rurais de protecção já consideradas pelo planeamento (Art.13º alínea 

c)).  

 

 

2.5. O Desempenho da Lei 2030 na Política de Terrenos 

 Até 1970 não existiu propriamente lei de solos para regular, no âmbito de uma política 

fundiária, os deveres e direitos dos privados e a intervenção pública em terrenos particulares. 

 A lei que, em matéria de solos, se manteve em vigor no decurso da primeira fase do 

regime fascista, obteve aprovação em 1912, imediatamente após a implantação da República, 

com a finalidade de dar cobrimento às expropriações necessárias para garantir a intervenção do 

Estado, seja na realização de melhoramentos públicos, seja na estruturação de áreas de 

expansão e na construção de bairros operários (cf. Mendes, 1990:166).  

Assim, desde cedo a figura da expropriação aparecia como o mecanismo por excelência 

que garantia ao Estado, sempre que necessário, plenos poderes na transformação e gestão do 

território para fins urbanos. Efectivamente, com o decreto inaugural dos Planos de Urbanização, o 

Governo começava por salvaguardar a sua posição, determinando que “para facilitar a execução 

dos planos de urbanização, o Govêrno poderá decretar, a requerimento das câmaras municipais, 

a expropriação, por zonas, das áreas necessárias” (art.16º).   

Foi, contudo, em 1938, com a preparação das Comemorações do Duplo Centenário da 

Fundação e Restauração da Nacionalidade, que as expropriações tiveram consequências mais 

avassaladoras. Simplificando extraordinariamente o processo para efeitos de melhoramentos 

públicos, dada a urgência do evento, o novo regime de expropriações (DL nº 28:797 de 1 de 

Julho 1938) permitia que se municipalizasse cerca de um quarto do Concelho de Lisboa 
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(Op.Cit:166), através de operações extensivas a grandes áreas destinadas a melhoramentos 

(Art.1º). Mas a sua aplicação quase exclusiva à Capital, embora abrangendo também áreas na 

cidade do Porto, continuava a deixar de fora o resto dos municípios que se mantinham sob alçada 

do anterior decreto. 

Após a revisão do regime dos planos de urbanização (1944), no momento de viragem da 

política urbana estado-novista, também o vector da política de solos foi alvo de alterações 

significativas, com a promulgação, em 1948, da famosa Lei 2030. Como refere C. Mendes, “na 

primeira metade dos anos quarenta, a administração central encontrava-se numa difícil 

encruzilhada. Não podia renegar a obra de Duarte Pacheco, não podia continuar a sacrificar a 

propriedade fundiária e tinha de continuar a interferir na gestão municipal” (167). Se, 

inicialmente, a lei republicana, complementada depois pelo regime das comemorações, foi 

considerada suficiente para dar satisfação aos planos, a mudança de rumo da política urbana nos 

anos quarenta obrigou a que se reorientasse o novo regime das expropriações para uma situação 

consideravelmente mais favorável aos privados. Talhada a pensar na resolução do problema da 

habitação, uma vez que grande parte do documento ficava dedicado a regular os contratos de 

arrendamento, a Lei nº 2030 de 22 de Junho trazia consigo inúmeras nuances que não caíam 

propriamente a favor dos municípios, nem da eficaz realização dos planos de urbanização. 

Se, por um lado, se criavam mecanismos fundiários para permitir aos municípios adquirir 

os terrenos e áreas necessárias para dar cumprimento aos planos, por outro lado, não se lhes 

atribuíam as condições financeiras necessárias para avançar com os processos de expropriação, 

cujas indemnizações previam já a sobrecarga de 20% da mais-valia introduzida pelos novos usos 

(Art.11º, alínea a)). Também o atraso na elaboração e aprovação dos planos servia de travão à 

implementação de uma política de terrenos eficaz que, em suspenso, ia deixando maior margem 

de manobra aos particulares, cada vez mais interessados no negócio fundiário e imobiliário, e 

cada vez mais incentivados a promover, por si, a oferta de fogos e a expansão urbana. 

Segundo C.N. Silva “(…) o conteúdo da lei nº 2030 foi uma consagração na letra da lei 

das pressões e interesses dos proprietários fundiários. A substituição do Decreto nº 28 797 por 

outro quadro jurídico que salvaguardasse o sagrado direito da propriedade privada constitui o 

cavalo de batalha desses interesses. Em síntese, a Lei nº 2030 traduziu-se numa valorização 

especulativa do solo ao mesmo tempo que facilitou a apropriação privada da mais-valia assim 

criada” (1994:51). 
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III.3. ALMADA: O INÍCIO DA EXPANSÃO PROGRAMADA. OS PLANOS DE ÉTIENNE DE GRÖER 

A expansão de Almada iniciou-se com um gesto voluntarista do Estado em meados dos 

anos 40, enquadrado pela política urbanística do Estado Novo e pela recém-criada figura dos 

Planos Gerais de Urbanização. 

Olhando para os assentamentos históricos, podemos dizer que até meados dos anos 40 

o concelho se resumia aos núcleos antigos de Almada, Cacilhas, Cova da Piedade e Pragal ligados 

por algumas estradas e caminhos municipais. Já no século XIX, em plena fase de industrialização, 

Almada ganhara uma importância acrescida, não só pela posição privilegiada em relação ao Tejo 

e a Lisboa, mas também e sobretudo pelas indústrias que nela se localizaram, no sector da 

moagem e da cortiça. Os pequenos núcleos próximos de Almada, nomeadamente Cacilhas, 

Mutela e Cova da Piedade, passaram a ter um peso significativo na estrutura do concelho, cuja 

vocação tinha sido, até aí, predominantemente agrícola e piscatória.  

Foi efectivamente entre 1947 e 1960 que “o núcleo de Almada assiste a intervenções 

significativas, com carácter estruturante, suportadas por planos que visavam responder à 

necessidade de enquadrar as tendências de crescimento que então despontavam” (C.M. Almada, 

1991:51). No sentido de dar resposta à grave crise da habitação que se fazia sentir no concelho, 

já anteriores decisões governamentais haviam determinado, ao abrigo dos Decreto-Lei nº33:278 

de 24 de Novembro de 1943 e nº35:602 de 27 de Abril de 1946, a construção de bairros de casas 

económicas que, como é o caso do Bairro da Nossa Senhora da Piedade à entrada de Almada, se 

revelaram fundamentais sobretudo para acolher as populações recém-chegadas, trabalhadores na 

base naval do Alfeite.  

“Movida pelo exemplo do Govêrno, resolveu a Câmara Municipal de Almada levar a 

efeito, com brevidade, uma extensão da vila orientada especialmente no sentido de satisfazer as 

inadiáveis necessidades das classes médias em matéria de habitação, organizando para tal fim 

um plano parcial de urbanização em harmonia com o disposto no decreto-lei 33.921 de 5 de 

Setembro de 1944” (Vasconcelos e Sá, De Gröer, 1947:7). 

Os primeiros documentos e desenhos (datados) encontrados revelando intenções de 

estruturação do território concelhio remontam precisamente a 1947, sob a coordenação do 

arquitecto-urbanista Étienne de Gröer, que os desenvolvia em concomitância com a elaboração 

do Plano Director da Cidade de Lisboa (1948), também da sua autoria. O Plano Parcial de 

Urbanização de Almada relativo à Localização do Centro Cívico teria sido, contudo, antecedido 

pelo Plano de Urbanização da Zona Leste de Almada (1946), realizado pelo mesmo responsável, 

mas cujos documentos encontrados não nos permitem confirmar nem o ano da primeira versão, 

nem o plano desenhado da solução geral apresentada11.   

 
 

                                                     
11 Segundo referências encontradas noutros textos de De Gröer, estes regulamentos relativos ao PU datam de 
1946. Esta data não aparece, contudo, expressa no documento. O plano desenhado a que corresponderia o 
documento também não foi encontrado.  
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Fig.1 - Vista do Centro Cívico, Freguesia Almada,  
Fotografia de Cavaco, C., 2007 

Fig.3 - Vista do planalto. Área do PP3, Freguesia de Cacilhas. 
Fotografia de Cavaco, C., 2007 

Fig.2 - R. Alexandre Herculano, Área do PP2, Freguesia Cova da Piedade.  
Fotografia de Cavaco, C., 2007 
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Por proposta municipal e sob o 

ministério de Cancela de Abreu nas Obras 

Públicas (1944-1947), De Gröer 

empenhava-se na estruturação e expansão 

de um concelho que assistia agora a um 

crescimento demográfico acentuado e a 

uma procura de habitação também em 

considerável ascensão. A preocupação de 

definir e formalizar um novo centro para o 

município, mas também a de estruturar o 

concelho contendo a expansão da 

urbanização, por diversas frentes e para as 

áreas rurais, e de regular os territórios 

mais imediatamente sujeitos a pressão 

urbanística, resultou na elaboração de um 

Plano Geral de Urbanização para a zona 

Leste do concelho composto por três 

regulamentos - o Regulamento das Zonas, 

o Regulamento dos Talhamentos e 

Quarteirões e o Extracto do Regulamento 

de Construção. Ainda que não tenha sido 

possível encontrar e consultar o plano 

desenhado para que remetem os ditos 

regulamentos, o que ajudaria sem dúvida a 

assimilar o nível e a profundidade das 

intervenções planeadas, a leitura atenta dos regulamentos permite, ainda assim, entender as 

grandes linhas orientadoras da solução para procurar interpretar as ideias de cidade e reconhecer 

a vigência de processos de gestão urbanística sobre os quais se fundaria a proposta apresentada. 

A organização da regulamentação por zonas, quarteirões e construção denunciava o forte pendor 

de um planeamento físico, não só preocupado com a estruturação funcional do conjunto, que se 

pretendia coerente e muito racional, mas também com a definição escrupulosa do programa e 

dos critérios formais que determinariam com rigor a constituição das parcelas, as tipologias e 

características da edificação, a dimensão e caracterização dos espaços livres em geral. A boa 

organização do conjunto assentava na previsibilidade do crescimento futuro determinando-se, em 

número, dimensão e densidade aceitáveis, as áreas a urbanizar necessárias para o número de 

habitantes previstos (56.300 previsão do PGU de Almada12). A concepção da cidade era, então, 

vista como um acto científico, mas também como uma atitude estética e artística que passava 

pela compreensão da beleza em geral. 

 

 

                                                     
12 Este número é reduzido para 52.800 habitantes no processo de revisão do plano em 1950. 

Fig.4 - Estrutura urbana inicial com indicação dos núcleos antigos
de Almada, Cacilhas, Pragal, Mutela e Cova da Piedade, onde
aparece já representado o desenho dos novos arruamentos
projectados para o centro cívico da cidade.  
Fonte: Planta de Conjunto. Escala 1:2000 in Plano Parcial de
Urbanização de Almada relativo à Localização do Centro Cívico,
P38A, C.M.Almada  
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3.1. Zonamento do Uso do Solo 

Em pleno espírito modernista, o plano geral de urbanização começava por adoptar o 

zoning como ferramenta de trabalho, uma das bases do urbanismo moderno que, segundo De 

Gröer, era elementar para um bom ordenamento urbano. Estabelecia-se, logo no artigo primeiro 

do seu articulado, um zonamento do uso do solo para a parte Leste do Concelho, identificando-se 

zonas distintas consoante a sua vocação principal – zona industrial e portuária, zona comercial, 

zona residencial, espaços livres públicos e outros de reserva para futuros edifícios públicos, zona 

militar e também zona rural13. Cada uma das zonas iria obedecer a condições precisas no que 

respeita à implantação das actividades e a indicadores precisos que limitavam a altura das 

construções, o seu distanciamento e alinhamento, o posicionamento no lote ou as áreas máximas 

de construção permitidas face à dimensão das parcelas. Na área industrial, com grande 

representatividade no concelho – cerca de 904 ha, 17,2% da área urbanizada14 - ficavam inibidas 

quaisquer construções que se destinassem a outros fins que não o industrial, o de 

armazenamento e as actividades de apoio ao porto (art.2º). Na zona comercial distinguiam-se 

dois níveis, o central e o local, determinando a localização das actividades em função do seu grau 

de centralidade (art.3º) e possibilitando, para o primeiro nível, zona mista, a integração de 

funções residenciais; para as áreas de habitação propriamente ditas excluía-se todo e qualquer 

comércio e/ou indústria (art.5º), mesmo quando considerados serviços de proximidade. A 

habitação, por sua vez, era organizada segundo densidades, por tipologias e classes socio-

económicas15. As áreas residenciais de maior densidade aproximavam-se da parte antiga da 

cidade e destinavam-se especialmente a zonas transitórias (art.7º) ou a zonas novas (art.8º e 

9º) para habitação pluri ou unifamiliar mas dispostas em ordem contínua. As zonas de habitação 

espaçadas privilegiavam a disposição em ordem descontínua e limitavam a tipologia à habitação 

unifamiliar, possibilitando o seu agrupamento quando se tratasse especificamente de zonas 

operárias (art.10º a 15º)16.  

Os princípios modernistas de zonamento traziam consigo uma nova e muito racionalista 

ideia de cidade, um novo conceito de habitar onde os princípios de circulação, higiene, 

saneamento, iluminação e ventilação sobressaiam no conjunto de regras estabelecidas para 

lotear e construir. Em nome da salubridade, o Extracto do Regulamento da Construção, que 

supria a inexistência de um regulamento geral das edificações urbanas, incluía considerações 

específicas que determinavam a altura e profundidade dos edifícios, as dimensões e forma dos 

pátios e saguões, as saliências das edificações, e toda uma série de prescrições relativas à 

distribuição, compartimentação e dimensionamento internos das habitações, incluindo os 

aspectos construtivos. 

Por tudo isto, e das descrições apresentadas nos artigos que regulam as áreas 

habitacionais, é interessante constatar que se ia formalizando uma nova morfologia de cidade, 

                                                     
13 Art 1º do Regulamento das Zonas, p.1 
14 O que, refira-se, ultrapassava os parâmetros definidos por De Gröer como ideais: cerca de 20% a distribuir 
pelas zonas comercial e industrial (cf. Gröer, 1946, Boletim). 
15 Segundo dados do Ante-plano, seriam atribuídas as seguintes densidades: 125 hab/ha para a classe 
operária; 60hab/ha para a classe média e 30 hab/ha para a classe abastada (1950:10). Já no plano da Costa 
do Sol, referência de Margarida Souza Lobo, Étienne de Gröer aplicava diferentes densidades de ocupação 
consoante o tipo de classe económica que se tratava. “Utilizando uma metodologia que faz escola nos anos 
quarenta, o urbanista reparte a população por classes sócio-económicas, a partir dos dados estatísticos 
relativos à situação perante o trabalho, como base para o cálculo das áreas necessárias à expansão. A cada 
classe correspondem diferentes densidades de ocupação” (1993:92). 
16 No Ante-plano (1950), habitação e comércio ocupariam uma área de cerca de 407 ha. 
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assumidamente apologista da baixa densidade e das tipologias de habitar de uma só família, 

onde a unidade morfológica base do quarteirão se abria para dar lugar a “grandes espaços livres 

comuns” no interior do mesmo. A disposição em ordem descontínua prevalecia sobre a 

continuidade do construído com a preocupação de deixar o devido espaçamento entre 

construções e os suficientes intervalos livres na casca dos quarteirões mais fechados. 

Simultaneamente tomavam-se providências para que ficassem garantidas margens ou faixas de 

recuo obrigatório das edificações relativamente ao alinhamento das ruas, projectando uma 

cidade-jardim onde os arruamentos, com passeios largos e com duas a três fileiras de árvores, 

estruturariam, para além da circulação, um contínuo urbano vegetal17.  

Fazia-se a apologia da habitação unifamiliar com todas as justificações que cabem numa 

ideia de subúrbio jardim, a saída airosa para uma visão da cidade ainda sujeita ao ataque cerrado 

da industrialização.  

Como reporta o autor na primeira edição do Boletim da DGSU: “(...) há sempre nas 

cidades um certo número de pessoas que são obrigadas a morar no próprio centro da actividade 

urbana, por causa das suas profissões (...) e também outras, que preferem morar nêle apesar de 

todos os inconvenientes (...). Para a gente dêste feitio, haverá sempre no centro das cidades, 

bastantes casas existentes... se, em vez de cometer o êrro que se fêz nos subúrbios parisienses, 

se construirem na períferia bairros novos, especialmente feitos para a habitação em casas 

unifamiliares, cercadas por quintais, e se forem dirigidas até eles novas linhas de transportes 

rápidos, porque a grande maioria dos cidadãos preferirá ir instalar-se nestes sítios mais 

saüdáveis, mais sossegados e mais alegres do que nas ruas do centro. E estas pessoas terão 

muita razão, porque, sob todos os pontos de vista, é muitíssimo preferível morar numa pequena 

casa individual no meio de jardins, que numa casa de um grande prédio de rendimento. (...) a 

casa unifamiliar é a forma de habitação mais perfeita para uma família. (...) Portanto, uma 

legislação urbana moderna deve limitar nas cidades a construção dos prédios altos e favorecer 

nos bairros novos a das casas unifamiliares (...)” (1946:39-40). 

 

 

3.2. Um Planeamento Físico 

À semelhança do que se estava a produzir em muitas outras localidades do país, tanto o 

Plano Geral como o Plano Parcial de Urbanização introduziam um planeamento formal muito 

suportado no desenho urbano, na estruturação física dos eixos de circulação, na repartição em 

zonas, no parcelamento das propriedades em lotes, no desenho dos perfis de rua, e na prescrição 

de regras morfológicas ao nível da forma dos edifícios, da sua relação com os lotes e 

arruamentos, e do dimensionamento e relação dos espaços livres.  

Étienne de Gröer lembrava, contudo, sem diminuir a importância fulcral do desenho no 

plano de urbanização, que a questão não era só compositiva e que a planta devia reflectir a 

resolução dos problemas sociais, técnicos e arquitecturais e, justamente, devia ser acompanhada 

de legislação própria que impusesse a devida ordem ao fazer. 

  

                                                     
17 Este último aspecto relativamente ao ajardinamento e arborização das margens de recuo vem depois a ser 
especificado em 1950 na proposta de Aditamento ao Extracto do Regulamento da Construção (art.11º). 
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Fig.5 - Plano Parcial de Urbanização de Almada. Planta de Apresentação. Escala 1:1000 
Fonte: Plano Parcial de Urbanização de Almada relativo à Localização do Centro Cívico, P29, C.M.Almada  
 

Fig.6 - Bairro de Casas para Trabalhadores. Planta de Conjunto. Escala 1:1000 
Fonte: Museu da Cidade  
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Estes aspectos são sobretudo evidentes no Plano Parcial relativo à Localização do Centro 

Cívico, a parte do Plano Geral que a Câmara Municipal decidiu executar e de que foi possível 

consultar o dossier completo com as peças escritas e desenhadas. O plano parcial de que estava 

encarregue, por decisão camarária, o engenheiro Vasconcelos e Sá, vinha totalmente ao encontro 

dos desenhos de De Gröer (assim o afirma o próprio) definindo em detalhe “a parte que 

envolverá o novo centro cívico e o mercado existente (...), a parte principal de Almada”18 que 

ainda hoje se configura como tal. O plano do Centro Cívico criava, precisamente, um novo centro 

de cidade, onde seriam localizados os principais edifícios públicos, tão em falta na vila por aquela 

altura19. Junto ao mercado já existente, seriam construídos um novo edifício para a Câmara 

Municipal, um tribunal, um posto de correios e outro de bombeiros, entre outros equipamentos. 

Simultaneamente pensavam-se os bairros centrais de habitação vocacionados para uma classe 

média que trabalharia na capital mas viveria na periferia onde as habitações seriam mais baratas 

e agradáveis, mais amplas e rodeadas de espaços de lazer, de parques verdes e zonas rurais que 

as conservariam aprazíveis e saudáveis. As áreas residenciais de casas económicas e operárias, 

ou mesmo “agrupamentos de casas para pobres” eram lateralizadas relativamente às áreas de 

comércio e serviços e às zonas centrais mistas. Um espírito assumidamente suburbano, este que 

aqui se relata, equacionando o desenvolvimento de Almada, ora numa relação de estrita 

dependência de Lisboa, onde se chegava a reconhecer a posição de inferioridade de Almada face 

às áreas periféricas que, na margem Norte, mais proximamente envolviam a capital, ora numa 

relação subsidiária com a vocação industrial do concelho, funcionando, as novas extensões, como 

bolsas residenciais para albergar uma estrutura social maioritariamente operária (cerca de 75%). 

 

A morfologia do traçado seguia de perto 

o diagrama horwardiano Ward and Centre of 

Garden City e as referências urbanas 

sistematicamente defendidas por De Gröer:  

- uma praça-rotunda central, ponto nevrálgico 

da planta da cidade a partir da qual partiam os 

principais eixos – as ruas I e C, hoje Av. D. 

Afonso Henriques e Av. D. Nuno Álvares Pereira 

respectivamente, e os eixos de ligação ao 

mercado e centro cívico;  

- os restantes arruamentos de serventia às 

habitações, mais ou menos concêntricos 

consoante a topografia do terreno, na lógica 

curvilínea de Radburn para abrandar 

velocidades, e através dos quais se distribuíam 

as habitações, de vários pavimentos mas, em 

predominância, unifamiliares;  

- o parque urbano no prolongamento da Rua I, 

                                                     
18 GRÖER. (1947) “Generalidades” in Memória Descritiva e Justificativa. Plano Parcial de Almada relativo à 
localização do Centro Cívico. C.M.Almada 
19 “A necessidade de se prever a construção de um numeroso grupo de edifícios públicos e a consequente 
preocupação de se lhes reservar espaço suficiente é sobejamente justificada pelas deficientíssimas instalações 
actuais dos serviços públicos em Almada” (Vasconcelos e Sá, 1947:14). 

Fig.7 - Diagrama nº3 Ward and Centre of Garden City –
“A Diagram Only. Plan must depend upon site selected”  
Fonte: (HOWARD, 1898)  
http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureima
ges/6/image1.html 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

PARTE II – REGRAS E MODELOS NAS FORMAS SUBURBANAS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 130 

 

grande pulmão verde da estrutura urbana nascente;  

- as boulevards ajardinadas e arborizadas;  

- os pequenos impasses rematados por pracetas, à moda dos close de Unwin, e de que o autor 

fazia muito uso também noutros planos como é o caso de Évora ou da Costa do Sol;  

- a ordem e regularidade conquistadas através da axialidade e simetria das margens das vias, 

dos alinhamentos vegetais, do cuidado com a pavimentação dos arruamentos ou com a 

uniformização das cérceas e estilos arquitectónicos, e não tanto através do alinhamento e ordem 

contínua do edificado; 

- enfim, uma série de referências que, sem muito esforço, conseguimos associar aos esquemas e 

morfologias das cidades-jardim inglesas e norte-americanas, e que aqui ganhavam forma à 

escala dos núcleos periféricos da capital. 

 Os perfis de rua eram cuidadosamente desenhados num espírito economicista, sem 

deixar de ser visionário, e suficientemente flexível ao ponto de prever, sob a salvaguarda das 

margens de recuo obrigatório destinadas, a princípio, a pequenos jardins semi-privados, possíveis 

alargamentos e outras cargas de utilização; aspecto, aliás, que hoje bem podemos exemplificar 

com a capacidade, dos arruamentos principais, de suportarem a introdução da nova linha do 

metropolitano de superfície, ainda que um pouco à custa do estreitamento das faixas arborizadas 

e pedonais. 

Mas nem todos estes aspectos foram efectivamente consumados e, como o urbanista 

veio mais tarde a reconhecer, teve de abdicar, a pedido da autarquia, de algumas das 

proposições iniciais, nomeadamente no que se refere à distribuição das zonas, às densidades e 

alturas dos edifícios, e ainda à afectação de vastas áreas a habitações unifamiliares. Este desvio 

ficou, aliás, patente na observação das primeiras imagens aéreas posteriores à intervenção 

(1958, ver Fig.30) que evidenciam um aumento da densidade habitacional e a multiplicação das 

tipologias plurifamiliares em relação às propostas ajardinadas de De Gröer. 

 

 

 

 
Fig.8 - Plano Parcial de Urbanização de Almada. Planta de Trabalho. Escala 1:1000 
Fonte: GRÖER, E.; VASCONCELOS e SÁ. Plano Parcial de Urbanização de Almada relativo à Localização do Centro Cívico, 
P29, C.M.Almada  
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Fig.9 - Plano Parcial de Urbanização de Almada. Plano de Urbanização. Escala 1:1000 
Fonte: GRÖER, E.; VASCONCELOS e SÁ. Plano Parcial de Urbanização de Almada relativo à Localização do Centro Cívico, 
P29, C.M.Almada  
 
 
 
 

 
Fig.10 - Plano Parcial de Urbanização de Almada. Perfis Transversais Tipo. Ruas I, II, III e IV. Esc. 1:100 
Fonte: GRÖER, E.; VASCONCELOS e SÁ. Plano Parcial de Urbanização de Almada relativo à Localização do Centro 
Cívico, P29, C.M.Almada  
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3.3. Almada, Cidade-Jardim 

O conceito da cidade-jardim era efectivamente querido a Étienne de Gröer que 

considerava a teoria de Ebenezer Howard a “primeira base do urbanismo moderno” (1946:24), 

tendência, aliás, que terá levado Margarida Souza Lobo a considerá-lo a ponte de entrada do 

modelo urbano anglo-saxónico no nosso país (1993:74). Dos muitos planos de que De Gröer se 

encarregara no contexto nacional, e de que daremos adiante um breve enquadramento, o tema e 

ambiente idílico da cidade-jardim à inglesa, com moradias ajardinadas em lotes mais ou menos 

generosos, formando bairros suburbanos de baixa densidade, acabou por ser transversal e por 

constituir uma particularidade interessante da obra do autor em Portugal. 

No seguimento das zonas para habitação, o Plano de Urbanização introduzia a Zona de 

Espaços Livres Públicos e Reservados que de Gröer definia como uma “reserva de ar puro para as 

localidades do concelho de Almada” (art. 16º:10). No Plano Parcial este espaço aparecia definido 

como um parque verde, com cerca de 30.000m2, que, segundo consta da memória descritiva, 

deveria ser continuado para Sul por outros espaços livres até à actual estrada para Setúbal 

(estrada nacional nº10)” (Vasconcelos e Sá, 1947:12). Percebe-se a grande ênfase do conceito e 

a preocupação de garantir para o futuro a permanência deste espaço de respiração e reserva, ou 

de outro idêntico em superfície e características. O autor realçava que “a superfície dos espaços 

livres públicos, cujo conjunto está fixado pelo Plano de Urbanização, nunca deverá ser diminuída. 

[E] se, por fôrça maior, qualquer parte desta zona tiver de ser construída, numa qualquer altura, 

a Câmara Municipal ou a Administração Governamental deverá, antes de deixar construir, 

substituir o espaço livre destinado a desaparecer por outro espaço livre, tendo as mesmas 

dimensões e situado no mesmo bairro” (Op.Cit). 

Atendendo à relevância da figura do jardim urbano a que dedica algumas considerações, 

De Gröer, introduzia subtilmente, no art.17º do plano, um conceito por sinal muito 

contemporâneo: a “rêde de espaços livres públicos”, aprazíveis, generosos e significantes, 

verdadeiramente um embrião do SEC (sistema de espaços colectivos) que Nuno Portas tantas 

vezes refere; embora espaços livres quisessem sobretudo referir jardins, parques, cemitérios e 

terrenos desportivos e de jogos. A reserva ou expropriação de jardins particulares de grande 

notoriedade, beleza ou tamanho, justificava-se em nome desse conceito que começava então a 

ganhar expressão conceptual e a dar os primeiros passos no sentido de vir a converter-se (se não 

na prática, pelo menos por vocação) na estrutura e sistema fundamental do urbano. 

À semelhança do que acontecera em anteriores trabalhos, nomeadamente no Plano de 

Urbanização da cidade de Coimbra (1940-45) - um dos primeiros planos realizados por De Gröer 

em Portugal – ou no Plano Director da Cidade de Lisboa (1946-1948) onde estabelecera uma 

“cintura rural de protecção”, também o plano de Almada definia e defendia com propriedade uma 

“zona rural” destinada a agricultura e interdita a quaisquer desenvolvimentos urbanos, 

loteamentos e construções, que não os estritamente necessários para apoio à exploração 

agrícola. No art.22º do articulado, afirmava expressamente que “A zona rural limita as plantas de 

urbanização das localidades do Concelho e protege estas contra qualquer aproximação possível 

de uma extensão urbana parasitária”. Tal como em Coimbra ou no plano que realiza para Luanda 

(1946), a fixação desse reservatório campestre e agrícola fazia parte integrante de uma 

concepção mais abrangente do sistema urbano que aproximava as ideias de De Gröer dos 

modelos howardianos de cidade. Ainda que a falta de uma planta de conjunto não permita 
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elucidar-nos sobre a localização dos diferentes núcleos periféricos, a interpretação dos elementos 

escritos leva-nos a acreditar que o mesmo esquema teórico teria sido aplicado em Almada, com a 

estruturação nuclear das aldeias já existentes no território do concelho e a sua delimitação por 

perímetros exteriores que as restringiam em extensão e as separavam da zona rural de protecção 

(art.27º). Ideia reforçada, aliás, no relatório entregue à C.M.Almada em 1950, por ocasião da 

elaboração do Ante-plano de urbanização da cidade, num processo de revisão/actualização do 

primeiro, confirmando que, e apesar de todas as alterações que se viu obrigado a aceitar a 

posteriori, “o princípio fundamental do Plano foi mantido: conservar à região que envolve Almada 

o seu carácter actual de aglomerações distintas, separadas umas das outras por terrenos 

agrícolas ou arranjados como parques ou jardins públicos” (1950:4). 

Precisamente, num texto que publica em 1946 no primeiro Boletim da Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização dedicado ao Urbanismo Moderno, Étienne de Gröer afirmava que “Se 

a população da cidade tiver tendência a aumentar além dos limites que lhe são fixados, o excesso 

de habitantes deve constituir uma ou várias cidades satélites, situadas para além do anel 

campestre da zona rural e ligadas por meios de transporte rápidos com a cidade mãe. Cada uma 

daqueles cidades satélites deve ser também envolvida por uma zona rural própria, de maneira 

que todas elas tenham os seus espaços de protecção e que nenhuma delas corra o risco de se 

confundir com a vizinha e de formar em conjunto com ela um grande aglomerado que reúna 

todos os defeitos das grandes cidades” (1946:24). 

Contudo, no caso de Almada, a dependência funcional que se subentende dos restantes 

núcleos satélites face à cidade-mãe em torno da qual parecem estruturar-se, acaba, na prática, 

por arredar a proposta do plano teórico em que se enquadra. Tal como se verificara já em 

Coimbra, o peso das aldeias satélites no contexto do sistema urbano era efectivamente pequeno, 

e a estrutura de transportes ou vias de comunicação muito embrionária, para que viesse a 

confirmar-se como uma alternativa credível à expansão do núcleo central, conservando-se 

intactas as áreas agrícolas de entremeio (cf. Souza Lobo, 1993:79). 

A preocupação de controlar o processo de expansão, em qualidade e em extensão, 

levava-o, ainda, a tomar algumas medidas preventivas como seja a fixação, no Regulamento das 

Zonas, de uma zona provisória de proibição que, para algumas áreas de Cacilhas, Almada e Cova 

da Piedade, suspendia as actividades de urbanização, loteamento e construção até que os devidos 

ante-projectos viessem dar indicações precisas sobre as modificações possíveis, permitidas ou 

necessariamente a introduzir. 

 

 

3.4. O Âmbito Regional das Propostas 

Não deixa de ser interessante constatar a importância dada por De Gröer ao âmbito 

regional das suas propostas e, em vários dos documentos escritos de sua autoria que foi possível 

consultar, isso está bem patente. A forma como os arruamentos, mesmos os mais urbanos, são 

traçados e pensados tem presente intenções de estruturação mais vastas, nomeadamente, de 

ligação da cidade de Lisboa a Sul, e de articulação dos núcleos centrais com as praias da 

Caparica. Sobre o traçado da área central de Almada, Étienne de Gröer escrevia o seguinte: “A 

grande via «Rua I» servirá a localidade como avenida principal e ligação entre o 

desembarcadouro de Cacilhas, Almada e a Cova da Piedade. Servirá ao mesmo tempo como uma 

das duas saídas principais de Lisboa para o Sul. A rotunda (cercada por plantações) dividi-la-á em 
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dois ramos: o do Oeste constituirá uma estrada turística para a Praia da Caparica e o do Sul irá 

juntar-se, em Cova da Piedade, à nova Estrada Nacional nº10 (actualmente em obras), que 

tenciono arranjar como um «parkway», para que se possa atravessar rápidamente as restantes 

aglomerações do concelho, até Corroios” (Gröer, 1947:3). À intenção de estabelecer linhas 

interconcelhias de circulação rápida, juntava-se a preocupação paisagística de as tratar e isolar 

por faixas de terreno arborizado e ajardinado em parkway que, como recorda Souza Lobo, tinham 

feito o seu aparecimento na Europa vindas dos Estados Unidos da América (cf. 1993:96). A 

segurança e rapidez das faixas de rodagem eram associadas à boa visibilidade e à reserva de 

faixas livres verdes com pelo menos 10 metros, onde De Gröer propunha também a inclusão de 

passeios para peões e velocípedes. 

Mas as intenções de De Gröer parecem não ter tido o devido eco e, logo em 1949, o 

urbanista confrontava as suas propostas com as realizações consumadas da Junta Autónoma de 

Estradas, delas discordantes. A estrada rápida de ligação de Cacilhas a Setúbal e Azeitão tinha 

então sido construída nas margens limítrofes do Mar da Palha, contrariando o traçado inicial que 

atravessava o território mais a Norte e aproveitava, como refere de Gröer, o fundo de sucessivos 

vales para permitir, à boa maneira de Radburn ou da mais tardia Chandighar, o cruzamento fácil, 

a diferentes níveis, de lógicas e velocidades consideradas incompatíveis20. O que, reconheçamos, 

revela a grande contemporaneidade das suas propostas para Almada e a postura eclética com 

que, na perspectiva de urbanista, encarava cada transformação do território em concreto.  

Começava já nesta altura a tomar forma o problema, ainda hoje por resolver, das 

diferentes lógicas sectoriais que constróem o território, sem haver, por concordâncias tutelares, 

um ordenamento conjunto e actuações integradas na construção de cidade. Este mesmo aspecto 

ficava também registado na relação da autarquia com a Direcção do Porto de Lisboa em que um 

projecto para o novo desembarcadouro de Cacilhas, imposto por essa mesma Direcção, obrigou à 

reformulação profunda do plano de urbanização inicialmente traçado, dando então origem à 

abertura de uma nova estrada, actual Av. 25 de Abril. 

 

  

3.5. Parcelamento e Urbanização 

Com efeito, o processo de parcelamento do solo era considerado por Étienne de Gröer 

um passo fundamental para o bom ordenamento urbano e, também, um aspecto da maior 

sensibilidade uma vez que era por aqui, precisamente, que se dava início ao processo de 

especulação fundiária e à desgovernação do processo de urbanização. “Tal actividade dos 

talhantes é uma das formas da actividade particular mais perigosa para o conjunto da cidade”, 

afirma. 

Neste sentido, a talha e repartição dos quarteirões e talhões, o traçado dos 

arruamentos, o estabelecimento de espaço livres ou de outros destinados a edifícios públicos 

deveriam ser feitos em “proporções judiciosas, a fim de tornar sadios, cómodos, económicos e 

estéticos os novos bairros” (art.12º do R. dos Talhamentos). Sob referência do urbanista Unwin e 

da lei inglesa sobre o urbanismo de 1919, De Gröer rejeitava um talhamento excessivo das 

                                                     
20 “Creio ser razoável, por razões de economia, de aceitar esta estrada como estrada de grande saída para sul. 
Mas, aceito-a com um certo pesar, visto a trajectória proposta por mim (...) permitir arranjar com grande 
facilidade cruzamentos em dois níveis, em todos os pontos principais, de modo a tornar perfeitamente 
realizável a separação lógica da grande circulação e dos lugares de habitação” (1949:1). 
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parcelas, justificando as suas opções com a sobrecarga financeira que isso acarretava e com a 

má influência que o retalhamento exagerado exercia sobre a circulação. 

De qualquer forma, em concordância com a legislação em vigor e com as orientações da 

Administração Central, o Regulamento dos Talhamentos e dos Quarteirões do PGU reservava à 

Repartição Municipal de Urbanismo o direito de traçar arruamentos e de estabelecer ou modificar 

talhamentos e quarteirões. Aos particulares cabia apenas o direito de manifestarem a intenção de 

urbanizar junto da entidade responsável, e de aí receberem as orientações necessárias, os 

desenhos e o conjunto de regras, estabelecidos mediante plano de urbanização, que lhes 

permitiriam finalmente talhar e comercializar o seu terreno. Ficavam obrigados à prévia execução 

dos trabalhos de urbanização (pavimentação, saneamento iluminação, etc.) antes de qualquer 

iniciativa de publicitação, comercialização ou construção. Mas à Câmara Municipal era sempre 

deixada a possibilidade de “propôr e proceder ao reagrupamento e redistribuição dos lotes 

quando os limites das propriedades existentes ou duma parte delas não permitirem a execução 

de um projecto de talhamento ou quarteirão racional, capaz de harmonizar com o Plano de 

Urbanização” (art. 9º). 

 

 

3.6. Enquadramentos Legal e Processual 

A viabilidade económica do Plano Parcial de Almada ficava entretanto garantida pelo 

facto de a quase totalidade da área ser abrangida por terrenos livres de carácter agrícola 

pertencentes a um pequeno número de proprietários, o que não implicaria à partida grandes 

esforços dispendidos com negociações e realojamentos (cf. Vasconcelos e Sá, 1947:8). Segundo 

relatório de De Gröer de 1950, “(...) a Câmara Municipal adquiriu uma grande área de terreno e, 

por meio de operações muito bem sucedidas sob o ponto de vista financeiro, conseguiu logo 

urbanizar os terrenos destinados a constituir o novo centro administrativo e comercial de Almada. 

Foi com uma rapidez surpreendente que esta parte da vila e dos terrenos circunvizinhos se 

cobriram de construções” (1950:1). 

Na verdade, essa viabilidade de execução das propostas ficava muito a dever ao recurso 

facilitado à figura da expropriação para fins de utilidade pública. Sob a regência da Lei nº 2030 de 

22 de Junho de 1948, permitia-se, em matéria de política de solos e consoante o estabelecido em 

plano geral ou parcial de urbanização aprovado, que a expropriação chegasse a abranger toda a 

área destinada a urbanização (cf. art. 6º), ou que, em caso de alargamento e regularização de 

ruas, praças, jardins ou outros lugares públicos, se incluísse na área expropriada uma “faixa 

adjacente, contínua, com profundidade não superior a 50 metros, destinada a edificações e suas 

dependências” (cf. art. 5º). Também a constituição de um novo tipo de propriedade imperfeita 

facilitava a implementação das soluções urbanas ao permitir que se cedessem terrenos para 

construção mediante o estabelecimento simples do direito de superfície (cf. Parte II). 

As memórias descritivas dos planos e relatórios apresentados pelo urbanista referem 

várias vezes o recurso a este tipo de mecanismo legal - já posto em prática nalgumas situações 

ou necessariamente a aplicar noutros casos - como a maneira civicamente mais justa de chegar à 

boa ordem urbana. A municipalização do solo era, segundo o urbanista, a condição necessária 

para suprimir, da formação e desenvolvimento urbanos, a “especulação predial (...), origem de 

todos os danos”; ideias que, ao que parece, recuperara de Ebenezer Howard (cf. 1946:24).  
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“[Ao] município (...) é indispensável, para bem organizar a cidade, expropriar e proibir 

de fazer muitas coisas. Deve possuir, como consequência disso, o poder necessário para obrigar 

as pessoas a obedecer-lhe. É preciso que haja leis, ou antes, tôda uma legislação urbana na qual 

as Câmaras possam apoiar-se para obrigar o público a respeitar o interesse comum antes do 

interesse particular, geralmente egoísta e cego” (1946:31). 

Mas, efectivamente, a lei das expropriações portuguesa era um pau de dois gumes que 

tanto favorecia a expropriação alargada para fins de utilidade pública, como salvaguardava o 

direito de propriedade privada e servia de empurrão a um processo de urbanização conduzido 

pelos privados. Como vários autores referem, a lei seria uma resposta dissimulada, por parte do 

Estado, ao problema da falta de fogos e, no âmbito de uma política de habitação, procurava 

estimular desde logo o capital privado a dar início à sua participação no processo de expansão 

urbana, através da construção de habitação e incentivando o arrendamento (cf. Mendes, 1990; 

Silva, C.N. 1994). 

Tais consequências não ficaram alheias a Almada. Apesar de todo o rigor empreendido 

no planeamento da solução urbana, e apesar de ser um excelente e experimentado urbanista 

que, no concelho, orientava as opções técnicas e coordenava as propostas (vantagem efectiva 

sobre muitos outros municípios do país que não tiveram a mesma sorte), começou-se desde logo 

a sentir em Almada as consequências das pressões exercidas por interesses particulares junto do 

município.  

De facto, nos quatro anos que decorreram entre a elaboração do Plano Geral de 

Urbanização (1946) e a realização do Ante-plano (1950), Étienne de Gröer vai reconhecendo a 

falência das suas ideias e o desvio das suas proposições por interposição de interesses terceiros. 

E usa precisamente o relatório do ante-plano como meio para enviar à Câmara e à pessoa do seu 

presidente alguns recados sobre os procedimentos a que pôde assistir durante o período em que 

trabalhou para o município.  

Admitia, sem dúvida, os esforços municipais de modernização do concelho e de infra-

estruturação para abastecimento de água a todos os territórios concelhios. Referia ainda a 

rapidez e diligência com que, em tão curto espaço de tempo, se transfigurou a Vila de Almada e 

se implementou a constituição do novo centro cívico, comercial e administrativo. Mas não deixava 

de avançar com uma palavra de pesar e de responsabilização por alguns atentados que viu serem 

cometidos com a conivência municipal, e que iam para além das alterações por si acordadas no 

que respeita ao aumento das alturas e das densidades inicialmente estipuladas. 

É certo que o lado moralizador do urbanista aparecia frequentemente expresso nos seus 

escritos acerca do urbanismo. Mas o “Complemento à Análise do Estado Actual”, sétimo capítulo 

do relatório do Ante-plano de Urbanização, afigura-se um pouco mais provocador do que a já 

habitual postura moralista. E deixa mesmo acusações explícitas dirigidas ao Presidente da 

Autarquia sobre certos facilitismos da sua conduta, em prol de interesses que não os da 

colectividade. 

“É claro que, na prática, êstes princípios [da boa administração e os princípios do 

moderno urbanismo] chocam frequentemente com considerações de lucro a tirar a cada 

empreendimento, de modo que, muitas vezes, o Exmº Senhor Presidente da Câmara julga ser 

obrigado a conceder facilidades aos que constroem os prédios novos do concelho e tem por vezes 

dúvidas sobre a possibilidade de seguir à letra as prescrições do Plano de Urbanização. (...) É de 

lamentar que, em vez de manter os regulamentos do Plano de Urbanização, a Dgnª Câmara 
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Municipal tivesse consentido curvar-se diante da vontade dos especuladores e tivesse autorizado 

fazer habitações insalubres (...). É dever meu lembrar que o maior perigo para o futuro de 

qualquer aglomeração reside nos fâvores, contrários aos regulamentos e chamados «de carácter 

excepcional», que a Câmara concede em diferentes ocasiões e que constituem precedentes para 

outros abusos” (1950:74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11 - Jardim do Centro Cívico 
Fonte: Fotografia de Júlio Dinis, s/data. Museu da Cidade   
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 3.7. Arquitectura dos Edifícios. Tipologia dos Prédios de Rendimento 

Sobre a forma dos edifícios o Extracto do Regulamento da Construção incluía todo o tipo 

de considerações que, em nome da higiene e da salubridade, lhes restringiam as arquitecturas 

em planta, volumetria e disposição. Procurava-se que, também ao nível da edificação, as novas 

extensões da cidade fossem sinónimo de ordem, continuidade e homogeneidade, para o que era 

imperativo obter regularidade em termos arquitectónicos e construtivos.  E mesmo não havendo 

na época uma base legal que regulasse o licenciamento de obras particulares, a câmara auferia-

se o direito de interditar a construção caso esta não fosse de encontro às expectativas traçadas 

pelo urbanizador.  

Mas regularidade da edificação e harmonia do conjunto eram sobretudo conseguidas por 

adjudicação camarária, a arquitectos específicos, do desenho e concepção das principais 

tipologias. Foi o que se passou em Almada com a contratação dos arquitectos Faria da Costa e 

Joaquim Ferreira para elaborar o projecto das principais tipologias de prédios de rendimento a 

construir na Rua I e na rotunda de ligação ao centro cívico. 

“A Câmara Municipal de Almada entendeu levar a efeito estas construções numa zona 

recentemente urbanizada, com o intuito de atenuar a crise de habitação na classe média. O valor 

da obra, a sua finalidade sob o aspecto social e ainda o facto da Câmara Municipal de Almada 

desejar um conjunto harmónico para esta zona da vila e este bloco de construções fazer parte 

duma zona urbanizada segundo os moldes da urbanização actual, deu-nos a noção exacta da 

resposabilidade da colaboração que uma obra de tal envergadura exige. No desenvolvimento 

destes ante-projectos tomámos em consideração o parecer dos serviços técnicos da câmara e foi, 

com o maior interesse, que os elaborámos. Julgamos ter o nosso esforço conseguido 

corresponder em tudo à confiança que a câmara depositou em nós ao dar-nos ensejo de trabalhar 

em conjunto na solução deste problema. O presente ante-projecto constitui o desenvolvimento 

das várias unidades do conjunto e foi elaborado tendo em consideração os bons princípios de 

ordem urbanística, estética, funcional e económica e refere-se às habitações de diferentes tipos, 

e cuja diferenciação está essencialmente no seu número de quartos” (Costa, F.; Ferreira, J., 

Memória Descritiva Tipo, 1948 e 1952). 

Em 1948 os projectos apresentados para as tipologias da Rua I reportam uma 

arquitectura ao gosto «português suave» onde a imagem de marca conseguida através do 

recurso tipificado a beirais, telhas, moldura de vãos e ornamentação específica, genericamente 
intitulada pitoresca, regista ainda hoje, por vincadas diferenças de estilo, o ligeiríssimo lapso de 

tempo que decorreu entre as primeiras arquitecturas do conjunto urbano e as que se lhe 

seguiram na continuidade do mesmo eixo de urbanização.  

Os tipos reflectiam as exigências regulamentares relativas a uma correcta iluminação e 

arejamento dos compartimentos internos, bem como o estabelecimento, para o interior do 

quarteirão, de áreas de serventia e lougradouro que dariam cumprimento à imposição da vista 

directa21 também apontada em regulamento da construção. Do ponto de vista arquitectónico, os 

tipos referiam também a preocupação moderna de separar áreas por funções estabelecendo uma 

distinção física entre o espaço de recepção da casa, a sua zona íntima e a zona de serviço. Para o 

piso térreo flexibilizava-se a distribuição interna por forma a melhor se adaptar aos interesses do 

                                                     
21 “Construíndo ou reconstruíndo uma casa ou edifício qualquer, o construtor deve guardar diante de cada 
abertura iluminante de qualquer dependência de habitação que deite para um pátio ou jardim particular, um 
espaço livre, chamado «vista directa» (...)” (art.17º do Extracto do Regulamento da Construção:4). 
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construtor e possibilitar outros tipos de utilização. Questão que não obtinha a concordância do 

urbanista, afirmadamente contra o prolongamento dos espaços comerciais para a Rua I, em sua 

opinião, uma área exclusiva de habitação. 

Em 1952, as tipologias dos prédios de rendimento propostos, pelos mesmos arquitectos, 

para a rotunda de ligação ao centro cívico lançavam-se já em linhas modernas a acusar, talvez, 

os anos passados desde o célebre I Congresso Nacional de Arquitectura, em 1948, que marcou 

definitivamente a ruptura arquitectónica com o «português suave». 

Nos edifícios da rotunda, o aspecto exterior resultava, segundo os autores, da lógica da 

planta e de um critério de economia a que a finalidade destas construções e os sistemas 

construtivos adoptados obrigavam. Mas se, em termos de opções de estilo registamos diferenças 

significativas quando comparados com os exemplos anteriores, em termos tipológicos estes 

edifícios seguiam de perto as orientações dos primeiros ao nível da distribuição e zonamento 

interno, distinguindo-se apenas a configuração específica que adquiriam por configurarem a praça 

circular. Outro aspecto particular destas tipologias tinha a ver com a afectação específica do piso 

térreo para comércio e com a formação de pórtico de arcadas que envolvia toda a praça, 

configurava o espaço público e estabelecia a transição entre as faixas rodoviárias e a zona 

comercial. 

 

 
  

Fig.12 - Planta de Localização de Prédio de Rendimento. Tipo III. Escala 1:1000 
Fonte: COSTA,F.; FERREIRA, J. in Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 24. 1948. C.M.Almada 
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Fig.13 - Plantas, Cortes e Alçados do Prédio de Rendimento. Tipo III. Escala 1:100 
Fonte: COSTA,F.; FERREIRA, J. in Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 24. 1948. C.M.Almada 
 

 

 

 

 

 
Fig.14 - Planta de Localização de Prédio de Rendimento. Tipo IV. Escala 1:1000 
Fonte: COSTA,F.; FERREIRA, J. in Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo IV. Lote 2. 1948. C.M.Almada 
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Fig.15 - Planta de Distribuição de Lotes. Rotunda de Ligação ao Centro Cívico. Escala 1:200 
Fonte: COSTA, F.; FERREIRA, J. in Ante-Projectos Tipo dos Prédios a Construir na Rotunda de Ligação ao Centro Cívico. 1952. 
P84 A, C.M.Almada 

 

 

 
Fig.16 - Plantas, Cortes e Alçados. Escala 1:100 
Fonte: COSTA, F.; FERREIRA, J. in Ante-Projectos Tipo dos Prédios a Construir na Rotunda de Ligação ao Centro Cívico. 1952. 
P84 A, C.M.Almada 
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Fig.17 - Rotunda de Ligação ao Centro Cívico 
Fonte: Fotografia de Júlio Dinis, s/data. Museu da Cidade   
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Fig.18 - Imagens Aéreas actuais de Almada Central. O Ponto nevrálgico da rotunda central, com ligação ao mercado, ao 
centro cívico e à escola técnica. 
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/   
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III.4. ALMADA: A SEGUNDA FASE DOS PLANOS DE URBANIZAÇÃO  

A década de 50 seguiu-se com o arquitecto José Rafael Botelho22 a encabeçar os 

trabalhos de urbanização em Almada, a convite de Faria da Costa que então geria os trabalhos de 

urbanismo na CMA. Diversas acções de estruturação e ordenamento concelhio tiveram lugar, 

nomeadamente para a área do Aglomerado Leste, sob a alçada do então criado Gabinete de 

Urbanização da Câmara Municipal de Almada (1955) de que faziam parte, para além de Rafael 

Botelho, Pedro Cid, José Norberto, Hestnes Ferreira, Silva Dias e António Freitas, e ainda, em 

regime de consultadoria, Vasconcelos e Sá e Faria da Costa. Com a instituição do Gabinete de 

Urbanização (uma experiência inédita e o primeiro a ser criado nestes moldes em todo o país) 

desenvolveram-se uma série de planos parciais de urbanização que, ao cobrirem as principais 

frentes de expansão em aparecimento, procuravam controlar as áreas do concelho sujeitas a 

maior pressão urbanística. Entre outros, Rafael Botelho foi responsável pela coordenação e 

elaboração de dois desses planos – o Plano Parcial 2 e o Plano Parcial 3 – que abrangem a área 

em análise desde o eixo das avenidas centrais até à margem Tejo: o primeiro, um arranjo parcial 

de urbanização para a Zona Sul da Av. Nun’Álvares Pereira; o segundo, uma proposta de desenho 

e ordenamento para a área a Sul das avenidas Eng. Frederico Ulrich (actual 25 de Abril) e D. 

Sancho I.  

A organização da documentação em arquivo e a falta de datação de muitas das peças 

encontradas, não permite afirmar com certeza o período exacto em que decorreu a elaboração 

dos ditos planos. Contudo, a apreciação atenta do material encontrado, leva-nos a avançar que 

os planos terão sido desenvolvidos entre 1956 e 1959, período em que o arquitecto desenvolveu 

também outros trabalhos para o município, nomeadamente o Plano Parcial 4 para a área do Feijó. 

Mantendo-se por resolver o problema da habitação e a promessa expectável de um 

crescimento demográfico exponencial, os planos PP2 e PP3 foram, uma vez mais, pensados numa 

lógica de expansão e de ampliação das áreas de habitação, baseando-se nas orientações já 

deixadas pelo Ante-plano de Urbanização de De Gröer.  

Enfatizava-se, por esta altura, a ferramenta do zoning como o instrumento, por 

excelência, de um planeamento físico, preocupado em estabelecer e organizar extractos de uma 

cidade nova, atribuindo-lhes funções específicas, delimitando-os e definindo-os numa lógica 

declaradamente racionalista. Começava também a dar-se conta do modelo territorial regional 

mononuclear que se encetara, entretanto, na região de Lisboa, polarizado na capital e estendido 

pelos arrabaldes e núcleos periféricos envolventes. Estes, numa simples lógica reactiva, cresciam 

e densificavam-se para dar resposta ao esmagador problema do êxodo rural em direcção à cidade 

e da procura abrupta de residência pelas famílias recém-chegadas a Lisboa.  

Na cabeça de Rafael Botelho, contudo, germinava já o desejo de ver tratados estes 

núcleos periféricos numa outra lógica de dependência que não a exclusiva subordinação a Lisboa. 

Preocupado com a importância e necessidade de um planeamento que extravasasse claramente o 

âmbito concelhio, Botelho entendia pensar Almada como uma cidade, um verdadeiro pólo 

agregador de funções e estruturador da sua própria região. 

                                                     
22 José Rafael Santos Nunes Botelho n. 13 de Março de 1923. Licenciado pela Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa em 1952. Estagiou por diversas vezes na Inglaterra e Holanda. Ao longo da sua carreira dedicou-se 
sobretudo ao planeamento urbano em conjunto com Carlos dos Santos Duarte, tendo concluído em 1960 o 
projecto, pioneiro pelas suas dimensões e pelo alcance das soluções propostas, do Bairro de Olivais-Sul, em 
Lisboa; em 1963 concebeu o Plano do Parque Nacional da Península de Setúbal, com Francisco Silva Dias; em 
1968-1969 foi responsável pelo Plano de Urbanização do Funchal 
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 Fig.19 - Planta do Aglomerado Leste. 1962. Escala 1:5000 
Representação dos Limites dos Planos Parciais já elaborados ou em vias de elaboração, com indicação de usos existentes e
previstos. Fonte: RAFAEL BOTELHO, J. C.M.Almada 
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Na memória descritiva do plano PP2, Botelho começava, ainda que indirectamente, por 

fazer apelo a um novo modelo de estruturação regional. Ao defender que o concelho de Almada, 

em particular a área correspondente ao seu aglomerado Leste, deveria assumir uma nova 

condição de núcleo satélite em relação à capital, polarizador da sua própria área de influência e 

gerador de vida própria, Botelho criticava a ordem regional e a estreita relação de dependência 

que se instaurava na região de Lisboa, sob domínio da capital, e conducente a um modelo de 

organização regional congestionado e desequilibrado. Sem que a expansão e crescimento dos 

núcleos periféricos correspondesse a uma efectiva descentralização das funções urbanas 

exercidas por Lisboa, esboçava-se uma metrópole que se estruturava numa lógica pendular de 

fluxos e refluxos entre a capital e os aglomerados menos importantes que a envolviam em 

proximidade. Segundo Botelho dava-se origem a uma “(...) cintura, mais ou menos 

desorganizada, envolvente de Lisboa, constituída por pequenos aglomerados que vão servindo de 

volante ao processo de desenvolvimento daquela urbe” (Botelho, s/data:2). 

Movido pelos modelos e experiências que haviam dado origem às cidades novas em 

Inglaterra, Botelho pretendia transformar Almada numa futura cidade com futuro, como dizia. 

Efectivamente, a criação de cidades satélite como forma de enfrentar situações de boom 

demográfico e de evitar excessivas densificações edificadas era, por si, entendida como a melhor 

maneira de equacionar o crescimento e desenvolvimento dos núcleos urbanos. Embora não 

fazendo menção expressa aos diagramas de Howard que começaram por determinar, no plano 

teórico, a satelização como a possível saída para o crescimento urbano, percebe-se que as ideias 

de Rafael Botelho estavam informadas por estes modelos conceptuais. O que é interessante 

constatar é que estas adquiriam nos discursos de Botelho uma dimensão prática e de inserção na 

realidade nacional, longe do plano utópico em que se posicionavam os escritos de Howard ou, 

até, algumas passagens dos escritos de De Gröer, e definitivamente a par das experiências 

realizadas na capital inglesa por Patrick Abercrombie. 

É neste seguimento que fazia uma chamada de atenção para a necessidade de um 

planeamento a nível nacional, onde o estabelecimento de planos regionais permitiria entender as 

estreitas relações de dependência e influência que podiam estabelecer-se entre os vários 

aglomerados, e programar, pro-activamente a partir de directrizes instituídas por um plano de 

fomento, a melhor e mais equilibrada e económica forma de desenvolvimento, quer para a 

região, quer para cada um dos núcleos em particular. A apologia de um planeamento a grande 

escala não invalidava contudo, nem sequer diminuía, a importância do âmbito local para a boa 

organização do território. Como refere no Colóquio sobre Urbanismo realizado pela Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização em 1961, “(...) é à escala local, e sobretudo através das realizações 

de nível municipal, que a organização do território toma forma. (...) Se não pode atribuir-se-lhe 

total fundamento orgânico do ponto de vista urbanístico, que permita tratar isoladamente o 

conjunto do seu território, - o que normalmente só se observa no escalão regional, - a verdade é 

que nem por isso deixa de ter, em certos âmbitos, relativa independência” (1961: 173-174). 

Se, segundo Botelho, a resolução deficiente de Lisboa ao problema da falta de fogos se 

devia precisamente à ausência de um planeamento nacional, a sua vontade e empenho não 

conseguiriam, no entanto, ultrapassar o nível da intervenção local. Em Almada, concelho onde 

trabalhou durante cerca de uma década, os seus desejos e ambições ficaram-se pela tentativa de 

melhor programar intervenções parciais para áreas em processo de expansão, e pelo descargo de 
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consciência de denunciar o problema alertando para as medidas chave que seria necessário e 

com urgência introduzir. 

Quanto a Almada, salvaguardada pela separação natural que a larga foz de rio impunha 

em relação ao alvo central da capital, suportada por um vasto território rural que se estendia 

para Sul e por uma vocação industrial que ganhara importância e estatuto na última metade do 

século, tinha, de facto, todas as condições para tirar partido do potencial de mão-de-obra que, 

afinal, existia no concelho e organizar-se para reforçar a sua posição nuclear numa ordem mais 

vasta de ordenamento regional. 

 “Dentro desta ordem de ideias supomos ser de desejar que o futuro aglomerado leste de 

Almada (...), separado como está de Lisboa por uma fronteira natural de presença e proporções 

decisivas, e senhora de uma posição privilegiada (posição em relação ao rio e à região interior 

que pode servir) e portanto nas condições ideais para se firmar como uma verdadeira satélite 

descongestionante, venha a possuir meios de vida próprios, capazes de determinarem uma vida 

homogénea e completa” (s/data:2). No relatório do GU apresentado em 1959 à Câmara 

Municipal, torna a salientar que “o rio, se liga os concelhos no vasto conjunto de interesses de um 

grande porto, separa os aglomerados nitidamente no plano de uma organização urbana unitária, 

sob todos os pontos de vista, quer orgânicos, quer administrativos” (1959:1). 

 É preciso referir que, embora as propostas de Botelho viessem na continuidade das 

concepções de Étienne de Göer que, já de si, era adepto dos modelos howardianos responsáveis 

teóricos pelo aparecimento das cidades novas inglesas, é notório o salto essencial de escala e até 

de perspectiva que, entretanto se introduziu. Até aqui o crescimento de Almada fora considerado 

num espírito assumidamente suburbano, ora por subordinação a Lisboa, ora por relação 

subsidiária com a predisposição industrial e operária do concelho. A este respeito, Botelho não 

deixava de criticar o rumo de desenvolvimento do concelho que, ao invés de apostar à cabeça na 

criação de emprego e de novos centros de trabalho, tinha sobretudo dedicado energias e meios 

financeiros a fazer crescer artificialmente assentamentos que procuravam dar resposta fácil e 

imediata ao problema da falta de fogos. 

Ainda assim, Botelho, obrigado a satisfazer o desejo municipal de garantir continuidade 

de crescimento do concelho sem deixar cair o ritmo de construção que entretanto se atingira, não 

conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos. Nestes termos, nem o plano para a Zona a Sul da 

Av. Nun’Álvares (PP2), nem o plano para a zona Leste de Almada (PP3) chegaram a ser tão 

ambiciosos como faziam prever as intenções teóricas que introduziam as propostas de Botelho e, 

as soluções urbanas por eles veiculadas fundiram-se, novamente, numa política de expansão 

conduzida pela temática da habitação, equacionando igualmente todo o restante equipamento e 

espaços livres em torno dessa mesma necessidade e propósito. Como se não bastasse, a escassa 

implementação das directrizes e morfologias definidas nos planos por falta de meios financeiros, 

legais e administrativos, veio deitar definitivamente por terra as boas intenções e as vãs 

esperanças do urbanista. 

Ele próprio reconheceu à partida, na documentação escrita que acompanha os planos, 

que “O estudo destas unidades de habitação não pretende resolver o problema da habitação no 

seu aspecto fundamental: o aspecto económico. Para isso faltam-nos não só os meios mas 

também o conhecimento dos elementos de ordem geral – numa escala que ultrapassa a do 

próprio concelho – e que poderiam servir de base a semelhante estudo” (s/data MDPP2:5). 

 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

PARTE II – REGRAS E MODELOS NAS FORMAS SUBURBANAS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 148 

 

4.1. O Plano Parcial 2 para a Zona a Sul da Avenida Nun’Álvares (PP2)23 

Confrontada a área imediatamente a Sul do Plano do Centro Cívico com a falta de 

esquemas de ordenamento, apresentava Rafael Botelho, em 1956, uma solução urbana para os 

territórios localizados entre a Av. Nun’Álvares Pereira e o primitivo traçado da E.N. nº10, 

confinante a Poente com o Bairro, entretanto finalizado, da Nossa Senhora da Piedade no Pombal. 

Esta área que se encontrava numa posição de grande centralidade face ao assentamento urbano 

de Almada, era também um território muito solicitado e que começava já a ver serem ocupadas, 

com bastante densidade, algumas das suas margens perimetrais. 

Embora estivesse parcialmente condicionado não só pelos eixos de circulação existentes, 

mas também, e sobretudo, pela presença de zonas já edificadas ou em pleno processo de 

construção - como é o caso do bairro nascente na Cova da Piedade24 - o PP2 propunha uma 

malha de estruturação urbana coerente, na continuidade hierárquica do traçado viário do plano 

do centro cívico, e que continuava a seguir de perto as intenções já esboçadas para o local pelo 

anterior urbanista; sempre com o objectivo de “melhorar e completar as necessidades do 

aglomerado em matéria de comunicações presentes e futuras”. Um sistema hierárquico 

determinava a concepção do esquema de circulações que procurava diferenciar claramente o 

trânsito local e interno da zona, do tráfego externo e de articulação com o exterior, bem como 

diferenciar a rede de circulação automóvel da rede pedonal, sem deixar de aproveitar o mais 

possível as condições topográficas da geografia do terreno para abertura de ruas e posterior 

implantação dos edifícios. 

A malha viária desenhava uma artéria central com a intenção de estabelecer uma 

relação directa entre o Centro Cívico e os assentamentos a Sul do aglomerado principal, dividindo 

em risco ao meio a zona de intervenção. Para cada um dos lados dessa linha tecia-se, então, uma 

malha mais apertada de arruamentos secundários que davam suporte às restantes actividades e 

estruturavam a interligação das principais funções.  

A artéria principal, pensada para vir a constituir uma estrada de tráfego rápido e 

intenso, fora desenhada - sob a eventualidade de passar a ser um dos eixos radiais de ligação 

entre Lisboa e Setúbal - com um perfil especial que, quer ao nível dos entroncamentos com 

outros eixos viários, quer ao nível do seu dimensionamento e relação com o edificado, permitiria 

as melhores condições de escoamento de tráfego e segurança. Privilegiavam-se as ligações em 

rotunda ou em T, espaçavam-se cruzamentos, demarcavam-se faixas verdes de protecção com 

cerca de 15 metros para cada um dos lados da via, interditava-se o estacionamento, 

programavam-se passagens desniveladas para isolar tráfego rápido dos caminhos pedonais; tudo 

no sentido de garantir, sem inconvenientes nem perturbações, a qualidade do fluxo esperado 

para esta artéria e o devido recato e segurança nos bairros de habitação. 

Simultaneamente ficariam asseguradas as condições de circulação internas e os acessos 

locais às habitações, comércio e equipamentos colectivos. A malha secundária era concebida em 

conformidade com as regras estabelecidas para implantação dos edifícios, configurando pequenas 

unidades construídas, às quais se acedia por redução sucessiva da largura e importância dos 

arruamentos, até se chegar à situação de impasse. Esta opção morfológica herdada do seu 

                                                     
23 Características Gerais do Plano: População a alojar - cerca de 5000 hab ou 1200 famílias; área a urbanizar – 
40,3 ha; densidade média global – 30 fogos/ha ou 125 hab/ha 
24 Botelho chamava-lhe um esboço de «bairro» que teria iniciado o seu crescimento havia pouco e de forma 
caótica. (s/data MDPP2:4) 
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antecessor na CMA, e descendente das tipologias de cidade-jardim inglesas, constituía com 

frequência o modo de transição entre espaço público e o espaço privado da habitação, garantindo 

ao mesmo tempo as condições de estacionamento à porta de casa. Por sua vez, para os caminhos 

pedonais, aproveitavam-se os percursos mais fáceis e mais solicitados pela população, com 

ligações às estruturas de suporte à colectividade. 

Na continuidade do centro cívico aglomerador de alguns equipamentos e serviços de 

interesse colectivo, vinham agora juntar-se outros a localizar no novo trecho urbano. A prioridade 

era dada ao parque público, já previsto anteriormente mas em falta de concretização, e para 

junto do qual se calculava a inserção de um centro cultural e recreativo, cuja realização tardou, 

afinal, até à década actual. Seguiam-se os equipamentos escolares que não tinham sido 

abrangidos no passado arranjo parcial do centro cívico, e que eram agora alvo de atenção com a 

proposta de edificação de escolas primárias, um liceu e uma escola técnica. Juntavam-se os 

centros recreativos e desportivos, em estreita relação com os espaços verdes, e as áreas 

comerciais, constituindo dois grandes centros de convergência localizados a Poente e Sul da área 

de intervenção e nos quais ficava interdito qualquer tipo de uso misto ou que integrasse 

habitação.  

 

  

Fig.20 - Planta de Zonamento do Plano Parcial 2. 1956??. Escala 1:5000 
Fonte: RAFAEL BOTELHO, J. C.M.Almada 
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No que respeita à estrutura verde e ao sistema de espaços livres, o plano propunha o 

estabelecimento de uma cintura verde a Sul que ligava ao parque público através do eixo viário 

espinal, também ele arborizado e ajardinado. Toda uma rede secundária de espaços livres era 

depois estabelecida, incluindo, para além dos arruamentos, parques, jardins, largos, caminhos e 

logradouros, que serviam de suporte aos conjuntos edificados. Ainda que tímida ou reduzida em 

escala, a cintura verde obedecia aos princípios unwinianos de limitação e contenção do 

crescimento urbano através da criação de barreiras verdes arborizadas. Neste caso a cintura 

aparecia com a dupla intencionalidade de separar o novo aglomerado do «pseudo-bairro» que 

nascia na Cova da Piedade, evitando com isso, tanto a expansão do primeiro, como a 

prossecução do segundo. 

Mas, se todos estes aspectos que temos vindo a apontar seguiam de perto as 

orientações deixadas por De Gröer, no que respeita aos critérios de ocupação do solo e à 

densidade edificada assistíamos, no entanto, à introdução de alterações significativas que 

significavam uma inflexão na programação dos tipos habitacionais e, mesmo, um desvio 

importante na própria concepção de cidade que informava a proposta. Apesar de estarem 

incluídos no leque de tipologias25 edificadas a integrar no conjunto, os tipos de habitação 

unifamiliar, abria-se consideravelmente a proposta à integração de edificações plurifamiliares, 

seja em forma de prédios de rendimento de 3 a 4 pisos num esquema de esquerdo/direito, seja 

em forma de bloco com cerca de 6 pavimentos e com vários fogos por piso; embora neste último 

caso, refira-se, só em número de três, a título excepcional e como experiência. A ideia de 

Almada, cidade-jardim, alicerçada sobre o modelo habitacional de uma só família, ficava, assim, 

definitivamente posta em causa, com esta concessão de Rafael Botelho que, numa atitude 

realista digamos que inevitável, não viu outra saída senão abdicar de uma ideia de habitar, social, 

económica, e morfologicamente insustentável para o enquadramento institucional e económico 

que então se vivia, permitindo o aumento em geral da densidade edificada26. O urbanista 

considerava, no entanto, tratar-se de uma densidade aceitável que ia de encontro à escala 

urbana que Almada havia conquistado nos últimos anos. 

Esta mudança da forma de habitar veio determinar alterações significativas na 

morfologia do espaço construído. Para o esquema de organização do edificado entrava sobretudo 

o conceito de pequena unidade de vizinhança. À maneira de Clarence Stein, Botelho estruturava 

pequenas unidades de vizinhança umbilicalmente ligadas às vias principais de tráfego rápido, e 

que estabeleciam relações estreitas com os equipamentos e serviços de bairro de apoio à 

colectividade. Baseado neste esquema, o autor não determinava com exactidão os padrões de 

assentamento nem o desenho do espaço público em particular, deixando muito embora vincada a 

ideia de que isso não significava a implantação livre dos edifícios nas áreas deixadas vagas entre 

arruamentos, o que só aconteceria em situações pontuais determinadas a priori. Mas deixava 

claro em regulamento anexo (art. 4º) que a implantação dos edifícios deveria ser feita de acordo 

com as plantas de trabalhos fornecidas pela autarquia que estipulariam a distância exacta entre 

edificações e as características das mesmas (s/data:4). A este nível, mesmo que a inclinação 

primeira fosse a de manter a tradicional associação do edificado em forma de quarteirão, muito 

                                                     
25 Assume-se o abuso de linguagem com a aplicação do vocábulo tipologias por referência ao tipos 
propriamente ditos. 
26 De uma densidade de cerca de 55 hab/ha proposta em ante-plano, passa-se então para uma densidade da 
ordem dos 106hab/ha (MDPP2 s/data:4) 
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embora suficientemente aberto e facultando generosos logradouros, a evolução morfológica 

desde o seu antecessor é bem visível na abolição da rua corredor e na abertura à implantação 

livre de tipologias de densidade. 

Segundo Botelho “Todos estes parágrafos [da memória descritiva do plano] são o 

corolário de base que norteou este plano, o qual se radica no desejo de traduzir para o nosso 

clima, a nossa mentalidade e as condições de vida que nos são próprias, o sistema de 

implantação e organização urbanas equivalente aos sistemas nórdicos de implantação em 

espaços verdes contínuos, sem abdicar da tradição e importância que tem para nós o tipo 

mediterrâneo, caracterizado pelo arruamento com os seus largos e as suas praças (...)” 

(Op.Cit:9). 

 

 

 
Fig.21 - Imagem aérea actual da área correspondente ao PP2.  
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 

  

 

4.2. O Plano Parcial 3 para a Zona a Leste de Almada (PP3)27 

 Por sua vez, o Plano Parcial 3 para a Zona Leste de Almada, sensivelmente 

contemporâneo do anterior ou, senão, imediatamente posterior, vinha abranger toda a área 

situada entre a Estrada Nacional nº10 e as ruas Manuel Febrero, D. Sancho I e a Av. Frederico 

Ulrich, a parte do território da ponta do concelho sobranceira ao Mar da Palha, e a que faltava 

ainda sujeitar a arranjo urbanístico. Na linha das anteriores propostas, o PP3 instaurava-se uma 

vez mais numa lógica de expansão e de vocação habitacional. 

 À época da realização do plano, e ao contrário da situação que encontrou o anterior PP2, 

este era já um terreno bastante ocupado. Ainda que de forma desorganizada, estavam aí 

sediadas uma série de construções, alguns núcleos existentes, indústrias e uma vasta área afecta 

                                                     
27 Características Gerais do Plano: População a alojar - cerca de 4660 hab para 1099 fogos; área a urbanizar – 
31,6 ha; densidade média global – ou 299 hab/ha 
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a fixações precárias28, o que tornava o processo de ocupação e transformação deste troço do 

território bastante complexo e difícil de gerir. Por isso estreava-se, com a realização do PP3, uma 

prática de faseamento que tinha objectivo facilitar a sua implementação e sucesso no arranjo 

desta área de si complexa pelas condições que descrevemos. Para dar início aos trabalhos sem 

prejudicar as indústrias em laboração, fora necessário estabelecer duas fases de execução. Numa 

primeira fase começar-se-ia a implantar as primeiras áreas habitacionais, também faseadas por 

zonas distintas, enquanto numa segunda fase completar-se-iam as opções programadas assim 

que fosse possível transladar as indústrias sem causar avultados danos associados à sua 

deslocalização. Por outro lado as ocorrências pré-existentes, mais ou menos dispersas ou 

sedimentadas no território em questão, somadas a uma topografia de relevo acentuado, levaram 

a que este plano tivesse de dar uma considerável importância aos trabalhos de demolição e às 

operações de desaterro, bem como a todas as obras de correcção e/ou remate de pré-existências 

cuja permanência era considerada aceitável; só assim, julgava-se, seria possível implantar, 

conforme prescrição do autor, a renovada solução de espaço urbano.  

 

 

                                                     
28 Estas diversas formas de ocupação do solo são aliás claramente visíveis na fotografia aérea de 1958, ano em 
que nenhuma das prescrições dos planos parciais 2 e 3 estavam implementadas. 

Fig.22 - Planta de Zonamento e Fotografias da Maquete do Plano Parcial 3. s/data.  
Fonte: RAFAEL BOTELHO, J. C.M.Almada 
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A Zona Leste sofreu, com a definição deste arranjo parcial, significativas alterações de 

finalidade face ao que estava previsto anteriormente. Se o ante-plano de 1950 destinava este 

morro a um uso predominantemente industrial, já o PP3 lhe veio atribuir uma vocação 

habitacional por excelência, propondo, como refere Botelho, uma correcção de zonamento e 

estendendo a habitação a esta pequena acrópole da zona Leste, afinal dotada das melhores 

condições de salubridade, localização e panorâmicas. 

Também ao contrário do PP2, este plano não deu grande ênfase ao sistema de 

circulações. Considerando que a estrutura viária primária estava já delineada pelas diversas vias 

que delimitavam a área e a conectavam com outras partes do concelho, o desenho da malha 

viária limitava-se a estabelecer os acessos locais de trânsito lento e a coordená-los com a rede de 

circulação pedonal. Segundo o autor “ (...) a circulação de viaturas limita-se à alimentação das 

várias células construídas (...) quási sempre em impasse” (s/data[1]:12). E, embora houvesse 

separação entre a circulação de peões e a circulação de viaturas, os cruzamentos entre elas eram 

pouco necessários e tornavam-se raros, e a hierarquia geral do conjunto evidenciava-se pouco 

explícita quando comparada com a proposta do PP2. 

 Pela análise dos elementos constantes do processo, pode dizer-se que o plano antes deu 

primazia aos conjuntos edificados e ao estabelecimento de diferentes zonas habitacionais que, 

consoante a tipologia escolhida, assim formariam unidades com características muito próprias e 

francamente distintas umas das outras. 

As condicionantes topográficas e de orientação, bem como as oportunidades 

panorâmicas, ganharam aqui uma importância acrescida como factores determinantes da 

implantação dos edifícios que, por sua vez e em conjunto, vinham determinar a configuração do 

espaço público, a direccionalidade dos arruamentos, os seus possíveis alargamentos e aberturas 

em forma de praças ou miradouros. 

A habitação estruturava-se em quatro zonas organizadas em células a que correspondia 

uma tipologia variada de formas de habitar. A zona A destinava-se à construção de casas para 

pobres enquanto as zonas B, C e D aos tipos habitacionais mais comuns, desde a moradia ao 

bloco residencial. A primeira, localizada no sopé da encosta em terrenos públicos da câmara, da 

J.A.E. e do Porto de Lisboa, definia, em duas células distintas, um estrutura modular de moradias 

justapostas, cuja definição desenhada era avançada apenas a título indicativo dada a finalidade 

social da zona que exigia que o futuro projecto viesse a ser encabeçado por entidade competente, 

neste caso a própria DGSU. A zona B, onde se situaria o principal centro comercial do conjunto, 

ficava condicionada à edificação existente e aos necessários remates a introduzir com o tecido 

consolidado, apresentando, por isso, um desenho bem menos regular que as restantes partes. 

Seguia-se a zona C que vinha definir o alinhamento a Sul da Av. Frederico Ulrich. Também 

dotada de área comercial e equipamento escolar, propunha uma edificação em ordem contínua, 

predispondo o principal planalto panorâmico para o recinto escolar. Por último a Zona D onde se 

abdicava do alinhamento da rua para dar lugar à perpendicularidade dos blocos habitacionais 

destacados do chão sobre pilotis, abertos em leque e suficientemente espaçados para aproveitar 

das melhores condições de orientação, habitabilidade e higiene, e do sistema de vistas que a 

situação geográfica oferecia. 

A manifesta preponderância das tipologias em banda e dos blocos isolados, bem como o 

conceito de célula a organizar as unidades de habitação, denunciavam a inspiração modernista e 
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uma ideia de cidade aberta que começava aqui a ganhar franca expressão. Num continuum de 

espaços públicos colectivos e áreas verdes, implantava-se livremente o edificado numa mistura 

pouco inteligível de diferentes tipos de habitação. Efectivamente, e ainda que os princípios que 

vigoravam à Carta de Atenas começassem a tornar-se explícitos, muito mais do que no anterior 

PP2, este plano não projectava de maneira tão convicta uma ideia global de cidade como aquela 

que estava patente na elaboração do PP2. Embora as peças gráficas que pudemos consultar - 

maquete e planta desenhada - explicitem um grau de definição física e morfológica que parece 

bem mais exaustivo, sobretudo no que respeita a forma e implantação demarcada e rigorosa do 

edificado, a definição e caracterização do espaço urbano em si ficava, de certo modo, 

indeterminada o que, juntamente com o peso que a vertente residencial adquiria no conjunto, 

concorria contra os princípios defendidos por Botelho, e por ele expressamente mencionados na 

memória descritiva do primeiro plano. E se o PP2, no que respeita aos critérios de uso do solo e 

de densidade de ocupação, anunciava já um afastamento digno de registo de alguns dos valores 

que constroem o conceito de cidade-jardim e que informavam a anterior proposta de De Gröer, 

com a elaboração do PP3 viam-se definitivamente postos de parte esses critérios, nomeadamente 

no que respeita a baixa densidade e um certo modelo de habitar fundado sobre a casa de uma só 

família. Enquanto as tipologias edificadas sofriam a necessária adaptação para poderem satisfazer 

as necessidades de alojamento dos novos agregados familiares, no panorama das densidades de 

ocupação atingia-se agora os quase 300 hab/ha, contra os 125 hab/ha do PP2 e os 60 hab/ha 

apontados por Gröer como valor de referência para áreas destinadas à classe média.  

Não obstante a mudança de vocação da área, a afectação de alguns terrenos à indústria 

e a actividades de apoio ao porto continuou a fazer parte das intenções urbanísticas para este 

território. As áreas industriais, localizadas na beira da estrada marginal, dividiam-se em duas 

zonas distintas e beneficiavam dos aterros para regularização das margens e abertura da E.N. 10 

que haviam aumentado as áreas livres de construção. Quase nada especificadas em termos de 

discriminação de tipos de actividades e equipamento, uma vez que funcionavam como uma 

espécie de áreas de reserva dada a proximidade do rio e a eventualidade de localização de 

futuras actividades portuárias, elas apareciam, contudo, bem defendidas sobretudo no aspecto 

que refere o seu isolamento e a devida circunscrição por cinturas verdes de protecção. 

 

 
Fig.23 - Imagem actual de parte da encosta Nascente abrangida pelo PP3.  
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 
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4.3. Zonamento e Utilização do Solo 

Os planos PP2 e PP3 organizavam-se, assim, por sectores de intervenção que referiam 

as quatro grandes áreas funcionais – habitação, trabalho, circulação e recreio - estipuladas na 

Carta de Atenas de 1933 como as chaves do urbanismo moderno. Os planos propunham, a partir 

de plantas de zonamento, o estabelecimento de diferentes sectores territoriais que seriam 

sujeitos a critérios distintos de uso do solo, com vocações específicas e onde não se promoveria 

mistura de usos nem funções. À sectorização proposta pela planta de zonamento, somava-se a 

racionalidade das partes escritas do plano, cuja organização evidenciava, também ela, uma 

sistematização funcional rigorosa e a separação temática por grandes sectores de actividade. 

Habitação, circulações, espaços livres e zonas verdes, zonas industriais e portuárias, áreas 

comerciais, órgãos e equipamentos de interesse eram alguns dos temas eleitos que 

determinariam os diferentes critérios de uso e transformação do solo a aplicar. Segundo Rafael 

Botelho esta forma de planeamento que estabelecia uma utilização racional do solo era a fórmula 

correcta e factor fundamental para bem ordenar o território (cf. 1961:176). 

Contudo, a racionalização do uso do solo era, por si, motivo de conflitos, e o plano, na 

óptica do bem comum, acabava por ser ele próprio gerador de discricionariedade. 

No que respeita à utilização do solo e num âmbito mais alargado, Rafael Botelho 

distinguia dois grandes tipos de solo segundo o fim a que se destinavam: no primeiro referia-se 

ao grupo de solos que eram utilizados pelo seu valor intrínseco e que interessava por isso 

explorar para fins agrícolas ou florestais, ou preservar pelo valor paisagístico e/ou patrimonial; no 

segundo referia-se ao grupo de solos com uma função de apoio ou suporte às principais acções 

humanas e da sociedade. Neste segundo grupo Botelho encaixava os aglomerados urbanos que, 

fosse pela sua vertente residencial, de comércio ou serviços, fosse pela vertente de infra-

estruturação, de lazer ou industrial, cumpriam exactamente essa função. Enquanto, no primeiro 

grupo, a escolha do solo citava a própria natureza e valor natural do terreno, no segundo grupo, 

a escolha e destino do terreno não dependiam de qualidades próprias mas sim de valores 

atribuídos que tinham a ver com a organização espacial da vida em sociedade e com a escolha de 

localização para as actividades humanas. Segundo o urbanista, era precisamente a este nível, na 

atribuição de valor e destino de utilização do solo, que surgiam os principais problemas no âmbito 

do processo de urbanização, capazes de corroer as mais bem intencionadas propostas de 

ordenamento territorial. 

Afinal, a passagem do solo do primeiro grupo para o segundo não acarretava 

exclusivamente aspectos funcionais e de alteração de destino, mas sim uma mudança radical de 

valor, num sistema de mercado livre, o que suscitava graves problemas ao interferir com o 

regime de propriedade e com toda a economia urbana que dele dependia. Com efeito, esta 

passagem ou mudança de destino envolvia mais do que um simples acto de desenho, e a 

atribuição de certas vocações seria melhor ou pior recebida pelos proprietários das parcelas 

consoante a cotação que, a dada altura, as actividades tivessem no mercado fundiário e 

imobiliário. A habitação, como aliás se veio registando até hoje, sempre fora o destino de eleição, 

e mais ainda o era num período de indigência extrema em termos de oferta habitacional.  

Dada a sensibilidade da questão, afirmava-se imperioso estabelecer e adoptar uma 

política de solos eficaz, capaz de regular as transacções e gerir o grosso conflito de interesses que 

fervilhava já, havia anos, em plena arena urbana. Almada, como seria de esperar, não só não era 
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excepção, como era, na periferia de Lisboa, um dos principais protagonistas, motivada, entre 

outras razões, pela expectativa de criação da futura ponte de ligação à capital. 

Ora, quando a mudança de destino de solo rústico para urbano ocorria num 

enquadramento de ausência total (ou quase total) de política de solos, o resultado afigurava-se 

desastroso, como confessa Botelho. Os proprietários das parcelas, num clima de aparente 

desregulação, ou de regulação equívoca e deficitária, ao procurarem beneficiar o mais possível da 

valorização introduzida pela mudança ocorrida (sobretudo expectável) de vocação, naturalmente 

sem a consciência cívica ou sem o altruísmo filantrópico de abdicar de interesses seus em prol de 

outros, mais abstractos, que sugerem o bem da colectividade, conduziam a seu bel-prazer o 

processo de urbanização, não sem que estivesse implicada uma certa cumplicidade autárquica. 

Por palavras do próprio, “A ausência de uma política de solos, a especulação que se lhe subsistiu, 

e o preço que os terrenos atingem têm conduzido a resultados desastrosos, por oporem os 

maiores obstáculos à realização dos planos mais convenientes sempre que os terrenos são 

pertença de particulares” (cf. 1961:177-183). 

 

  

4.4. A Execução dos Planos ou os Obstáculos à sua Realização 

 As palavras expressas por Rafael Botelho no Colóquio sobre Urbanismo em 1961, que ele 

mesmo subordinou ao tema “problemas de urbanização, sua realização ao nível da organização 

municipal”, e de que viemos dando conta já de algumas ideias, traduzem, desde logo, a 

frustração que o período de quase uma década passado à frente do Gabinete de Urbanização da 

CMA lhe havia suscitado. Efectivamente, o seu empenho institucional em organizar um gabinete 

de urbanismo camarário que bem conduzisse, com a presença de técnicos experientes, o 

processo de urbanização no concelho, o seu esforço em promover arranjos parciais para as áreas 

concelhias mais perigosamente pressionadas e em dedicar-se, ele próprio, à concepção e desenho 

de muitas das soluções avançadas, viam-se entretanto desfeitos pelos múltiplos entraves 

encontrados e pela dificuldade em executar e dar andamento às propostas planeadas. Como nos 

é possível constatar actualmente, seja pela observação in situ das áreas abrangidas pelos seus 

planos, seja ainda pela análise e confrontação das plantas desenhadas com imagens aéreas e 

com a cartografia das zonas, os planos de Rafael Botelho tiveram uma escassíssima expressão 

territorial, o que não se ficou a dever às suas qualidades como urbanista mas antes aos múltiplos 

obstáculos e dificuldades enfrentados, de que faz menção por diversas vezes. 

Segundo dizia “Para proceder à organização racional do território é necessário 

estabelecer planos e dar-lhes execução. A elaboração destes planos depende essencialmente 

duma organização técnico-administrativa apropriada às necessidades do planeamento, e a sua 

realização está fundamentalmente dependente da possibilidade de utilizar o solo e de dispôr de 

meios financeiros convenientes. Para desempenhar as funções de planeamento os municípios 

recorrem: - à legislação vigente, - à colaboração de técnicos a quem encomendam planos, ou a 

serviços próprios de urbanização, - às suas possibilidades financeiras e à comparticipação do 

Estado. Em qualquer destes aspectos fundamentais – legislação, organização técnico-

administrativa, recursos financeiros – a sua acção é entravada pela insuficiência de meios” 

(Op.Cit:174). 

Já em 1959 num relatório do GU apresentado à CMA, num momento em que procurava 

reestruturar o concelho com a definição de um novo plano director, Botelho fazia referência aos 
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mesmos aspectos fundamentais justificando, com o tratamento deficiente que eles tiveram no 

âmbito da política pública, o crescimento deficiente e desordenado do território concelhio, 

entregue ao fomento dos especuladores e oportunistas, e “praticamente reduzido a um mau 

amontoado de meros alojamentos e ignorando a super-estrutura (...)” (1959:2). 

 O primeiro dos três aspectos apontados prendia-se com a importância fulcral da 

legislação, aspecto que já começámos a aflorar atrás; uma legislação que instituísse uma política 

de solos capaz de fazer prevalecer os interesses comuns colocando-os acima de quaisquer 

interesses particulares e especulativos; uma legislação que sintetizasse em normas e princípios 

jurídicos formas expeditas e eficazes de apropriação do solo capazes de garantirem a correcta 

execução dos planos de desenvolvimento urbano; até uma legislação que fosse suficientemente 

justa ao ponto de permitir compensar e equalizar em termos de encargos e benefícios, da 

discricionariedade introduzida pelos planos, os proprietários no seu conjunto (Op.Cit:186). A este 

nível Botelho reconhecia a carência de uma política de solos eficaz e a fragilidade em que a 

legislação vigente colocava o problema da urbanização e da configuração do espaço urbano no 

nosso país. Defendia abertamente o recurso à expropriação sem álibis que favorecessem ou que 

deixassem espaço para movimentos menos ortodoxos dos especuladores (Op.Cit:184). 

 O período que mediou entre a publicação, em 1944, do decreto-lei nº 33.921 relativo 

aos PGU e 1965, com a regulamentação do loteamento urbano, acabou por ser um período de 

abrandamento em termos regulamentares, marcado apenas pela criação do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas em 1951 e pela Lei nº 2099 que determinava a elaboração do Plano 

Director da Região de Lisboa29.  

 Mas a década de 50 foi, simultaneamente, um período de névoa urbanística. Segundo 

Clara Mendes “Decorridos dez anos sobre a entrada em vigor da Lei 2030, não se dispunha de um 

regulamento de expropriações que disciplinasse a aquisição dos terrenos necessários para a 

execução dos planos de urbanização”. Durante a década de 50 a política urbanística e de 

habitação limitou-se quase exclusivamente aos regimes especiais que, orientados para as duas 

principais cidades do país, Lisboa e Porto, deixavam os restantes municípios entregues à não 

regulamentação da Lei nº2030 (cf. Mendes, 1990:168-169). Por um lado permaneciam em vigor 

os preceitos que vincularam os primeiros Planos de Urbanização e que mantinham na 

competência da Administração Central e das autarquias o direito à urbanização e ao 

parcelamento do espaço urbano. Por outro lado, refreavam-se imposições e aligeiravam-se 

políticas, e permitia-se que a produção de espaço urbano e de habitação disseminada se fosse 

fazendo de forma desregrada e fragmentária, orientada efectivamente pela iniciativa privada.  

 Quanto às Câmaras Municipais, na efectiva incapacidade autárquica de prosseguir a 

urbanização em moldes legais e planeados, pressionadas também pelo aumento demográfico 

exponencial e pela necessidade de multiplicar as suas frentes de expansão, e simultaneamente 

cerceadas em capacidade operativa, tanto ao nível da gestão como na possibilidade de aquisição 

de solo e de realização de obra própria, acabavam por corroborar com os privados. Levadas por 

um aparelho jurídico ambíguo e muito pouco favorável aos municípios, e pela escassez de 

recursos financeiros, as câmaras municipais escusavam-se a expropriações e iam facilitando na 

cobrança das mais-valias geradas (afinal o único aspecto que em que a lei 2030 lhes permitia 

intervir), chegando a substituir-se, como relata Botelho, ao papel do especulador na tentativa, 
                                                     
29 Este, como aliás Rafael Botelho reconhecia, não bastava para que se encetasse uma política de planeamento 
nacional e para que se estruturassem acções de ordenamento de âmbito trans-concelhio. 
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por venda em hasta pública de terrenos urbanizados, de reforçar as suas limitadas bolsas. 

 Do ponto de vista do ordenamento e da definição de forma urbana, estas diferentes 

vicissitudes práticas e normativas, ao deixarem correr o processo de urbanização à medida das 

inclinações mais vantajosas para proprietários e especuladores, iam simultaneamente impedindo 

que os assentamentos se fizessem nos locais mais indicados para um correcto desenvolvimento 

futuro e dificultando a imposição de travões à dispersão urbana, bem como à desejável 

delimitação dos perímetros dos aglomerados urbanos. 

 “Nestas condições [refere Clara Mendes], a execução da maior parte dos planos, que 

vinham sendo finalizados, processou-se de forma anárquica, desapoiada de um quadro jurídico e 

espacial, facilitando a apropriação de renda fundiária e aumentando artificialmente os custos das 

operações de urbanização” (Op.Cit:169). Efectivamente, só em 1970, com a publicação do 

decreto-lei nº 576/70 de 24 de Novembro, a política de solos veio a sofrer uma reformulação, 

estabelecendo-se então um novo enquadramento que considerava a tomada de medidas 

preventivas e um regime de restrições à urbanização feita por particulares.  

 Relativamente ao segundo aspecto – o aparelho técnico-admnistrativo -, Rafael Botelho 

reconhecia que as câmaras municipais também não tinham recursos técnicos e administrativos, 

nem estavam preparadas para lidar com as necessidades de urbanização dos concelhos e, muito 

menos, com a dimensão e tipo de problemas que se afiguravam. Mas a grande questão prendia-

se, sem dúvida, com a falta de recursos financeiros, muito limitados face à multiplicidade e 

amplitude dos problemas registados e do tipo de soluções necessárias. “Na grande maioria dos 

casos [diz Botelho] o seu orçamento não lhes permite proceder ao saneamento e remodelação de 

zonas insalubres, proceder à realização de extensões, iniciar uma política de habitação ou 

satisfazer as necessidades dum correcto equipamento urbano. Esta situação agrava-se ainda mais 

nos pequenos aglomerados sujeitos a um crescimento rápido e percentualmente muito elevado” 

(Op.Cit:175). A juntar a tudo isto, a insuficiência de áreas urbanizadas disponíveis e a retenção 

de terrenos na mão de especuladores, bem como a sobrevalorização de terrenos de vocação 

habitacional em tempos de escassez de fogos, desenhavam um quadro de difícil resolução, a que 

Rafael Botelho, por maior que fosse a sua sensibilidade e perspicácia técnica para os assuntos do 

planeamento e da urbanização, não conseguiu dar resolução.  

 A inconstância normativa aliada a uma capacidade financeira municipal limitada, 

explicam assim a falência das ideias que, de forma muito prospectiva, fervilhavam na mente de 

Rafael Botelho, e justificam a raríssima expressão que os seus planos tiveram no terreno. Como o 

próprio reconhece “o carácter desordenado do crescimento urbano e suburbano da região [de 

Lisboa] resulta não só da falta de planos, mas sobretudo da dificuldade em dar realização aos 

planos existentes” (Op.Cit:175). 

 

  

4.5. Um Plano Director para o Concelho, um Parque Natural para a Região 

 Desiludido mas não derrotado, motivado também pela influência que a futura ponte 

geraria nas áreas concelhias mais próximas, Rafael Botelho lançou-se, em finais da década de 50, 

à elaboração de um plano director para o concelho e à proposição de um Parque Nacional para a 

Península de Setúbal, acompanhados de uma série de outras medidas que tinham como objectivo 

dar resolução prática aos problemas normativos e de gestão atrás apontados, extensíveis, por 

sinal, a toda a península, e não exclusivamente ao Aglomerado Leste. 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO III – PEGADAS DE ARRANQUE DA SUBURBANIZAÇÃO 159 

 

  Assim, e no sentido de dar finalmente realização à extraordinária oportunidade de 

Almada vir a constituir uma verdadeira cidade, oportunidade que até ali tinha sido desperdiçada 

pelos repetidos vícios de crescimento já completamente arreigados nas práticas urbanas e 

procedimentos administrativos, Rafael Botelho pensava, desde logo, uma cidade para 90000 

habitantes, sediada na implementação de uma super-estrutura urbana concelhia e na criação 

generalizada de equipamentos de interesse público que fortalecessem a criação de postos 

trabalho e a fixação de mão-de-obra, e invertessem a tendência registada de cidade-dormitório.  

As medidas dirigidas a Almada eram também aquelas que mais tarde ele viria 

recomendar à escala nacional, para que, de um modo geral, se resolvesse o problema da 

intervenção e regulação urbanística a nível local. Assim propunha: 

1. a criação de condições para a realização de expropriações de forma expedita; 

2. o alargamento a toda a região de Lisboa da política habitacional que tinha sido 

aplicada na capital sob a regência do decreto-lei nº 42:454 de 195930; 

3. a criação de um fundo de financiamento – Fundo Financeiro Nacional -, que 

facilitasse a realização de empréstimos bancários, sobretudo para os empreendimentos mais 

urgentes; 

4. a introdução, nos processos de cálculo de mais-valias, de parâmetros que 

contrariassem as tendências oportunistas então verificadas, e que entendessem a acção de 

urbanizar como um acto em proveito da colectividade; 

5. a cedência de terrenos como forma de comparticipação para fins de equipamentos 

públicos, e a possibilidade de deslocalização conforme conveniência do ordenamento conjunto; 

6. a repartição equitativa, pelos diversos proprietários, dos encargos e benefícios 

gerados pela operação urbanística, através da redistribuição dos terrenos que coubessem a cada 

proprietário; 

7. a criação de entidades técnico-administrativas autónomas para, junto das autarquias, 

operarem condições de crescimento urbano anormais (cf. 1959:3-4 e 1961:184-186). 

“Em qualquer hipótese [dizia Botelho] apelamos para um diploma que proteja 

eficazmente o correcto crescimento do Aglomerado Leste de Almada (futura cidade de Almada), e 

garanta aos vindouros a herança de uma cidade capaz de se adaptar às exigências de uma vida 

de mais elevado nível económico – para que todos trabalhamos – e que certamente virá”. 

Concomitantemente, e um pouco à revelia da autarquia, a equipe integrada no gabinete 

de urbanização camarário juntava-se para dar realização a um estudo sobre a Península de 

Setúbal e sobre a vocação da região para Parque Nacional31; um estudo que, segundo Botelho, 

resultou no ex-libris de todo o trabalho desenvolvido pelo Gabinete à sua passagem. A proposta 

de um Parque Natural vinha, afinal, de encontro à sua filosofia regionalista, onde a postura de 

vanguarda a favor de um planeamento capaz de traçar a priori as linhas de estrutura de um 

desenvolvimento regional, ficava complementada por um manifesto em defesa da conservação da 

paisagem e da salvaguarda dos recursos naturais, também ele na linha da frente das novas 

abordagens científicas ao território. Assim, baseando-se nos relatos de Orlando Ribeiro acerca da 

Serra da Arrábida, e seguindo de perto as pisadas de Patrick Geddes e Lewis Mumford, a 

                                                     
30 Regulamentação que promovia a construção de bairros sociais através do recurso às extensas áreas livres em 
posse da câmara, resultado das expropriações feitas no âmbito do regime dos centenários. 
31 Botelho et al (1959), Proposta de Criação dum Parque Nacional na Península de Setúbal, C. M. Almada – 
Gabinete de Urbanização, Espólio pessoal de José Rafael Botelho. 
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proposta para Parque Nacional baseava-se num estudo atento e rigoroso e das qualidades 

intrínsecas da paisagem e do território, procurando associar a esses valores, novas valências de 

carácter recreativo, cultural e científico, que os pudessem simultaneamente preservar e exaltar. 

Na conclusão do dito estudo referia-se: “Por tudo o que ficou dito se confirma a necessidade e 

urgência de proteger e conservar a Natureza na Península de Setúbal e se infere da importância 

da criação dum Parque Nacional (...). Nesta zona será muito importante salvaguardar o carácter 

da paisagem existente e ainda não destruída, procurando pelos meios mais eficazes – integração 

e arranjo complementar de valorização da paisagem – não só salvaguardar os valores existentes 

mais significativos, como até, na medida do possível, exaltá-los. (...) Fora destas áreas que 

fiquem abrangidas pelo parque, é natural que muitas fiquem cujo destino implica uma ocupação 

construída. (...) consideramos importante, senão fundamental, que em todo o território da 

península se procure uma integração o mais completa e perfeita possível da composição urbana, 

residencial ou industrial, na paisagem existente” (Botelho et al, 1959:225-227). 

Apesar de bem recebidas pelo C.S.O.P. e, nomeadamente, pelo Presidente do Conselho, 

as visionárias proposições de Botelho não promoveram, contudo, a radical e urgente mudança de 

rumo, e algumas delas só muito mais tarde vieram efectivamente a preencher mentalidades, a 

fazer parte das preocupações políticas, e a ter a devida tradução regulamentar, como é o caso da 

aplicação normativa da perequação.  

 

 
Fig.24 - Plano Director da Cidade. s/data  
Fonte: C.M.Almada 
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Fig.25 - Mapa 15 – Valores Naturais de Interesse Científico e Cultural-Recreativo. Autoria: Rafael Botelho et al 
Fonte: CMAlmada, Proposta de Parque Nacional para a Península de Setúbal, 1959, Espólio Pessoal de José Rafael 
Botelho 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.26 - Mapa 16 – Parque Nacional. Principais Valores Recreativos. Autoria: Rafael Botelho et al 
Fonte: CMAlmada, Proposta de Parque Nacional para a Península de Setúbal, 1959, Espólio Pessoal de José Rafael 
Botelho 
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Fig.27 - Promoção de Empreendimentos de Xavier de Lima  
Fonte: Recorte de Jornal, s/data. Espólio Pessoal de José Rafael Botelho 

 

 

4.6. Das Realizações Efectuadas  

Se os desenhos de De Gröer ainda tiveram consequências evidentes no tecido 

construído, em especial na área central do Centro Cívico, já das propostas de Botelho foram 

poucos, e muito adulterados, os efeitos que delas resultaram. Destaca-se, apesar de tudo, o eixo 

da actual Av. 25 de Abril, cuja linearidade do traçado curvilíneo ainda sobressai à conta dos 

alinhamentos e da homogeneidade tipológica do edificado a Norte (com projecto de arquitectura 

de Filipe Figueiredo), e alguns apontamentos na morfologia edificada da área pertencente ao PP2. 

Em tudo restante, são flagrantes os desencontros e as alterações introduzidas, seja ao nível do 

traçado e da estruturação hierárquica dos eixos de circulação, seja na componente edificada em 

termos de implantação, volumetria e características tipológicas e arquitectónicas dos edifícios, 

seja ainda na integração de espaços livres verdes e de equipamentos públicos. 

Com a saída de Rafael Botelho da Câmara de Almada, a área ficou definitivamente 

entregue à investida dos privados e à hegemonia da renda fundiária, mediante a celebração com 

a autarquia de contratos de urbanização e compromissos para estudos parcelares que, 

insolentemente, entravam em plena discordância com os planos anteriormente aprovados. A 

Câmara, por sua vez, sancionada pelo próprio Gabinete do Plano Director da Região de Lisboa e 

pelo Ministério das Obras Públicas, firmava o consentimento final, ao mandar elaborar Estudos de 

Remodelação e de Actualização que mais não tinham do que a função de formalizar e legitimar o 

que clandestinamente se iniciara.  

Depois de, em 1964, o PP2 ter sido objecto de uma revisão, da autoria de Sérgio Gomes, 

em 1972 voltou a ser alvo de actualização, agora sob a responsabilidade do arquitecto municipal, 

Silva Lourenço. Em qualquer das situações foi obtida aprovação superior do G.P.D.R.L. e do 

Ministro das O.P., ainda que, na memória escrita do estudo de 1972, fosse abertamente 
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reconhecido o “acréscimo de ocupação e volume de construção [que], além de não se processar 

equitativamente em relação às áreas de cada uma das propriedades, contribuí[a] para que os 

valores dos parâmetros urbanos fossem consideravelmente alterados” (Lourenço, 1972:9). 

Quanto ao PP3 para a vertente da encosta Nascente, pode dizer-se que ele não foi de 

todo implementado. Extensas áreas expectantes adjacentes a zonas de forte urbanidade, espaços 

públicos por resolver e eixos por rematar, áreas industriais obsoletas ou simplesmente 

abandonadas, são hoje algumas das situações que, em Almada Nascente, ainda coexistem com o 

tecido compacto das áreas centrais. 

 

 
Fig.28 – Projecto dos Edifícios da Av. Eng.J.F.Ulrich (actual Av. 25 de Abril). Lotes Tipo B e B1. Esc. 1:200 
Fonte: Filipe Nobre de Figueiredo. Dezembro de 1955, C.M.Almada  

 

 
Fig.29 - PP2 Estudo de Remodelação. Solução de Conjunto, 1972. Autoria: Silva Lourenço 
Fonte: C.M.Almada 
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Fig.30 – Fotografia Aérea (1958) e delimitação da área de estudo 
Fonte: Instituto Geográfico do Exército 
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  Fig.30 – Fotografia Aérea (1967) e delimitação da área de estudo 
Fonte: Instituto Geográfico do Exército 
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Fig.30 – Fotografia Aérea (1986) e delimitação da área de estudo 
Fonte: Instituto Geográfico do Exército 
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III.5. SENTIDO DE UM NOVO ESPAÇAMENTO. A RUPTURA DO ESPAÇO URBANO LINEAR  

 As pegadas de arranque da suburbanização anunciam a ruptura do espaço urbano linear. 

Com a modernidade em pano de fundo, infiltrando-se até à raiz na estrutura das mentalidades, o 

espaçamento surgia como “a fórmula do futuro” a orientar a concepção e desenho dos novos 

modelos de espaço. Mas, por isso só, semelhante fórmula não revolucionaria decerto o destino do 

espaço urbano na modernidade. Ao sentido de espaçamento, por razões que a ciência ditava e 

que o ímpeto organicista fermentava, apegou-se, por evidência, o rótulo de ser vector dilatador 

do espaço e estilhaçante da estrutura urbana. Mas, como motor de arranque das novas premissas 

morfológicas, não lhe coube, contudo, consagrar o derradeiro aval na fractura da forma canónica 

e na ruptura do espaço urbano linear. 

 Inicialmente, na primeira fase dos planos de urbanização e de um planeamento físico do 

território, foi a convergência e compatibilidade de regras e modelos na concepção, produção e 

administração do espaço edificado que permitiu alcançar um estrato de diálogo e de congregação 

entre espaçamento e linearidade, ou seja, entre espaçamento e a clareza axial do espaço urbano.  

No início/meados da década de 40, os princípios normativos das primeiras investidas de 

planeamento, sob o instrumental do desenho como ferramenta de composição urbanística, 

informados pelo paradigma e morfologias da cidade-jardim, orientavam-se para uma definição do 

espaço urbano assente no traçado e no sistema de espaços livres públicos como seus elementos 

primários e estruturantes. É certo que a dependência da axialidade dos arruamentos ao 

alinhamento e continuidade do edificado dava os primeiros sinais de desprendimento, com o 

aumento das margens de recúo, a introdução de novos elementos vegetais ordenadores de 

enfiamentos, e a implicação no sistema do elemento mediador do parcelamento, delimitador de 

domínios mas menos conformador de espaço. Porém, o movimento organicista não renunciava ao 

contágio da formalidade Beaux-Arts, e a contenção e imageabilidade do sistema de espaços 

colectivos continuava a assentar na direccionalidade e hierarquia do traçado, no seu 

escalonamento morfológico e funcional. 

Mas, enquanto se procurava passar para o espaço construído essas mesmas diligências 

formais e conceptuais, havia mecanismos operatórios e directrizes políticas que, no quadro das 

bases doutrinárias do urbanismo moderno em Portugal, desencadeados pelo empreendedorismo 

fundador de Pacheco e coadjuvadas pelo autoritarismo do regime, se mostravam em 

conformidade com o dito modelo de espaço. A capacidade (pelo menos técnica e jurídica) de 

municipalização do solo, aliada à primazia dada ao capital, em detrimento dos privilégios 

fundiários, permitia, na prática, que se produzisse o urbano como seguimento e continuidade, 

dando ao poder local a prerrogativa de planificar e urbanizar, e ao capital a competência de 

edificar segundo as normas e directrizes pré-estabelecidas. Simultaneamente, o modelo da rua-

corredor, juntamente com o elemento morfológico do quarteirão, facilitavam a produção urbana, 

sobretudo em situações onde eram vários os proprietários implicados e onde as expropriações se 

restringiam ao espaço de domínio público. Assim, as regras e directrizes operatórias serviam na 

justa medida o modelo de espaço imaginado, atribuindo à Administração as responsabilidades 

que lhe cumpriam na estruturação e urbanização primária do território e aproveitando dos 

particulares a capacidade operativa que melhor concordava com as premissas gerais; reservando 

ao domínio público, numa economia de princípios e repartições, os espaços necessários à vivência 

colectiva e à legibilidade da imagem da cidade, e deixando entregue ao domínio privado as áreas 
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de reserva, quintais ou logradouros que, no conjunto, serviam de escape e contrabalanço, na 

economia da gestão dos espaços.  

Em Almada, precisamente nesta primeira fase de imbricação e convergência entre regras 

e modelos, nasceu, pelas linhas do Plano Parcial para o Centro Cívico, o traçado que serve hoje 

de esqueleto à actual cidade, e que ainda agora lhe assegura a urbanidade. Sem negligenciar a 

imagem nem a legibilidade do conjunto, a flexibilidade da malha, acautelada pelos espaçamentos 

embrionários, tanto no que respeita ao perfil dos arruamentos como no que concerne às reservas 

de vazios para espaços verdes mais folgados, permitia, a longo prazo, incorporar no espaço 

público novas valências e competências, tão bem-vindas na actualidade. É o caso da linha de 

metropolitano de superfície, em implementação e que se espera terminada para final deste ano, e 

também da Praça e Jardim da Liberdade, com o Fórum Municipal Romeu Correia, uma 

reinterpretação hodierna do centro cívico e a renovação morfológica e funcional dos vectores que 

concorrem para a formação da centralidade. 

Evidentemente, não podemos esquecer a questão da contenção territorial das 

operações, pois só assim as ordenanças do planeamento físico encontravam alguma viabilidade. E 

aqui Almada serve igualmente de exemplo quando, apesar de contemporâneos, o Plano Parcial do 

Centro Cívico e o Plano Geral de Urbanização do Concelho não acolheram sucessos semelhantes 

nem consequências territoriais equiparáveis, resultado da contenção de um e do alargamento 

territorial e maior alcance temporal do outro.  

Ainda assim, a legibilidade axial do espaço produzido na primeira fase dos planos de 

urbanização é, ela própria, a expressão física de uma tessitura inteligível de regras que se 

mostraram, não só compatíveis entre si, como ainda convergentes numa ideia ou modelo de 

cidade. Sol de pouca dura, na verdade, já que não tardou a que se invertessem as prioridades 

políticas e, naturalmente, se revissem ou manobrassem as regras e as práticas do jogo; aspectos 

determinantes, afinal, para a ruptura do espaço linear. Mesmo porque, nesse momento, a 

abertura do desenho e da forma da cidade a novas modelações (o que até aconteceu no processo 

de disseminação das experiências que passavam a estar em voga na Europa) teve, apesar de 

tudo, um impacto menos decisivo, pelo menos a princípio quando a absorção das doutrinas 

modernistas de cidade ainda se fazia a medo ou de forma balizada, condicionada pelos cânones 

nacionalistas e ponderada quer pela matricialidade beaux-artiana, quer pela mensagem 

culturalista do embrionário sonho suburbano. 

 Nada obsta a que a ruptura do espaço linear tivesse emergido pela via do modelo de 

espaço, já que os planos e a concepção da cidade não permaneceram alheios às imagens 

futuristas da cidade das torres que contagiavam, com a sua estética e racionalidade geométrica, 

mas também com a sua filosofia, o traço de quem delineava a organização física e funcional dos 

novos sectores. Avançava-se pela década 50 e entrava-se nos anos 60 com essas imagens e 

doutrina a reforçarem a sua razão de ser, sobretudo pela aposta feita na forma de habitação 

colectiva que colheu, desde logo, boa aceitação entre nós.  

Ainda assim, sem retirar relevância nem causalidade a todos esses sinais e evidências 

que desde logo motivaram o desligamento entre espaçamento e linearidade, a ruptura do espaço 

canónico linear encontrou maior razão inteligível no divórcio procedimental entre regras e 

modelos que passou a servir a nova conjuntura do fazer cidade. De um modelo de regulação que 

atribuía prioridade ao capital em detrimento do fundiário, passou-se, sub-repticiamente e sem 

meios de regulação apropriados para um modelo de gestão proteccionista da propriedade 
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fundiária, ilícito e pouco explícito. Na verdade, as práticas incidentes, para mais subentendidas 

em vez de regularizadas, quando muito ilegitimamente formalizadas, introduziam uma 

substancial, ainda que subtil, viragem no diálogo entre regras e modelos. Enquanto se continuava 

a sustentar a concepção da cidade em modelos de espaço axiais, a recorrer a uma base 

conceptual, teorico-normativa que não sofria alterações de maior face ao que até aí se elegia, 

enquanto se persistia na proposição de, superior e liminarmente, avançar com os devidos 

instrumentos de planeamento, abria-se o fosso entre as normas estabelecidas e as efectivas 

práticas urbanísticas sobre o território. Consequentemente as práticas dissociavam-se dos 

modelos que, por sua vez, se esgotavam no desenho e no papel, sem concorrer para os efeitos 

esperados sobre o território. 

O tempo de José Rafael Botelho à frente dos serviços técnicos de urbanismo da C.M. de 

Almada ilustra bem esta disfunção essencial. Ao mesmo tempo que continuaram a ser elaborados 

planos de urbanização parciais para as áreas do concelho de maior expectativa, de acordo com 

premissas morfológicas, funcionais e de gestão que não se distanciavam muito das receitas que 

haviam guiado De Gröer no Centro Cívico, sobrepunham-se sem desvelo outras formas de 

actuação parcelares que não encontravam espaço nem razão nos planos de conjunto. A 

transparência do processo e as consequências físicas que daí advieram não enfrentam termo de 

comparação possível na restante história da suburbanização, mas introduziram precedências que, 

no contexto português, foram sem dúvida determinantes para o destino próximo das formas 

suburbanas e das qualidades legíveis dos seus espaços edificados. Quando a variável da 

propriedade fundiária passou a evidenciar outro registo na equação global da produção urbana, o 

divórcio entre a regra e o modelo fez sobressaltar a ruptura do espaço linear nas formas da 

suburbanização. 
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“nous vivons aujourd’hui dans un espace urbain bâtard ... et mal eclaté”  

Françoise Choay, 1969 
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IV. FRAGMENTOS POLIGONAIS DE EXPANSÃO 
 

IV.1. A DEMARCAÇÃO DO PERÍODO EXPANSIONISTA 

No decorrer das décadas de 60 e 70, o crescimento demográfico na metrópole de Lisboa 

tornou-se deveras explosivo1. Favorecido pela mudança de regulamentação urbanística que 

liberalizava e legalizava a iniciativa privada em matéria de urbanização, o desenvolvimento 

suburbano entrou numa verdadeira espiral expansionista. As aglomerações periféricas 

intensificaram o seu crescimento, agora já não só à custa do despovoamento do espaço rural mas 

também do retorno da população vinda das ex-colónias, e passaram a oferecer-se como o lugar 

de oportunidade que a capital não comportava, nem em termos de espaço disponível, nem ao 

nível dos custos associados ao aluguer e aquisição de casa própria.  

A habitação, que já na década de 50 constituía um problema grave de difícil resolução, 

evidenciou-se nesta altura como a força dramática impulsionadora da explosão suburbana. Duas 

géneses expansionistas deixavam marcas impressas no território, promovendo um crescimento 

urbano ora por via da lei, ora à margem dela. A primeira materializava-se sob a forma de 

polígonos de expansão, a expressão legal do parcelamento e urbanização dos prédios rústicos sob 

a cobertura jurídica do alvará de loteamento; a segunda resultava no aparecimento clandestino 

de assentamentos dispersos, produto da subdivisão ilegal de parcelas rurais, em avos ou lotes 

destacados, e da sua comercialização e construção também à margem da lei. 

Embora a opção tenha sido a de não abranger, na sistematização que propomos para as 

formas suburbanas, as áreas urbanas de génese ilegal, dadas as particularidades que estão 

associadas à sua formação e posterior requalificação, torna-se contudo fundamental referir que o 

processo de urbanização clandestina se tornou, nos anos 60 e 70, umas das principais formas de 

crescimento urbano na AML. E isso é bem evidente nos concelhos que servem de caso de estudo 

a esta pesquisa, uma vez que cerca de 30% a 40% do solo municipal, tanto em Almada como em 

Odivelas, está afecto a AUGI. Segundo Bruno Soares et al a proliferação de áreas ilegais deveu-se 

ao modo como, tanto os governos central e locais, como os promotores privados, lidaram com a 

questão da escassez de habitações. Ao nível das políticas aponta-se a excessiva centralização do 

planeamento urbanístico e a falta de flexibilidade nos procedimentos de licenciamento; ao nível 

das práticas particulares refere-se a insuficiência da promoção legal e o seu custo elevado, bem 

como a discrepância, em termos de modelos de habitat, entre as soluções oferecidas à população 

e as suas reais necessidades e aspirações (cf. 1985:67). 

É também a partir desta altura que a AML se começa a formar como entidade 

metropolitana, assumindo o modelo clássico de configuração radiocêntrica, decorrente do 

desenvolvimento progressivo e densificação dos núcleos envolventes mais próximos da capital, 

em clara dependência, simbólica e funcional, de Lisboa (L.B. Soares, 2003:247). Lisboa reforçava 

a sua condição de centralidade absoluta a que não ficava alheio o centralismo governamental 

reflectido ora na política urbana adoptada e na débil autonomia das autarquias em matéria de 

                                                     
1 Segundo Soares & Domingues (2003:121) o crescimento demográfico atingiu nas décadas de 60 e 70, 69,6%, 
um valor efectivamente muito elevado quando comparado com os 6,4% das décadas de 80 e 90. 
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ordenamento territorial, ora na organização administrativa e na distribuição territorial de serviços 

públicos, equipamentos e actividades. A transição democrática, muito embora caminhando no 

sentido de reforçar o poder local e dar maior primazia à capacidade decisória municipal, não só 

não atingiu a descentralização necessária em termos de planeamento urbano, como também não 

conseguiu diluir a discrepância territorial, continuando a demarcar-se a soberania de Lisboa face 

aos governos locais. 

Se a região de Lisboa deve a sua configuração metropolitana ao engrossar demográfico e 

residencial das décadas de 60 e 70, também os sinais físicos que hoje a caracterizam como uma 

entidade fragmentária e heterogénea, feita de fracções e em descontinuidades, remontam a este 

mesmo período e aos processos e práticas urbanísticas que então se alicerçaram. 

 “A primeira imagem que se retém quando se sobrevoa a AML é a que traduz a presença 

de um espaço muito pouco estruturado, e no que respeita ao urbanismo e à habitação estamos 

em presença de uma gigantesca manta de retalhos inacabada, que continua a crescer em 

extensão e altura e a colmatar ainda muitos espaços intersticiais” (N.P. Soares, 2003:149).  

Não é à toa que afirmações como esta esboçam frequentemente a imagem 

descomprometida e compartimentada da nossa metrópole. Efectivamente a massificação do 

processo de suburbanização na AML tem sido feita à custa de um crescimento poligonal e 

fragmentário para o qual contribuiu, sem dúvida, a institucionalização e domínio, sobre todos os 

outros instrumentos de produção de solo urbano, da licença urbanística e figura jurídica alvará de 

loteamento. Em operações avulso, desenquadradas de um pensamento mais amplo e transversal 

em termos sectoriais, esta tem sido, desde 1965 até aos dias que correm, o principal veículo de 

expansão urbana em Portugal. 

Ainda assim, e fazendo jus à tese e argumento que serve de fio condutor a esta 

investigação, os novos fragmentos poligonais de expansão não são, em si, o produto 

descomprometido de uma qualquer forma urbana, irreferenciada ou não balizada por normas 

formais e procedimentais. Efectivamente, mesmo que a ausência (ou talvez antes a falta de 

efectivação) de instrumentos de planeamento concelhio e regional os refiram como peças soltas 

ou desarticuladas num quadro metropolitano que tem ficado sucessivamente por montar, os 

fragmentos poligonais da expansão suburbana são o resultado da materialização experimental de 

políticas públicas que tiveram na iniciativa privada uma bengala fundamental à sua sustentação, 

são o resultado da implementação e aplicação de um quadro legislativo bastante rígido e, até, da 

apropriação factual, eventualmente oportunista, de modelos de habitat que, nos últimos quarenta 

anos, foram conquistando a necessária expressão social. 

 Ultrapassado, ou melhor, quebrantado o desígnio de tornar o subúrbio uma nova cidade-

jardim onde, à boa maneira howardiana, se reuniriam os benefícios do campo e as manifestas 

vantagens da cidade, a habitação plurifamiliar conquistou finalmente o lugar de destaque que 

manteve até hoje na metrópole lisbonense. O conceito de cidade-jardim que muitos arquitectos e 

urbanistas, informados pelas escolas europeias do princípio do século, defenderam em prol da 

boa forma da cidade, não teve aplicação em Lisboa senão à escala do bairro, normalmente 

dependente dos programas habitacionais protegidos pelas regulamentações especiais que a 

política de habitação ia veiculando de forma dispersa. No rumo da racionalidade introduzida pelo 

urbanismo moderno, o modelo da cidade vertical suportado nas tipologias de habitação colectiva 

rapidamente ganhou aliados entre os proprietários dos terrenos e promotores privados que, 

passando a encabeçar o processo de urbanização por todo o país e, em particular, nas periferias 
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da capital, foram transformando o desenvolvimento metropolitano numa densa forma de 

dispersão suburbana.  

 A intensificação extrema da procura de solo urbanizado, aliada à demissão pública da 

tarefa de urbanizar, acabou por colocar em clara vantagem a oferta face à procura, e a iniciativa 

privada face à iniciativa pública. De ânimo leve, sem contrariedades, a iniciativa privada foi 

apostando nas altas densidades e não teve problemas em prescindir da qualidade urbana e 

habitacional. 

 

 

IV.2. A ASCENSÃO DA INICIATIVA PRIVADA EM MATÉRIA DE URBANIZAÇÃO 

 

2.1. A Legalização dos Loteamentos Particulares 

Em meados dos anos 60 a política urbanística assiste em Portugal a uma verdadeira 

reviravolta que compromete definitivamente o destino das áreas urbanas e os processos de 

expansão a elas associados. Um novo regime jurídico veio, em 1965 e pela primeira vez, regular 

os loteamentos urbanos de génese particular oficializando a iniciativa privada em matéria de 

urbanização, e institucionalizando o que se tornara já prática corrente no seio da gestão urbana 

local com a realização de contratos entre promotores e a Administração local; afinal uma forma 

de substituição tecnicamente clandestina da competência pública de urbanizar.  

Segundo Perestrelo de Oliveira, um primeiro passo no sentido de controlar o 

aparecimento de novos aglomerados urbanos tinha já sido dado anteriormente em 1959, pela Lei 

2099 que sujeitava a actividade urbanizadora fora das áreas previstas para o efeito à prévia 

autorização ministerial. Mas se esta medida cautelar tinha como objectivo primário assegurar a 

viabilidade da execução do Plano Director da Região de Lisboa, nem por isso resolvia o dúbio 

enquadramento em que se situavam a maior parte dos trabalhos de urbanização a ocorrer na 

região.  

“A actividade dos promotores privados, assim tão fortemente motivada, adquire um 

dinamismo que dificilmente se compadece com as regras que os órgãos gestores dos interesses 

da colectividade procuram impor para assegurarem, nesses aglomerados, condições aceitáveis de 

vida em comum, as quais, quase sempre, são interpretadas pelos loteadores como meros 

factores limitativos do lucro. Quando, por imposição dessas regras, se chega a proibir o 

loteamento em determinadas zonas, a tendência verificada tem sido a do rompimento com a 

legalidade (...)” (Oliveira, 1973:57).  

Na carência de meios legais próprios em pleno período de expansão e pressão 

construtiva, o decreto-lei nº 46:673 de 29 de Novembro de 1965 vinha preencher a falha 

legislativa que, segundo se reconhecia, estava na origem da actividade especulativa e 

clandestina, e era motivo de indisciplina na produção de aglomerados habitacionais para os quais 

ficavam por acautelar as indispensáveis infra-estruturas urbanísticas e o racional 

desenvolvimento urbanístico. Instituía-se assim a figura de loteamento urbano e a respectiva 

licença ou alvará que determinava os condicionamentos urbanísticos a que, sob aprovação 

camarária, ficaria sujeito o requerente ao nível dos trabalhos de urbanização, nomeadamente no 

que refere o traçado viário, os espaços livres públicos, as áreas de estacionamento, e as outras 

áreas comerciais, industriais e desportivas, bem como todas as responsabilidades na prestação 
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pública das mais-valias conquistadas ou, em contrapartida, na execução directa das respectivas 

infra-estruturas e equipamentos públicos (art.6º). 

Contudo, a dúbia flexibilização introduzida pelo decreto no que respeita a reserva de 

mais-valias, associada a uma certa inércia e incúria da Administração que, na perspectiva de 

quem a substituísse, rapidamente dispunha nos privados a capacidade de satisfazer por inteiro a 

procura de solo urbanizado, colocou o processo de urbanização num caminho tortuoso e nada 

favorável ao bom ordenamento das cidades. Conforme reconhecia Perestrelo de Oliveira, apesar 

da afirmação optimista que rematava o preâmbulo do documento, “cumpr[ia] reconhecer que o 

diploma só escassamente logrou os objectivos marcados no relatório.(...) e os louváveis 

propósitos do diploma não podiam ser alcançados pelos meios que criava” (Op.Cit:58). 

Por um lado o Estado perdia o controlo na retenção de mais-valias sem acautelar o saldo 

compensatório garantido com a execução, e suposta correcção e qualidade das urbanizações 

feitas por privados. Efectivamente, ao mesmo tempo que se exigiam cauções financeiras para 

assegurar a completa realização das obras infra-estruturais e de urbanização (art.8º), aliviava-se 

a fiscalização e protelava-se por vários anos (às vezes mais de uma década!), nas teias 

burocráticas da administração autárquica, a obtenção de licenças e a correspondente atribuição 

de alvará, o que levava os loteadores a antes adoptar uma política do facto consumado. O regime 

jurídico que o decreto inaugurava não satisfazia de todo os promotores contribuindo, aliás, para 

dificultar as suas relações com a Administração. Para acentuar o desfasamento com a realidade, a 

normativa inaugurada pouco ou nada enquadrava o funcionamento do mercado, quando se 

verificava já o forte desequilíbrio entre a oferta e a procura. E assim, em vez de contrariar a vaga 

de clandestinidade nas áreas de maior sensibilidade, mais não fez do que a estimular e 

acompanhar. 

Segundo C. Mendes “A publicação deste decreto teve consequências nefastas para a 

qualidade de vida urbana. (...) Para além de criar um novo meio, mais expedito, de prática 

urbanística, a legislação relativa ao loteamento urbano não foi respeitada” (1990: 174-176). 

Por outro lado ignoravam-se por completo as restrições dos privados em matéria de 

urbanização, sem que se desenvolvessem (ou pelo menos se implantassem) complementarmente 

acções estruturantes e globalizadoras capazes de equilibrar o efeito pulverizador das múltiplas 

intervenções individuais. Enquanto a margem de manobra dos promotores privados ficava desde 

logo cerceada pela figura jurídica do loteamento (cujo conteúdo estava mais vocacionado para 

questões procedimentais do que propriamente para os aspectos físicos, estruturantes e 

estratégicos do planeamento) e pelos próprios limites poligonais das parcelas de que eram 

proprietários, a Administração inclinava-se para os outros vectores da intervenção territorial que 

não eram alvo do interesse particular. 

A demissão pública da tarefa de promover e produzir espaço urbano era contornada com 

a realização de infra-estruturas de maior alcance e com a promoção de bairros de habitação 

social. Durante a fase de democratização mas, sobretudo, após a adesão de Portugal à UE, a 

Administração investiu fortemente na construção de infra-estruturas gerais. Nos primeiros 

tempos apostou no desenvolvimento do saneamento básico e das vias municipais, para mais 

tarde sustentar a realização de sistemas de saneamento, acessibilidades, equipamentos regionais 

e nacionais. Contudo, realizados no âmbito de programas sectoriais nacionais e outros programas 

operacionais regionais, os investimentos infra-estruturais saíram muitas vezes deslocados ou 

descoordenados das definições urbanas mais micro, agora e definitivamente, entregues nas mãos 
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dos particulares. Só a posterior entrada na CEE, em 1986, e a correspondente chegada de Fundos 

Estruturais Europeus, permitiu à Administração levar a cabo essa competência com maior 

preponderância e estruturação (cf. Correia & Pardal, 2000:76). 

Quanto à promoção social de bairros habitacionais (as raras ocasiões em que a 

Administração participava na produção de solo urbanizado), esta resultou, por sua vez e na 

maioria dos casos, em conjuntos segregados e mono-funcionais, também eles sinal da falta de 

articulação com intervenções de natureza diferente, em prol de uma mistura social e da 

pluralidade (cf. Costa Lobo & Pardal, 2000). 

À consecutiva perda de eficácia dos Planos Gerais de Urbanização e Expansão procurava 

entretanto contrabalançar-se, sob a égide da Direcção Geral de Serviços de Urbanização, a 

elaboração de outros planos e estudos de ordenamento. Mas, excepção feita ao Plano Director da 

Região de Lisboa cuja cobertura legal tinha sido convencionada pela Lei nº 2099 de 14 de Agosto 

de 1959, a nenhum dos vários estudos elaborados, quer à escala regional, quer à escala do 

concelho, assistia determinação jurídica. Vingava sim uma confusão generalizada no âmbito da 

definição normativa dos instrumentos de planeamento, só clarificada em 1971 com a classificação 

formal de novas figuras da urbanística (cf. Gonçalves, 1989).  

Divididos entre Planos de Urbanização, Anteplanos, Planos Directores e Estudos de 

Ordenamento, os planos realizados de Norte a Sul do país (e que só nas áreas eleitas para casos 

de estudo podemos exemplificar com o Anteplano da Região de Odivelas de 1970, Estudo de 

Ordenamento da Região de Loures de 1971 e outro de 1976, e o Plano Director do Concelho de 

Almada) multiplicavam acções de planeamento não coordenadas e às quais, na maioria dos 

casos, não foi possível dar a devida execução prática. Presos no complicado e moroso enredo dos 

trâmites legais, administrativos e procedimentais da urbanística nacional (da falta de uns e do 

excesso ou incongruência de outros), as linhas estruturantes e articuladoras que alguns desses 

planos até definiam, acabaram por ficar pelo caminho ou por ser demovidas pelos paralelos e 

sucessivos compromissos que a Administração Local ia tomando com os particulares. 

 

  

2.2. Um Novo Decreto de «Melhor Recorte»   

Em 1973 o decreto-lei nº 289/73 de 6 de Junho veio rever o anterior regime dos 

loteamentos urbanos. Verificados o dinamismo da actividade privada com o reforço dos principais 

grupos financeiros ligados à promoção imobiliária, e o ralenti da reacção da Administração Pública 

mesmo depois de revistas, em 1970 e 1971, a lei de solos e as figuras dos planos de urbanização 

e pormenor, o novo decreto procurava "disciplinar a intervenção das autoridades administrativas 

nas operações de loteamento urbano". 

“Impunha-se estudar um novo esquema, imbuído de uma visão mais realista do 

fenómeno urbanístico, a fim de se estabelecer, não limitações ao poder de utilizar livremente o 

solo, mas um regime apto a proporcionar melhor conjugação dos esforços dos promotores 

privados com os planos da Administração, ou seja, a acautelar os interesses que esta prossegue 

sem prejuízo da justa valoração legal dos direitos daqueles” (Oliveira, 1973: 58).  

Confiante do enquadramento jurídico, administrativo e urbanístico que o novo regime 

dos planos de urbanização criava, e que se acreditava viria a disciplinar e facilitar todo o processo 

de intervenção pública no domínio do planeamento, o novo decreto dos loteamentos urbanos 
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anexava-se na perspectiva de melhor articular os interesses públicos com os desígnios privados, 

agilizando por sua vez os trâmites burocráticos de aprovação camarária. 

Como é referido na introdução do documento, a intenção era a de facultar à 

Administração melhor acesso e meios de controlo eficazes para intervenção nas operações 

privadas, sem no entanto desvalorizar a importância do seu papel na produção de solo urbano. 

Reconhecendo que o anterior decreto não tinha tido a eficiência esperada, nem sequer trazido os 

melhores resultados em termos de urbanização, o decreto de 1973 procurava aprofundar a 

legislação, clarificando os deveres dos loteadores e introduzindo algumas medidas cujo objectivo 

estava em melhor garantir a observância do interesse público.  

Em primeiro lugar, reforçando o pendor centralista que já marcava a política urbanística 

nacional e sob pena de nulidade dos actos administrativos, obrigava-se à audiência prévia da 

D.G.S.U. todos os loteamentos que não estivessem integrados ou não fossem conforme plano de 

pormenor ou de urbanização previamente aprovados (art.2º); o que na prática se tornou uma 

constante uma vez que foram raros os planos promovidos depois de entrar em cena a figura do 

loteamento. Em segundo lugar introduzia-se a fixação de áreas de cedência mínimas obrigatórias 

(nº2, art.19º), bem como a noção de deferimento tácito por incumprimento dos prazos 

administrativos impostos (art.17º), duas novidades face ao regulamento anterior. Também a 

fixação legal dos fundamentos base para justificar o indeferimento de pedidos de licenciamento 

(art.7º) aparecia no sentido de clarificar, em matéria de urbanização privada, a relação entre os 

interesses públicos e os interesses particulares, salvaguardando os direitos dos últimos. Por sua 

vez, a reserva dos interesses da comunidade e do espaço urbano público ficaria precavida com a 

possibilidade da Administração se fazer substituir aos particulares em caso de violação dos 

compromissos, assegurando para isso as devidas garantias e cauções. 

Antes deste, já um outro diploma tinha vindo regular esta relação no que respeita ao 

licenciamento das obras particulares. Com uma proposta que veio a servir de guia à elaboração 

do regulamento dos loteamentos, o decreto-lei nº 166/70 de 15 de Abril evidenciava desde logo 

dois grandes objectivos que vinham também de encontro à tentativa de agilizar procedimentos e 

harmonizar e equiparar interesses. Segundo preâmbulo “o Governo reconheceu indispensável e 

urgente proceder à reforma do processo de licenciamento de obras particulares, tendo em vista 

assegurar, em termos equitativos, o exercício do direito de fruição de propriedade e a 

simplificação de formalidades”. O princípio de atribuir efeito positivo ao silêncio da Administração 

é aqui inaugurado contrariando, aliás, o disposto no Código Administrativo que, em caso de 

delongas, optava pela negativa.  

Ainda assim, as clarificações introduzidas no corpo dos diplomas (só revogados nos anos 

80 e 90 com a publicação dos decretos-lei nº 400/84 de 31 de Dezembro e nº445/91 de 20 de 

Novembro), não bastaram para que se resolvessem, ou sequer minimizassem, os problemas e 

insuficiências vindos detrás. Estes diplomas legais criaram, aliás, um quadro jurídico que permitiu 

ao capital financeiro dominar, sem restrições de maior, a produção de solo urbano e a promoção 

de habitação. Como referem Costa Lobo e Sidónio Pardal “a política de desenvolvimento 

urbanístico baseada na iniciativa privada, alicerçada num diploma legal de melhor recorte 

(decreto-lei 289/73), não teve a viragem esperada no domínio da prática urbanística após a 

Revolução” (2000:28). Longe de recuarem, os loteamentos urbanos ganharam novo fôlego na 

segunda metade da década de 70 e na primeira de 80, e a realização de planos de ordenamento 

permaneceu pendente, encostada ao facilitismo da urbanização privada. 
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F. L. Matos lembra o manifesto insucesso das diversas medidas legislativas do período 

marcelista que, na inoperância dos desígnios de planeamento público e no vigor do mercado 

fundiário e imobiliário, acabaram por contribuir para o acentuar da discrepância entre 

aglomerados centrais e zonas periféricas. A incapacidade de se ultrapassar a burocracia dos 

processos administrativos autárquicos, a continuada dependência das autarquias face à 

Administração Central, bem como a confusão generalizada na cobrança de mais-valias, acabaram 

por, uma vez mais, permanecer na origem dos problemas, das incompatibilidades e insuficiências 

criadas (2001, Cap.II).  

 Embora procurasse clarificar o conceito de loteamento ilegal, também no que respeita à 

contenção do fenómeno clandestino, o novo decreto dos loteamentos urbanos acabou por falhar 

os seus objectivos. Servindo-se da figura de avos indivisos (que na realidade não oferecia ao 

comprador quaisquer direitos ou garantias), os loteadores continuaram, um pouco sob a anuência 

da própria Administração, a converter à margem da lei solo rústico em urbano. Se, do ponto de 

vista jurídico, a ilegalidade dos clandestinos era manifesta pela ausência de licença e respectivo 

alvará, já o mesmo não se pode dizer em termos fiscais, quando se obrigava os proprietários ao 

pagamento de taxas de ocupação urbana. Esta incongruência testemunha a ambiguidade e 

desarticulação do quadro legal que, sob diferentes perspectivas, ia cobrindo a ocupação, 

transformação e uso do solo. 

 

 

2.3. A Política de Solos na Transição Democrática 

 A sinuosa Lei 2030 de 1948 marcou até ao arranque da década de 70 o destino da 

urbanização em Portugal. O progressivo despertar da Administração Central para a necessidade 

de interferir mais de perto na regulação do mercado fundiário deu origem, em 1970, à primeira 

Lei de Solos com a publicação do decreto-lei nº 576/70 de 24 de Novembro. Embora a Lei 2030 

se tivesse mantido em vigor até 1976 nos aspectos referentes a expropriações, o novo regime 

jurídico foi visto como uma lufada de ar fresco introduzindo instrumentos legais inovadores que 

chegaram até a ser considerados arrojados para a época (cf. Correia, 1990). 

À conta da construção da ponte sobre o Tejo e da valorização extraordinária dos 

terrenos da margem Sul, já anterior legislação (decreto-lei 46:950 1966) dava indícios de que se 

tornava urgente reformar a política de solos demarcando novos esquemas compensatórios das 

mais-valias geradas por investimentos públicos. Mas o decreto cometia a perversidade de, uma 

vez mais, colocar a iniciativa particular na linha da frente do rumo da urbanização permitindo ao 

Estado tirar proveito financeiro da intensificação do investimento fundiário e imobiliário privado 

sem assegurar as traves mestras do ordenamento concelhio e regional. De qualquer forma, o 

diploma de 1966 resumiu-se à excepcionalidade do território a Sul do Tejo, ficando por configurar 

toda uma lei geral que só em 1970 se consumou.  

O diploma de 1970 começava por encarar os prejuízos económicos, sociais e urbanísticos 

que uma política urbana branda e pouco interventiva na balança do mercado de terrenos e de 

habitações acabara por causar, tendo, ela própria, servido de estímulo ao desenrolar de práticas 

especulativas que conduziram a distorções no aproveitamento dos solos e se tornaram 

amplamente desfavoráveis à demarcação de níveis aceitáveis de qualidade urbana e habitacional. 

Foi neste quadro que o decreto veio introduzir uma série de medidas e ferramentas jurídicas com 
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intenção de dar novo rumo aos acontecimentos. Entre elas destacavam-se a figura da 

expropriação sistemática (Cap.IV) e a tomada de medidas preventivas (Cap.I).  

 Não se pretendia, como refere o preâmbulo do diploma, “afastar ou prejudicar a 

actividade privada – que se deseja até cada vez mais operante e frutuosa -, mas impedir apenas 

que ela se aproveite das especiais condições do mercado de terrenos, nas zonas de 

desenvolvimento urbano, para actuações especulativas, tão prejudiciais para o bem comum”.  

Toda a estrutura do documento se orientava para dotar a Administração de mecanismos 

legais que lhe permitissem não só suster a actividade privada em situações que pudessem 

comprometer a correcta e futura execução das orientações públicas de ordenamento, como 

também facilitar a aquisição e apropriação definitiva, por parte da Administração, de solos 

destinados a construção controlando, desta feita, os efeitos perversos da retenção de terrenos 

para especulação. Também a possibilidade de fixação de limites para os valores dos terrenos para 

construção (art.10º) e de estabelecimento de coeficientes máximos de ocupação do solo (art.12º) 

procuravam dar contornos mais justos ao mercado de solos para urbanização. Ainda assim, ficou 

por tratar a tributação de mais-valias, deixando na legislação a brecha que permitiu aos privados 

continuar a agir na mira do lucro e da rentabilização individual dos terrenos. 

Como refere P. Correia, “a maior parte das câmaras não tira partido deste valioso 

conjunto de instrumentos de intervenção, talvez pela dificuldade em formular programas 

municipais de gestão fundiária, ou pelo receio do peso administrativo e financeiro que um 

envolvimento frontal pudesse ter. A aquisição de solos pela administração destina-se 

principalmente à satisfação de carências em equipamentos continuando as aquisições a serem 

feitas por expropriação, não existindo na generalidade dos concelhos do país uma política de 

aquisição antecipada de solos, nem a produção pública de solo urbano.” (Op.Cit:206-207) 

Se, em termos teóricos, o documento parecia trazer os mecanismos necessários e as 

condições operativas para que uma nova fase de ordenamento e gestão de solos desabrochasse, 

as circunstâncias que rodearam a sua implantação tiverem contudo o efeito contrário. A falta de 

realização paralela de planos de ordenamento, a excessiva centralização de poderes que 

continuava a não relegar nas Câmaras Municipais as competências necessárias para gestão 

própria dos solos municipais, e a debilidade dos instrumentos fiscais que não acompanharam de 

todo as políticas urbanas, contribuíram para que a lei não tivesse o efeito esperado. 

Em plena fase de transição democrática, e perspectivadas as novas circunstâncias 

criadas pelo 25 de Abril, uma nova legislação veio substituir quase na íntegra o anterior diploma. 

Seguido de um Código de Expropriações (decreto-lei nº 845/76), o decreto-lei nº 794/76 de 5 de 

Novembro introduzia alterações significativas na política fundiária revendo e sistematizando 

alguns dispositivos de acção pública em matéria de solos e práticas privadas. Enquanto fazia 

desaparecer a expropriação sistemática, introduzia, lado a lado com o mecanismo de 

expropriações, o direito de preferência de que gozava a Administração para adquirir as áreas 

necessárias ao desenvolvimento e expansão dos aglomerados (art. 4º). Simultaneamente, e com 

o objectivo de reforçar a bolsa de solos municipais, proibia-se taxativamente a alienação de 

terrenos públicos, enquanto se promovia, no mesmo ano, a concessão de um largo subsídio para 

aquisição de terrenos incentivando as autarquias a ampliar a carteira de solos municipais. 

Contudo, se a primeira medida teve consequências nefastas em termos de mercado, 

uma vez que impedia os municípios de realizarem trocas e de se constituírem como alternativa 

viável à iniciativa privada, ficando desta feita a actuação pública limitada à constituição do direito 
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de superfície (Correia, Pardal, 2000:78), também a segunda medida não teve os resultados 

esperados já que foram poucos os municípios que efectivamente aderiram e aproveitaram esta 

oportunidade, sinal da desorientação dos poderes locais. Enquanto a primeira normativa foi 

rapidamente revogada quatro anos depois com o decreto-lei nº313/80 de 19 de Agosto, a 

segunda iniciativa não voltou a ser repetida na história da urbanística portuguesa.   

Em plena fase de reforço do poder local, enquanto a Comissão do então Secretário de 

Estado da Habitação e Urbanismo, Arq. Nuno Portas, tentava dar seguimento à descentralização 

de poderes procurando libertar os órgãos administrativos centrais do maior número de decisões 

de carácter executivo (cf. Gonçalves, 1989:57), a nova lei continuava a determinar a 

dependência do Governo Central. A obrigatoriedade de aprovação pela Administração Pública de 

qualquer alteração introduzida na ocupação e uso do solo, e a superintendência e fiscalização de 

toda e qualquer urbanização de iniciativa privada, reforçavam a importância do controle e da 

fiscalização, aspecto que, afinal, permanecera secundarizado com a limitação de competências 

dos governos locais. Também a criação no capítulo terceiro das zonas de defesa e controle 

urbanos parecia vir reforçar o mecanismo das medidas preventivas, mas foi mais uma das várias 

ferramentas introduzidas pela legislação que se mostrou manifestamente nula ou ineficaz. 

Uma vez mais as consequências práticas do novo regime legal ficaram aquém dos 

objectivos, nomeadamente nos aspectos que estavam vocacionados para o ordenamento e 

controlo das operações de expansão, para o que contribuiu a falta de controlo do mercado de 

solos, bem como a insuficiência de terrenos municipais e do Estado que, a existirem, teriam 

permitido que a promoção pública se constituísse como alternativa à hegemonia dos privados 

contrariando a tendência especulativa da oferta. 

  A lei teve, contudo, efeitos positivos em matéria de reconversão urbanística. Verificado o 

alastramento continuado de áreas de parcelamento e construção ilegais, o ano de 1976 havia-se 

evidenciado também pela constituição jurídica de um conjunto de medidas legislativas destinadas 

a reprimir e impedir operações de loteamento clandestino (decreto-lei nº275/76 de 13 de Abril). 

Mais tarde, na sequência da própria lei de solos, a constituição de um conjunto de normas para 

legalização, reconversão e beneficiação dos núcleos de génese ilegal (decreto-lei nº 804/76 de 6 

de Novembro) que representavam um investimento avultado e a solução habitacional de um 

número elevado de famílias, reafirmava a preocupação e a intenção de, não só controlar, mas 

também dar solução às áreas já edificadas por infra-estruturar.  

 

 
2.4. O Domínio do Loteamento e da Urbanização Privados 

Se, desde 1965, em pleno regime ditatorial, a iniciativa privada legal se instituía como o 

processo dominante de produção legal de forma urbana, nem por isso a transição democrática ou 

a posterior europeização das políticas vieram alterar esta situação. Lado a lado com uma política 

de solos que tem sido caracterizada pela inconsistência e por contornos muito pouco claros (em 

2008 permanece em vigor o 794/76), a confirmação do domínio da iniciativa privada no processo 

de urbanização trespassou as diferentes décadas e ideologias, instituindo-se hoje sem álibis, com 

maior afirmação do que nunca. A figura do alvará de loteamento que, desde 1973, tem vinculado 

a constituição do tecido urbano, firmou a sua posição no enquadramento jurídico-administrativo 
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actual, continuando a promover a produção de forma urbana por excertos poligonais de 

intervenção. 

O progressivo reforço dos poderes locais trazido pela Revolução de Abril, bem como a 

institucionalização em 1977 da competência municipal para elaborar o Plano Director Municipal 

(só regulamentado em 1982), não se manifestaram capazes de reverter práticas urbanísticas já 

instaladas, consideradas mais expeditas e muito menos onerosas (pelo menos em primeira 

instância) para a Administração Pública, do que os instrumentos de planeamento inaugurados 

com a regulamentação de 1971. O aparecimento consecutivamente tardio de determinadas 

opções de política pública, a excessiva sectorialização das políticas urbanas, e ainda os sempre 

insuficientes recursos técnicos e financeiros, não ajudaram a inverter o rumo dos acontecimentos. 

Efectivamente, a figura do PDM, serôdia e de elaboração demasiado lenta, mal direccionada para 

a questão da forma e estrutura urbanas e para o modus operandi da iniciativa privada, acabou 

por ter, neste nosso tempo em que ainda vigoram os PDM de primeira geração, consequências 

ligeiras na configuração dos tecidos construídos. Sob os vaivéns de uma política urbanística 

insegura, demasiado sujeita à repartição desintegrada de diferentes tutelas e à sectorização dos 

programas de intervenção, excessivamente enredada num emaranhado regulamentar nem 

sempre coerente e linear, e muito pouco flexível, a produção de forma urbana foi sendo 

sucessivamente praticada pelos operadores privados que continuam a recorrer ao único 

instrumento que lhes é proporcionado: o loteamento. 

Já depois de definido e publicado o quadro regulamentar que traça o PDM como 

instrumento por excelência de ordenamento do território concelhio (decreto-lei nº208/82), é 

revisto em 1984 o regime dos loteamentos urbanos com o propósito de actualizar, à nova visão e 

ordem política e urbanística, as disposições regulamentares que vinculavam a iniciativa dos 

particulares. A autonomia municipal para deliberar sobre as operações particulares ficava 

dependente da entrada em vigor do PDM. Mas a morosidade na realização dos planos que só nos 

anos 90 começaram a ser devidamente ratificados, deitou desde logo por terra esta 

determinação. 

Dois anos antes uma outra medida legislativa alertava para a necessidade de se 

delimitarem e planearem, sob um estatuto especial, áreas que, pelas suas qualidades e 

localização, deveriam ser alvo de intervenção prioritária. Os conceitos introduzidos pelo decreto-

lei 152/82 de 3 de Maio, abriam à Administração Pública a possibilidade de identificar Áreas de 

Desenvolvimento Urbano Prioritário (ADUP) e Áreas de Construção Prioritária (ACP), e de 

promover o desenvolvimento urbano sem necessidade de recorrer à municipalização do solo; uma 

forma embrionária de perequação, incentivando a participação conjugada dos proprietários 

fundiários, e impedindo simultaneamente os estratagemas do sector para reter e especular sobre 

os terrenos. 

O novo regime dos loteamentos urbanos, o decreto-lei nº 400/84 de 31 de Dezembro, 

introduziu várias alterações ao regime anterior, das quais se destaca a revisão do regime de 

cedências e compensações, a solidificação dos processos de fiscalização e o agravamento das 

sanções (Cap.XI). Na sequência da revisão já publicada da Lei das Finanças Locais (98/84 de 29 

de Março), determinava-se a cedência à Câmara Municipal, e a título gratuito, de arruamentos, 

praças e passeios bem como de todos os espaços públicos livres para usufruto da comunidade, e 

de equipamentos públicos. À institucionalização jurídica da cedência obrigatória acrescia ainda o 

pagamento da taxa municipal relativa a infra-estruturas de urbanização, uma forma de 
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compensação municipal pelos encargos decorrentes da operação urbanística. Também a criação 

da figura de contrato de urbanização por forma a enquadrar operações de loteamento especiais 

pode ser vista como uma tentativa, ainda que tímida, de ultrapassar as vulgares circunstâncias 

que envolviam a produção de espaço urbano, incentivando desta feita a participação conjunta de 

várias entidades, públicas e privadas, no sentido de promover a qualificação dos conjuntos 

urbanos edificados ou por edificar. 

Em finais da década de 70 e primeira metade da de 80, enquanto várias medidas 

legislativas davam mostras de uma lenta mas progressiva descentralização de poderes (a Lei das 

Atribuições e Competências das Autarquias nº 79/77 de 25 de Outubro, a Lei das Finanças Locais 

nº 1/79 de 2 de Janeiro, e o quadro regulamentar dos PDM), a política pública, movida pela 

perspectiva de integração europeia e pela necessidade exigida de travamento da inflação e 

diminuição da dívida pública, dava sinais de desinvestimento e de uma certa retracção 

interventiva, rapidamente ultrapassada com a adesão em 1986 de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia. 

A estabilidade governativa da maioria Social Democrata, associada a uma conjuntura 

favorável em termos internacionais e a um clima de ascensão económica impelido pela entrada 

dos fundos comunitários, permitiram não só levar a efeito inúmeras operações de infra-

estruturação territorial (algumas delas já previstas por Miguel Rezende no primeiro plano regional 

de Lisboa e nunca concretizadas), como ainda operar uma reestruturação e modernização 

profunda no quadro legislativo do urbanismo e ordenamento territorial com vista a proporcionar 

um enquadramento regulamentar viável à estratégia de desenvolvimento que então se 

avizinhava. Também a inacreditável descida das taxas de juro e as facilidades concedidas ao 

crédito davam um valente empurrão à procura e, naturalmente, à multiplicação da oferta agora 

orientada para a promoção da segunda habitação; não sem minimizar o mercado de 

arrendamento ultrapassado pela dupla conjugação do financiamento particular e da obsolescência 

ou desadequação do regime de arrendamento urbano. 

No arranque dos anos 90 um conjunto de diplomas legais vinha reconfigurar a política de 

ordenamento do território clarificando os instrumentos de planeamento territorial e urbano e a 

sua hierarquia (revisão dos PROT e especificação dos PMOT, respectivamente o decreto-lei nº 

176-A/88 de 18 de Maio e o decreto-lei nº 69/90 de 2 de Março), e introduzindo novos regimes 

jurídicos para licenciamento de loteamentos, obras de urbanização (decreto-lei nº 448/91 de 29 

de Novembro) e obras particulares (decreto-lei nº 445/91 de 20 de Novembro); estes com o 

objectivo de enquadrar os licenciamentos no novo quadro regulamentar definido para os PMOT e 

nas novas orientações políticas em matéria de urbanismo e de ocupação do solo. Para além do 

articulado dos diplomas sugerir um aligeiramento dos processos administrativos, introduzia-se 

uma clarificação importante que tinha a ver com a diferenciação de competências entre os dois 

níveis da Administração. Sobretudo no que respeitava ao regime de obras particulares era 

importante fazer essa demarcação uma vez que, não tendo sofrido alterações desde 1970, era 

necessário adaptar procedimentos à existência de um Governo Local agora autónomo, com 

competências e deveres específicos. 

No que respeita ao regime dos loteamentos urbanos passou a assumir-se sem rodeios 

que estas operações eram uma das formas mais relevantes de ocupação do solo. Porque estavam 

na origem da produção dos novos espaços de habitação, e pelas repercussões que tinham ao 

nível do ordenamento do território e do ambiente, "as iniciativas dos particulares visando a 
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urbanização do solo devem ser enquadradas num processo administrativo que assegure a defesa 

do interesse público e o respeito pela legislação em vigor (...)”.  

As resoluções principais do decreto referiam: a substituição das diferentes formas 

processuais previstas no diploma anterior por uma tramitação única, procurando acabar com as 

confusões geradas em volta daquela diferenciação; a limitação das operações de loteamento às 

áreas classificadas como urbanas ou urbanizáveis pelo PDM; a consagração de um conjunto de 

normas de publicitação dos processos com o propósito de tornar o mais possível transparentes as 

acções de urbanização; e a previsão de novos instrumentos ditos inovadores para assegurar a 

devida execução das obras de urbanização e a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. 

Também a previsão de um conjunto de mecanismos destinados a prever a integração dos 

moradores na gestão do espaço público do quotidiano e a concessão do domínio público a uso 

privado se considera uma medida importante no sentido de promover a qualificação e a 

manutenção dos espaços livres colectivos. 

Contudo, e embora as alterações introduzidas na redacção dos diplomas tivessem 

contribuído, em matéria de urbanização por particulares, para uma sucessiva clarificação de 

direitos e deveres de ambas as partes, Administração Pública e particulares, o que é certo é que 

isso pouco veio mudar relativamente ao modo como a urbanização privada deixava a sua 

impressão no território. Efectivamente, mesmo estabelecendo com rigor as condições 

compensatórias ao nível das cedências gratuitas ao sector público, e mesmo depois de entrados 

em vigor os diversos PDM com, ainda que escassas, determinações estratégicas gerais, a 

urbanização por particulares, à conta da figura legal do loteamento urbano, continua a fazer-se 

por fragmentos, determinados a priori pelos recortes cadastrais das parcelas fundiárias. Esta 

visão fragmentária ao nível da gestão urbanística da urbanização particular nem sempre permite 

estabelecer o quadro mais adequado para o desenvolvimento urbano, e simultaneamente o mais 

justo para os vários proprietários, o que leva a entender a figura do loteamento como um 

instrumento imperfeito, embora expedito, de produção de forma urbana. 

Saído entretanto, já depois do 448/91, um novo regime jurídico da urbanização e 

edificação (o decreto-lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo decreto-lei nº 177/2001 de 

4 de Junho e pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro), que reúne pela primeira vez as normas 

relativas a operações de loteamento, urbanização e edificação, poucas mudanças estruturais 

parecem, no entanto, ter sido introduzidas. A impossibilidade jurídica dos particulares recorrerem 

a outras figuras urbanísticas, nomeadamente a do Plano de Pormenor, bem como a maior 

complexidade, em termos de procedimentos administrativos, a que ficam obrigadas as câmaras 

municipais para elaboração e aprovação destes últimos, continua a determinar o loteamento 

urbano como a operação, por excelência, que mais contribuiu para configurar à escala micro a 

formas dos tecidos construídos. A esta tendência não fica alheio o interesse dos próprios 

municípios que, para além de obterem receitas imediatas resultantes da emissão de alvarás e da 

concessão de licenças, vêem aumentar o grau de cobertura infra-estrutural dos territórios do 

concelho sem recorrer aos recursos financeiros municipais. 

Num debate, em 2003, do Fórum Nacional do Urbanismo e Autarquias, em que se 

discutia a possível extinção da figura do loteamento, referia-se que “A figura do loteamento, na 

sua forma actual, tem vindo a gerar um conjunto de vícios e malefícios e, indevidamente, tem 

sido utilizado como instrumento substitutivo dos Planos de Pormenor. Portugal é o único país da 

União Europeia que tem a figura de loteamento, tal como se apresenta na actualidade, 
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desintegrado do sistema de planeamento. (...) Enquanto alguns técnicos pensam que o uso desta 

figura é “anti-democrático” e “ilegal”, já que não só não está previsto na Constituição e na lei 

como instrumento de gestão territorial como também não está sujeito aos mesmos princípios de 

garantia dos cidadãos nem à apreciação da assembleia municipal, para outros, nomeadamente 

para aqueles que mais frequentemente lidam com os problemas de gestão urbanística, esta figura 

apresenta algumas vantagens, pois garante de forma mais célere e simples a concretização de 

projectos de investimento que suportem o desenvolvimento do território concelhio”2.  

 

 

2.5. A Directriz Urbanística do RGEU 

Se a sucessão de regulamentos para as obras de urbanização e edificação feitas por 

privados veio a pouco e pouco regulando as formalidades técnicas, administrativas e financeiras a 

que ficavam obrigados os particulares perante a Administração Pública, foi o Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas que, na ausência ou, pelo menos, na falta de efectivação dos 

instrumentos e directrizes de planeamento, quando muito estabelecidos os índices urbanísticos e 

o destino dos solos, foi determinando (e continua a ditar) as regras urbanísticas e morfológicas 

que os loteamentos e construções privados acabavam por aplicar nas suas propostas.  

Em 1951, com o decreto-lei nº38:382 de 7 de Agosto, o RGEU obtinha promulgação: 

“Reconhecida a necessidade de se actualizarem as disposições do Regulamento de Salubridade 

das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto de 14 de Fevereiro de 1903, foi para o efeito 

nomeada uma comissão que posteriormente recebeu a incumbência mais vasta de preparar um 

projecto de regulamento geral das edificações. Na verdade, o quase meio século decorrido (...) 

deu margem a uma larga evolução, tanto nas ideias acerca da intervenção dos serviços oficiais 

nas actividades relacionadas com as edificações, como nas técnicas que lhe são aplicáveis”. 

Decorrido agora outro meio século desde a sua publicação, apesar das múltiplas alterações 

parciais introduzidas ao articulado do documento, continuamos a reger-nos pelo regulamento que 

foi obra e resolução do arquitecto-urbanista Étienne de Gröer.  

Embora tardio relativamente ao painel inaugural do direito do urbanismo português, o 

RGEU enquadrava-se, apesar de tudo, nessa primeira leva legislativa onde haviam participado 

urbanistas estrangeiros como Agache e De Gröer. Depois de Alfred Agache ter contribuído para o 

«desenho» do regulamento dos planos de urbanização (1934), era a vez de Étienne De Gröer ser 

chamado a desempenhar um papel importante na configuração legislativa do código do 

urbanismo português. Sendo já prática sua fazer acompanhar os planos e estudos de 

ordenamento de regulamentação urbanística específica (regras sobre o estabelecimento de zonas, 

talhamento e construção, como ficou, de resto, explícito no capítulo anterior com o exemplo 

apresentado para Almada), era-lhe então solicitado que se ocupasse da elaboração de um Código 

do Urbanismo, onde estaria incluído o RGEU. Não obstante a sua preocupação de sempre tecer 

uma forte articulação entre urbanismo e edificação, entre talhamento, urbanização e construção, 

o RGEU ia para frente de forma isolada, vocacionado em particular para as normas da edificação, 

ignorando os aspectos relativos ao parcelamento, e tratando, como refere F. Gonçalves, “os 

                                                     
2 A Extinção da Figura de Loteamento, VI Fórum Nacional de Urbanismo e Autarquias, Cine-Teatro São João, 
em Palmela (23 e 24 de Maio de 2003), Síntese e Conclusões. 
 http://malhaurbana.ulusofona.pt/pdf/documentos.pdf 
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temas da urbanização sob um ponto de vista algo arcaizante, de acordo com os ideais de um 

«urbanismo estético»” (1989:52). 

Neste sentido, instituindo-se como uma ferramenta prática de cariz muito pragmático, 

condicionante directo das licenças de construção, o RGEU acabou por ser determinante para 

dirigir os processos de urbanização a partir das regras dirigidas à edificação. Exemplo significativo 

é, de resto, a famosa norma dos 45º (art. 59º do 38:382) que, durante estes anos, se tem 

firmado como um aspecto decisivo no distanciamento entre construções e na configuração da 

forma urbana. Desta feita, muito embora tenha assumido um protagonismo importante no que se 

refere ao controlo das condições de salubridade das edificações, ao apostar na fixação de limites 

mínimos, ou máximos, relativos a áreas, cérceas, pés-direitos, profundidades ou secções das 

edificações, o RGEU, desgarrado de outras ferramentas urbanísticas mais amplas e integradas, 

revelou-se um instrumento curto no suporte regulamentar às arquitecturas da cidade.  
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IV.3. LARANJEIRO: UMA NOVA FRENTE DE EXPANSÃO 

 A freguesia do Laranjeiro é, em Almada, uma das partes do território concelhio que 

melhor exemplifica o processo de desenvolvimento suburbano por fragmentos poligonais de 

expansão, desencadeado em meados dos anos 60 pelo regime dos loteamentos urbanos. 

 Com uma área de cerca de 400 hectares, só em 1985 a freguesia do Laranjeiro foi 

constituída como tal, estabelecendo-se a separação administrativa da freguesia a que então 

pertencia, a Cova da Piedade. Já há pelo menos duas décadas que o processo de ocupação e 

transformação do solo rústico em urbano se havia iniciado no sítio do Laranjeiro, estimulado pelo 

saldo migratório altamente positivo que afectava todo o concelho3. A presença próxima dos 

estaleiros navais do Alfeite, bem como a abertura em finais dos anos 40 da estrada nacional 

Nº10, também haviam contribuído fortemente para a dinâmica transformadora que nos anos 60 

estava a impulsionar o desenvolvimento urbanístico da freguesia. Até à construção do Arsenal e 

Base Naval do Alfeite em 19364, o Laranjeiro configurava-se como um lugar de passagem que 

ligava, pela Estrada das Barrocas, Almada e Cacilhas a Sul, aos restantes concelhos da Península 

de Setúbal. Era, na sua essência, um espaço rural constituído por diversas quintas agrícolas e de 

recreio, entre as quais se destacavam a Quinta dos Álamos, a Quinta do Laranjeiro, a Quinta do 

Rato, a Quinta dos Eucaliptos, a Quinta de Santo António, e a Quinta de Santo Amaro. Esta 

última era aliás apontada pelo seu interesse particular como um exemplo característico das 

tradicionais quintas de veraneio da margem Sul do Tejo que, antes de ter início a expansão 

urbanística e demográfica do concelho, davam mostras da vertente recreativa da região.  

Se, até finais dos anos 40, estas quintas eram, de certa forma, território desocupado, 

delimitado a Norte e a Nascente pela Mata do Alfeite, foi em meados dos anos 50 que se iniciou o 

processo da sua urbanização. Ainda vigorava a interdição de construção que ditava os terrenos 

rurais circunvizinhos da Mata do Alfeite como área non-aedificandi, já ocupações clandestinas 

davam sinais da forte pressão urbanística que se fazia sentir em terras do Laranjeiro. Para além 

de um conjunto de edificações clandestinas que começavam a aparecer na Quinta do Laranjeiro, 

a Quinta do Rato figurava como um caso típico de um aglomerado de génese ilegal. “Não 

obstante esta proibição, o seu proprietário promoveu a venda de pequenas parcelas que, segundo 

se presume pelas informações colhidas no local, foram sub-divididas ao capricho de improvisados 

urbanistas e transformadores num emaranhado de micro-lotes onde cada um constroe como lhe 

apetece, com os mais variados materiais e segundo as técnicas mais rudimentares. Criam-se, 

assim, as situações mais caóticas e absurdas do ponto de vista urbanístico, como acontece no 

caso dum esboço de arruamento que acaba abruptamente num barranco com seis metros de 

altura!” (G.U. da CMA, s/data:4). 

                                                     
3 De uma população residente de 29546 habitantes em 1940, passou-se, em 1960, para 70968 habitantes e 
para 107575 habitantes em 1970. (CMA, 1991:13) 
4 “Conquistada aos árabes no início da formação da nacionalidade, a Real Quinta e residência do Alfeite 
pertenceu depois à Ordem de Santiago, por doação de D. Sancho I. Voltou à posse régia no reinado de D. Dinis 
e, na regência de D. João I foi doada a Nuno Álvares Pereira. A transferência das instalações militares para o 
Alfeite iniciou-se com a vinda da Brigada de Marinheiros, no princípio do Século XX e, mais tarde, com a 
construção do Arsenal do Alfeite, Escola Naval, que para aqui se mudou em 1936, deixando as suas velhas 
instalações da Rua do Arsenal em Lisboa. Hoje está transformada num vasto complexo militar da Armada, a 
Base Naval de Lisboa, onde se situam estabelecimentos de ensino militar, Escola Naval, Fuzileiros e Grupo de 
Escolas da Armada: Comunicações; Limitação de Avarias, Artilharia, Armas Submarinas, Marinharia e 
especialização em línguas. Tem ainda instalações de apoio como Abastecimentos, Armamento Portátil, 
Submarinos e instalações fabris como o Arsenal do Alfeite.” 
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Fig.1 - Freguesia do Laranjeiro,  
Fotografia de Cavaco, C., 2006 

 
 

 
Fig.2 - Freguesia do Laranjeiro,  
Fotografia de Cavaco, C., 2006 

 
 
 

 
Fig.3 - Vista da Av. 23 de Julho (EN 10), Freguesia do Laranjeiro,  
Fotografia de Cavaco, C., 2006 
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Segundo a mesma fonte, a área teria sido ocupada por famílias ligadas economicamente 

ao Arsenal, movidas pelo desejo de aquisição de habitação própria e pela perspectiva da sua 

futura legalização. Mas, se a situação de irregularidade, assente na prática usual da auto-

construção, começou por ter uma ocupação pouco expressiva e por ser socialmente aceite em 

face das grandes dificuldades sofridas por algumas famílias que aqui encontravam a saída viável 

para a falta de alojamento, em breve o problema ganhou maior expressão tornando-se um forte 

vector de negligência urbanística. Entretanto convertidas em fogos para arrendamento, as 

edificações clandestinas passaram a aparecer como edifícios de vários pavimentos; e aquilo que 

de início se configurava como uma certa benevolência das autoridades face a situações familiares 

socialmente preocupantes, rapidamente se transfigurou em facilitismo para com a acção nefasta 

e parasitária dos especuladores. “A ânsia do maior lucro imediatamente realizável deu origem ao 

aproveitamento desordenado e especulativo do terreno, à construção abastardada, ao 

espezinhamento das mais elementares regras de higiéne habitacional” (Op.Cit:5). 

 Quando, em finais dos anos 50, princípios do anos 60, foi revogada a interdição que, 

durante algum tempo e salvo os precedentes de clandestinidade, manteve a área do Laranjeiro 

ao abrigo da intervenção mais voraz dos loteadores, de imediato surgiu o interesse, por parte dos 

proprietários, de urbanizar os seus terrenos. Ainda antes de começarem a dar entrada na câmara 

municipal os primeiros processos relativos a estudos de urbanização para a área, já o Gabinete 

de Urbanização da autarquia, na continuidade da intensa actividade de planeamento que até aí 

desenvolvera sob a coordenação do arquitecto José Rafael Botelho, avançava com um plano 

parcial para estes territórios, o PP6. Mas, se anteriores planos desenvolvidos pelos mesmos 

autores e gabinete tiveram escassas consequências no território, menos ainda o PP6 conseguiu 

fazer valer as suas directrizes. Com a saída de Rafael Botelho dos serviços técnicos da autarquia 

em 1962, e com a pressão crescente que representou para o concelho e margem Sul a abertura, 

em 1966, da ponte sobre o Tejo e auto-estrada do Sul, a situação rapidamente se degradou. No 

decorrer dos anos 70 até à elevação a freguesia na década seguinte, o Laranjeiro converteu-se 

numa nova frente de expansão do concelho, desta vez suportada pelas intervenções parcelares 

dos diversos proprietários fundiários que lograram com a publicação, em 1965, do novo regime 

dos loteamentos urbanos. 

 

 

3.1. Tentativa Inconsequente de Ordenamento Público 

O Plano Parcial 6 para a zona do Laranjeiro vinha na continuidade de um outro já 

elaborado em 1957 pelo mesmo gabinete para a área do Feijó, o PP4. Dada a proximidade dos 

dois núcleos e as razões idênticas de formação e vocação, justificava-se que os dois planos 

partilhassem dos mesmos princípios e que as áreas viessem a beneficiar de equipamentos e 

facilidades comuns. A relação de subsidiariedade que ambos mantinham com o Arsenal do Alfeite 

e a convergência de interesses que o seu desenvolvimento integrado representava para o 

planeamento do concelho, rapidamente passaram a ser considerados vectores estruturantes que 

deveriam determinar as soluções urbanísticas das frentes de expansão.  

Não obstante Feijó e Laranjeiro apresentarem graus de ocupação e desenvolvimento 

diferentes aquando da elaboração das propostas, PP4 e PP6 propunham a estruturação em 

conjunto de um novo aglomerado que deveria vir de encontro às intenções anteriormente 

reportadas por De Gröer de “tornar mais maleável a estrutura das extensões do aglomerados” 
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enquadrando a nova frente de expansão num “sistema de unidades habitacionais com satisfatória 

independência” (CMA, 1957:1). 

 

 

 

 

Enquanto no Feijó o plano de urbanização se via obrigado a incidir na vertente de 

saneamento e de requalificação do existente, uma vez que o novo aglomerado sofria já de 

ocupações clandestinas e de um crescimento efectivo que ultrapassavam, em grande medida, as 

obras de urbanização e infra-estruturação supostamente correspondentes, no caso do Laranjeiro 

a situação era bem mais ligeira e, apesar de tudo, o processo permanecia mais controlado, talvez 

Fig.4 - Identificação da área de estudo sobre fotografia aérea de 1958. 
Na imagem é possível visualizar o traçado bem definido da Nacional nº10 bem como a zona afecta ao Arsenal do Alfeite
e Mata adjacente. Entre estes localiza-se o sítio do Laranjeiro, ainda visivelmente rural, mas onde se esboçavam já as
ocupações clandestinas da Quinta do Rato e da Quinta do Laranjeiro.  
Fonte: Museu da Cidade, Almada.  
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resultado das medidas preventivas aplicadas no âmbito da instalação do Arsenal do Alfeite. Ainda 

assim, e embora se tratasse, na generalidade, de uma área limpa de construções, o bairro 

clandestino do Rato em pleno desenvolvimento nos limites da área de intervenção, a que se 

somavam as outras construções ilegais na Quinta do Laranjeiro, levavam a que também aqui 

fosse necessário introduzir medidas de correcção ao existente, considerando nomeadamente a 

demolição de barracas e de todas as edificações ilegais que impedissem a realização do plano.  

O PP6 para o Laranjeiro gabava as condições inatas do terreno e a sua capacidade para 

vir a suportar a integração de um novo aglomerado habitacional. A encosta de suave pendente e 

orientada a Sudeste oferecia as melhores condições de insolação, a que se juntavam a boa 

ventilação, as qualidades panorâmicas do local na proximidade do estuário do Tejo com vista que 

alcançava a Serra da Arrábida, e a protecção a Nordeste pelo pinhal do Alfeite, com a dupla 

vantagem de contenção urbana e resguardo dos ventos Norte. Também a incidência de áreas 

verdes consideráveis, densamente arborizadas, no interior do perímetro de intervenção, 

concentradas em especial na Quinta de Santo Amaro, contribuía para a qualidade ambiental e 

paisagística do conjunto, da qual um bom ordenamento saberia certamente tirar partido e 

valorizar. 

A habitação, à semelhança dos planos anteriores, continuava a ter aqui lugar de 

destaque, por um lado porque era essa a grande insuficiência dos tempos e a inclinação política 

local, por outro porque o núcleo se constituía a priori como aglomerado residencial de suporte à 

área industrial do Alfeite e da Cova da Piedade. Também a preocupação de diversificar a oferta 

habitacional por forma a melhor responder às necessidades dos diversos agregados familiares, 

aparecia como uma das intenções mais marcantes da proposta. A previsão e conjugação de uma 

variedade de tipologias habitacionais, desde a moradia unifamiliar, agrupada ou isolada, aos 

blocos em torre, passando pelas unidades em banda plurifamiliares, procuravam garantir a 

pluralidade dos modos de habitar e a heterogeneidade morfológica do conjunto. A sua disposição 

e organização conjunta eram pensadas de modo a tirar o melhor partido das condições 

topográficas, panorâmicas e de insolação, bem como da presença dos maciços vegetais pré-

existentes. As edificações isoladas e com maior número de pisos seriam concentradas nos pontos 

de cota mais elevada, de onde poderiam usufruir das vistas sobre o Tejo e Arrábida sem destruir 

as qualidades intrínsecas da paisagem nem perturbar a qualificação das restantes áreas 

habitacionais. Das edificações em altura salientava-se o seu carácter experimental e a 

preocupação de serem alvo de um tratamento especial e cuidado dada a proeminência que 

adquiririam no conjunto. 

Na malha habitacional integrava-se o sistema de circulações rodoviárias e pedonais que 

atendiam ao propósito de estabelecer uma estreita ligação entre áreas de residência e os 

equipamentos públicos previstos. O sistema viário tomava como eixo de referência a estrada 

nacional nº 10 cujo traçado separava fisicamente os núcleos do Laranjeiro e Feijó, e na qual ia 

desembocar a via circular que estruturava as ligações rodoviárias no interior do aglomerado. As 

vias secundárias ramificavam a partir desta circular interna por forma a servirem as habitações e 

os centros de interesse colectivo. No que respeita ao esquema de circulações pedonais 

intensificava-se a ramificação dos acessos, multiplicando e encurtando os percursos, numa lógica 

independente da do automóvel. 

Representando uma evolução em termos de modelo urbano compositivo face aos 

estudos anteriores desenvolvidos pelo mesmo gabinete, uma nova concepção morfológica do 
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espaço livre público ganhava neste estudo de urbanização verdadeira expressão, com a libertação 

definitiva dos espaços abertos face ao sistema de vias e arruamentos e face ao alinhamento dos 

edifícios. Mas a concepção conjunta e integrada de um esquema de cidade aberta que, tirando 

partido das qualidades inatas da paisagem, procurava promover a implantação livre dos edifícios 

no terreno e a localização mais coerente e racional para os equipamentos comunitários, 

encontrava aqui, numa conjuntura político-administrativa que depositava um peso crescente nos 

proprietários fundiários, um forte obstáculo à sua realização. Como relembra ainda hoje José 

Rafael Botelho, a execução de modelos de cidade aberta dificilmente conquista viabilidade se não 

estiver assegurada uma prévia municipalização do solo ou, pelo menos, se a pertença da 

totalidade do terreno a urbanizar não estiver na mão de um só promotor, idealmente público. 

Tendo sido essa uma das condições que, no pós-guerra, haviam garantido a exequibilidade das 

primeiras New Towns inglesas (referências urbanísticas que tanto serviram a José Rafael 

Botelho); terá sido também essa a condição que, por sua vez, mais terá contribuído para a 

inviabilização de muitos planos e estudos de planeamento inconsequentes pelo país fora. 

Atendendo aos objectivos expressos na memória escrita do plano, “Feijó e Laranjeiro, 

com o equipamento de interesse colectivo que [estava] previsto, com a fixação duma população 

ligada ao Arsenal do Alfeite aos centros de indústria ligeira do Laranjeiro e da Cova da Piedade, 

com a saudável implantação urbana, [podiam] construir um aglomerado urbano equilibrado e 

com influência benéfica para o concelho” (Op.Cit:2). Contudo, o processo de produção de solo 

urbano que então se encetou, conduziu na direcção contrária a realidade urbana daquelas duas 

freguesias. Embora os documentos encontrados sobre o plano do Laranjeiro sejam 

manifestamente insuficientes para perceber como se esboçavam no terreno as linhas 

orientadoras da proposta5, nem por isso nos deixa de ser seguro afirmar que a proposta teve 

pouca, ou quase nenhuma, aplicabilidade no terreno.  

Naturalmente os planos procuravam traduzir, nas suas propostas escritas e desenhadas, 

um modelo de cidade a implantar no território; ou seja, eles veiculam uma intenção de 

estruturação urbana e territorial e de organização espacial da sociedade e, conjugando esforços 

para melhor aproveitar as condições naturais do território, procuravam, concomitantemente, bem 

estruturar o ordenamento do concelho e responder às necessidades sociais e económicas de uma 

população que diariamente via crescer as suas fileiras. Mas, enquanto crescia o fosso ou a 

discrepância entre os modelos territoriais idealizados pelo gabinete e as soluções que 

efectivamente passavam a ser uma realidade construída no concelho, consolidava-se como 

certeza o destino inconsequente dos planos promovidos pela autarquia.   

Nesta perspectiva, em face da progressiva desacreditação das verdadeiras intenções da 

Administração Local, o PP6 já não transmitia com a veemência dos anteriores a concepção 

integrada de uma ideia social e espacial de cidade. Excepção feita a breves considerações 

pontuais sobre o equilíbrio funcional do novo aglomerado na globalidade do ordenamento do 

concelho, desapareceram por completo as referências mais ambiciosas que equacionavam o 

desenvolvimento urbanístico dos núcleos periféricos e das frentes emergentes de expansão em 

clara concomitância com uma estruturação mais vasta de ordem regional e ambiental. O plano 

limitava-se a assumir a nova frente de expansão como uma área que podia cobrir de forma 

adequada os objectivos municipais de engrossar a oferta habitacional concelhia. Explorava, aliás 
                                                     
5 Só foi possível consultar a cópia da memória descritiva do plano, ficando por encontrar os originais e 
elementos desenhados do plano. 
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de forma demasiado telegráfica, a integração na malha residencial dos diferentes sistemas do 

urbano que referiam, entre outros, as circulações, a caracterização dos espaços colectivos e a 

definição dos equipamentos e serviços públicos; e pouco se revia na ideia maior de criação de um 

concelho polarizador e agregador, capaz de estruturar a sua própria área de influência. 

Confirmava-se em Almada a perspectiva que Fernando Gonçalves passa a referir para o 

período pós Duarte Pacheco: a “montagem” de um “sistema formal de planeamento urbano” com 

um duplo e “dúbio papel”, o de “avalisar a especulação e, simultaneamente, alimentar a ficção de 

que o país estava a ser planeado” (1989:5); uma prática urbanística que, segundo o próprio 

Rafael Botelho, levava à sistemática e consecutiva derrogação da lei. 

Já depois de Rafael Botelho ter deixado a autarquia em 1962, instalou-se em Almada um 

processo de sindicância que levou, entre outros, à substituição do executivo e do então 

Presidente da Câmara, Glória Pacheco. 

 

  

3.2. Parcelamento e Urbanização Particulares 

Devidamente perfilhada por um regime legal inaugurado com o propósito de “legalizar 

uma prática corrente seguida pelas câmaras municipais, qual era a de celebrarem (...) contratos 

com particulares (...) [que] se comprometiam a realizar obras de urbanização”6, a prática 

urbanística no Laranjeiro rapidamente reverteu por inteiro as intenções estruturadas do plano de 

conjunto para a área. A urbanização consagrava-se agora formalmente por iniciativa privada que 

firmava a sua posição como a força impulsionadora e condutora de todo o processo.  

A fragmentação poligonal na estruturação do território e na produção de espaço urbano 

começava a tornar-se por demais evidente, determinada pela geometria da estrutura fundiária e 

pela oportunidade dos particulares actuarem individualmente e de forma independente no interior 

das suas parcelas. Deixando de referir apenas uma fronteira física e jurídica no âmbito do direito 

de propriedade privada, os limites cadastrais da propriedade rústica passaram, do ponto de vista 

urbanístico, a significar também as balizas físicas e administrativas das próprias operações de 

loteamento, segundo as quais se definia a geometria territorial das acções de aprovação e 

licenciamento autárquicos, e segundo as quais se demarcavam também as lógicas internas, 

independentes e diferenciadas, de cada uma das operações urbanísticas.  

 No Laranjeiro, a área que delimitámos como unidade de amostragem e que respeita, em 

primeira linha, aos limites do concelho correspondendo, grosso modo, à área definida pelo Plano 

Parcial 6, é bem ilustrativa de uma urbanização feita nestes moldes. Da análise efectuada à 

planta de compromissos facultada pela autarquia, onde estão registadas e delimitadas as várias 

operações de iniciativa particular, é possível perceber que o Laranjeiro aparece fragmentado em 

várias parcelas de que se destacam cinco grandes operações de loteamento correspondentes às 

quintas rurais mais significativas do local. A estas juntam-se outras pequenas operações também 

formalmente delimitadas e alguns hiatos jurídico-administrativos resultantes de intervenções 

clandestinas, ou de outras realizadas ainda antes da figura legal do alvará de loteamento ter sido 

institucionalizada.  

Em meados dos anos 60 começaram a manifestar-se junto da autarquia as primeiras 

intenções privadas de urbanização, e no limiar da década davam entrada nos serviços 
                                                     
6 Preâmbulo do Decreto-Lei nº46:673 de 29 de Novembro de 1965 
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administrativos os primeiros estudos urbanísticos e pedidos de licenciamento de loteamento dos 

prédios rústicos do Laranjeiro.  

A Quinta do Laranjeiro foi a que deu arranque ao processo de loteamento e edificação 

privados. Envolta numa certa indefinição, o seu parcelamento e construção iniciaram-se logo na 

década de 60, muito embora o estudo urbanístico só tenha vindo a obter alvará em 19757. 

Seguiram-se a Quinta dos Álamos, localizada a Norte da primeira, que obtém autorização 

urbanística nos começos da década de 70 e, imediatamente depois, as Quintas de Santo Amaro, 

Eucaliptos e Santo António, cujos alvarás de loteamento datam de 1973 e 1974. 

A forma individualizada e fragmentada como as propostas dos diversos proprietários 

eram apresentadas, sem qualquer articulação evidente, era motivo de uma certa perplexidade 

entre os técnicos, desde logo patente nos pareceres emitidos pelos serviços municipais que 

sistematicamente reconheciam a necessidade de interligar e integrar a partir de estudos de 

conjunto as várias propostas apresentadas pelos particulares. À preocupação levantada não 

ficava alheia uma chamada de atenção para a necessidade de estender essa articulação aos 

concelhos vizinhos, nomeadamente ao do Seixal que, paralelamente e sem qualquer coordenação 

transconcelhia, nem nos níveis mais elementares de estruturação territorial, aprovava nos termos 

da lei as urbanizações para as quintas da Varejeira e Rouxinol, imediatamente adjacentes às 

propriedades rústicas das Quintas de Santo Amaro e Santo António no Laranjeiro.  

O reconhecimento de uma nova entidade pública supramunicipal, o Gabinete do Plano 

Director da Região de Lisboa assumia, entretanto, na dependência da D.G.S.U., o suposto papel 

de instituição reguladora das operações urbanísticas não sustentadas por plano de urbanização, 

ou cujas interferências territoriais ultrapassassem os limites do concelho. O G.P.D.R.L., bem 

como o próprio Gabinete do Ministro das Obras Públicas, eram levados a manifestar-se, 

competindo ao último produzir os despachos decisórios sobre cada uma das proposições 

apresentadas. Mas, se os serviços municipais e a Administração Local, por incapacidade ou 

inércia, pouco conseguiam fazer para contornar o destino fragmentário e descontínuo a que 

estava votado o processo de suburbanização, menos ainda a Administração Central, soterrada 

num excessivo e entorpecente centralismo governamental, conseguia inverter a situação. 

Efectivamente, os demasiado arbitrários despachos ministeriais veiculavam orientações ou 

informações muito pouco informativas que, num certo tom de benevolência respeitosa, quase 

nada adiantavam sobre os níveis de articulação urbana a estabelecer entre as diversas operações 

urbanísticas e entre as várias regiões administrativas.  

Estranhamente, o plano elaborado pelo Gabinete de Urbanismo era raro ser referido 

como esquema orientador de malhas, traçados e tipologias, e ia servindo para se fazer menção 

esporádica a um certo território já delimitado, o PP6, a que cumpria sujeitar a aplicação de 

determinados índices e densidades de ocupação, agora os únicos parâmetros orientadores da 

actividade privada, para além das normas legais em vigor.  

Mas se o regime da urbanização particular era demasiado dissoluto e a política de solos 

muito pouco consistente (mantinha-se em vigor a famigerada Lei 2030) para poderem bem 

conduzir as práticas privadas emergentes; por sua vez os escassos parâmetros urbanísticos que 

                                                     
7 Embora a área delimitada como Quinta do Laranjeiro só tenha obtido licença de loteamento em 1975, 
identificada no nº de registo do alvará (A 71/75), a imagem aérea de 1966 (IGeoE) mostra que diversas 
edificações já haviam sido erigidas, muito embora os arruamentos e restantes espaços livres permanecessem 
por urbanizar. Estranhamente, o processo relativo ao alvará de loteamento desapareceu dos arquivos 
municipais não tendo sido possível a sua consulta. 
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os serviços técnicos haviam conseguido instituir, acabavam também por não ser inteiramente 

cumpridos ou satisfeitos. Os índices, supostamente estabelecidos por orientação superior e que 

apontavam uma densidade média global de cerca de 200 hab/ha (um pouco acima até daquela 

inicialmente determinada pelo PP68), viam-se sistematicamente ultrapassados, não sendo 

escassas as vezes que informações camarárias referiam o aumento verificado dos números e as 

consecutivas tentativas dos particulares de fazer multiplicar as densidades previstas e crescer em 

altura as edificações programadas. Muitas destas situações chegavam mesmo a obter aprovação 

superior, sob a delicada conjunção de solução de compromisso9. “Nas propostas de urbanização 

apresentadas para a parte restante do PP6 e urbanizações já realizadas (...) as densidades 

estabelecidas superiormente foram largamente ultrapassadas pelo que, caso as urbanizações 

referidas sejam aprovadas, a população de aproximadamente 10.000 habitantes inicialmente 

prevista duplicará”10. 

Não tendo sido elaborado para a área nenhum outro plano urbanístico para além do 

inconsequente PP6, os pareceres municipais passaram a sustentar as suas fundamentações nas 

Linhas Gerais de Urbanização do Concelho, aquelas que, elaboradas de acordo com as directrizes 

estabelecidas pelo G.P.D.R.L. e sujeitas a apreciação superior da D.G.S.U., aparentemente 

ditavam as orientações de desenvolvimento urbano do concelho. Manifestamente insuficientes ou 

dissimuladas para prescrever um sentido de ordenamento urbano justo e equilibrado, estas 

Linhas Gerais indicavam, essencialmente, um conjunto de referências abstractas relativas a 

índices médios de ocupação, número de habitantes previstos, e algumas breves indicações sobre 

o equipamento a incluir na zona, de que se destacavam escolas, áreas comerciais e desportivas, 

e igreja11. Assim, em função da área de cada uma das operações e, ao que se julga, na 

decorrência de indicações e acordos verbais entre a autarquia e os preponentes, as propostas de 

urbanização iam incluindo timidamente alguns dos equipamentos comunitários que a orientação 

superior estabelecia, nomeadamente as escolas de que a procura não prescindia.  

Para além das áreas de cedência ao domínio público respeitantes a arruamentos, 

passeios, estacionamento e áreas verdes, incluía-se na cedência gratuita à Câmara Municipal as 

parcelas de terreno destinadas aos equipamentos de primeira necessidade. A título de exemplo, o 

loteamento da Quinta do Álamos, com uma área de 5,2 ha, cedia cerca de 10.500m2 para a 

implantação da Escola Primária e para alguns lotes destinados a realojamento, enquanto o 

loteamento da Quinta de Santo Amaro, com uma superfície de aproximadamente 21 ha, vinha 

destinar a Liceu 2,6 ha, a uma Escola Primária 0,6 ha e a um Parque Público 0,85 ha. 

                                                     
8 O PP6, numa área total de 42,28 ha, previa 7176 hab. distribuídos em 1794 fogos, o que dava uma densidade 
média global de 170 hab/ha. 
9 “Verifica-se portanto que foi dada satisfação à maior parte das objecções formuladas na informação anterior 
com excepção das densidades apresentadas. Relativamente a este ponto já se pronunciaram o G.E.U. e o Sr. 
Engenheiro Chefe nas informações atrás referidas, focando a circunstância de ser uma solução de compromisso 
e a necessidade de revisão do equipamento e estruturas urbanas do plano em causa no caso de aprovação 
dado o aumento populacional em relação ao inicialmente previsto.” (Azinhais de Mello, informação do G.E.U., 
registo nº 607/71 de 17 de Março de 1971 in E 1018 da C.M.Almada) 
10 F. Ressano Garcia, informação do G.E.U., registo nº 870/69 de 20 de Março de 1970 in E 999 da C.M.Almada 
11 “De acordo com as Linhas Gerais de Urbanização do Concelho presentemente em apreciação superior (...) a 
zona em causa encontra-se dentro do perímetro de uma zona de expansão habitacional prevista designada 
P.P.6. As características gerais de urbanização previstas para o P.P.6 de acordo com a orientação superior são 
as seguintes: Área – 52 hectares; População – 10.400 habitantes; densidade Global – 200 habitantes / hectare. 
Relativamente ao equipamento da zona e seu funcionamento em função da população total para ela prevista, 
fazem parte duas escolas primárias de 15 salas cada uma, uma igreja paroquial e uma zona desportiva além de 
alguns núcleos de comércio, visto que a poente desta zona e afim de servir não só a sua população como a do 
Plano do Feijó (P.P.4) encontra-se previsto uma escola secundária em centro secundário” (F. Ressano Garcia, 
informação do G.E.U., registo nº 2817/70 de 30 de Junho de 1970 in E 1018 da C.M.Almada). 
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Os parcelamentos ocorriam com o principal objectivo de definir lotes habitacionais agora 

destinados a habitação colectiva e a tipologias plurifamiliares progressivamente desenvolvidas em 

altura. Quando os edifícios de 4 e 6 pisos se tornavam já uma constante, não tardaram a 

aparecer as edificações em torre que chegavam a ultrapassar os 10 pavimentos, mas agora, ao 

contrário do que ditava o plano, localizadas a Sudeste na parte mais baixa da encosta, onde 

também a urbanização Miratejo, já no Concelho do Seixal, acabou por implantar uma série de 

blocos em torre que se desenvolveram em altura. Por sua vez, desapareciam por completo os 

sectores destinados a habitação unifamiliar, ficando a área de expansão do Laranjeiro convertida 

numa forma densa de difusão urbana que acabou por caracterizar, de uma maneira geral, todo o 

processo de suburbanização da década de 70 e seguinte. 

  

 
Fig.5 - Identificação dos limites das operações de loteamento e respectivos alvarás sobre fotografia aérea de 1986. 
Fonte: Imagem aérea in Instituto Geográfico do Exército. Limites das operações de acordo com C.M.Almada  



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO IV – FRAGMENTOS POLIGONAIS DE EXPANSÃO 201 

 

 

 

Fig.6 - Planta indicando a delimitação das operações de loteamento aprovadas ou em vias de aprovação e respectivos
requerentes. 
Fonte: Planos a executar no Laranjeiro. Esc. 1:2000 in E 1018, 1969, C.M.Almada 

Fig.7 - Planta com a indicação das áreas, população e densidade populacional no interior de cada uma das operações
urbanísticas registadas. A densidade de ocupação inicialmente prevista de 200 hab/ha sobe consideravelmente chegando,
nalgumas situações a atingir valores que excedem os 800 e 900 hab/ha. 
Fonte: Planta assinada por Fernando Ressano Garcia, Julho 1970 in E 1018, 1969, C.M.Almada 
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Os acessos e circulações do conjunto tornaram-se uma solução de compromisso entre as 

directrizes e iniciativas dispersas que o sector público, ora por via do G.D.P.R.L. e da J.A.E., ora 

por via dos serviços municipalizados, ia veiculando, e as propostas divergentes ou os factos 

consumados do sector privado que, à medida das suas conveniências e em clara vantagem em 

termos de dinâmica de actuação, sabia cautelosamente assegurar.  

 Ao mesmo tempo que alguns elementos soltos, encontrados nos meandros dos vários 

processos administrativos consultados, 

evidenciavam que sempre existiam 

algumas linhas estruturantes para a região 

e planos delineados sobretudo no que 

respeita o traçado dos esquemas viários, a 

realidade encontrada no território revela a 

existência de divergências que, não sendo 

radicais, são as suficientes para 

manifestamente deturpar a lógica 

intrínseca do esquema geral definido a 

priori. Para exemplificar esta situação 

podemos referir o caso da via circular que 

estruturaria todo o tecido urbano do 

Laranjeiro atravessando as diversas 

parcelas e conectando a área, a partir de 

dois pontos de entroncamento na EN 

nº10, com o sistema de circulação 

primário de ligações regionais. A não 

concretização desta circular, ou o seu 

desvio incongruente, acabaram por 

corromper toda a lógica viária que uma 

visão de conjunto intentava assegurar, 

decompondo as breves linhas 

estruturadoras capazes de integrar e 

articular, ainda que grosseiramente, as 

várias intervenções parcelares, entre si e 

no contexto territorial.  
 

 
 
3.3. Directrizes, Procedimentos e Práticas Correntes 

Se na cabeça dos técnicos do gabinete estava desde o início vincada a ideia dos efeitos 

inconsequentes do seu trabalho de planeamento, nem por isso deixavam, na medida do possível 

e com o enquadramento de que dispunham, de ir tentando renegar ou contornar, com pareceres 

desfavoráveis, juízos de indeferimento ou deferimentos condicionados, as propostas particulares 

mais flagrantes. Cabia-lhes um papel dúbio de servir de simulacro ao sistema de planeamento 

nacional e, simultaneamente, a ingrata tarefa de garantir o cumprimento das normas e dos 

procedimentos legais, sem travar nem dificultar a actividade privada, afinal seguradora de uma 

política urbana e de habitação incapaz. 

Fig.8 - Planta de Zonamento e esquema de circulações que
extravasa os limites do concelho  tornando perceptível a estrutura
viária prevista para o local. 
Fonte: Esboceto de Urbanização. Planta de Zonamento Aprovada.
Esc. 1:5000 in E 999, Vol I, C.M.Almada  
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No início dos processos propunham-se para aprovação camarária estudos e esbocetos de 

urbanização que, depois de apreciados internamente pelos técnicos da autarquia, verificados o 

acordo ou as possíveis incompatibilidades com as linhas programáticas do ordenamento 

concelhio, e ainda feitas algumas sugestões de alteração, estariam supostamente prontos para 

passar à fase seguinte de obtenção de licença para loteamento. Mas o tempo que por norma 

decorria entre a manifestação das primeiras propostas de urbanização e a obtenção das 

respectivas licenças era de tal forma longo, e o caminho sinuoso, que não nos é permitido 

esboçar semelhante linearidade. 

Nos primeiros tempos, final dos anos 60 e decorrer da década de 70, permanecia na 

Câmara de Almada, a confusão generalizada sobre os moldes e procedimentos a seguir para 

licenciamento municipal. A confusão estendia-se, desde logo, às designações adoptadas, 

aparentemente aleatórias, quando apareciam, para apreciação dos técnicos e pela mão dos 

particulares, os mais variados estudos, esbocetos, planos e ante-planos de urbanização. Também 

a forma individualizada e fragmentada como as propostas surgiam, cabendo aos técnicos a 

função estéril de tentar «articular» e equalizar, apreciando em termos quantitativos e abstractos, 

as mais variadas solicitações, não facilitava de todo a clarificação dos procedimentos. Mas, 

sobretudo, era a excessiva dependência dos pareceres emitidos por entidades de ordem superior, 

nomeadamente a G.P.D.R.L. e a D.G.S.U, a que estavam obrigadas as apreciações técnicas, e a 

falta de orientação urbanística e de ordenamento territorial para o Concelho, que mais entraves 

colocavam a uma fluida e saudável relação entre autarquia e particulares, num processo de 

urbanização que definitivamente estava a ser conduzido pelos últimos. 

Os níveis de formalidade exigidos na densidade dos meandros burocráticos dos serviços 

municipais confundem qualquer tentativa de procurar destrinçar o grau de envolvimento público 

versus a determinação da iniciativa privada. De qualquer forma, fica saliente que a débil 

autonomia das autarquias por dependência decisória do Poder Central não ajudava em nada o 

encaminhamento e controlo da actividade privada por parte da Administração Local, e pouco, ou 

mesmo nada, acrescentava à tarefa, essa sim fundamental, de estruturar de forma equilibrada, e 

na perspectiva do colectivo, um território destinado a receber inúmeras intervenções individuais. 

Muito embora os processos fizessem diversas referências, genéricas é certo, a directrizes de 

urbanização traçadas, quer pela Administração Central quer por serviços que apenas gozavam de 

amplitude concelhia, essas directrizes eram muito ténues, débil ou raramente formalizadas, para 

que tivessem uma expressão assinalável no terreno e na determinação da forma construída. 

Como vimos, as proposições de iniciativa privada, repetidamente sujeitas a apreciações, 

alterações, substituições e condicionamentos, dados os sucessivos abusos, incumprimentos e 

contornos que se intentavam contra as normas e legislação em vigor, conseguiam contudo fazer 

vingar os seus traçados e morfologias, mesmo que para isso vários anos e décadas passassem 

até que a confirmação das licenças e, posteriormente, a recepção das obras acabadas passasse a 

ser uma certeza. E neste aspecto, por pouca consistência e tradução formalizada que tais Linhas 

Gerais de Ordenamento Concelhio tivessem, sempre iam permitindo aos técnicos, apesar de tudo, 

contrariar a pressão exercida pelos privados e justificar as apreciações menos populares. Ainda 

assim, a falta de conformidade das opiniões técnicas e as «soluções de compromisso» a que 

muitas vezes se chegava sugerem que, sob os contornos da legislação, se ia facilitando a 

actividade e os interesses dos particulares, em detrimento das opções técnicas e de interesses 

mais amplos; o que não se fazia, acrescente-se, sem a aquiescência da Administração Central. 
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 Não será por demais recordar que, mesmo em situações de génese perfeitamente legal 

onde os processos e pedidos de licenciamento seguiam os trâmites normais estabelecidos na lei, 

era costume adoptar-se uma política do facto consumado onde se adiantavam processos de 

loteamento, venda e construção mesmo antes das respectivas autorizações terem sido 

concedidas e os alvarás emitidos. A estas antecipações por derrogação normativa sucediam-se 

outras formas de derrogação por incumprimento dos compromissos honrados, com a construção 

das edificações antes de terminadas as obras de urbanização e infra-estruturação; situações que 

se revelaram extremamente prejudiciais, não só ao erário público, mas também e sobretudo à 

aptidão do espaço urbano e à qualidade de vida dos moradores e cidadãos. No Laranjeiro a 

urbanização da Quinta que lhe dá o nome é, aliás, um caso flagrante disso mesmo, uma vez que 

o alvará (entretanto desaparecido!) só vem a ser emitido quando muitas das edificações haviam 

já sido erigidas e, provavelmente, ocupadas. 

Também não se pode dizer que a realização, por parte da autarquia, de obras coercivas 

e actos afins, na decorrência de situações de incumprimento pendentes, sejam, no Laranjeiro, 

casos isolados sem expressão digna de registo. Efectivamente, repetem-se as situações em que, 

por longo tempo, se trocam galhardetes entre preponentes e autarquia, solicitando-se e 

concedendo-se, repetidas vezes, prorrogações de prazos para conclusão de obras de infra-

estruturação, pavimentação e arranjos vários, reduções sucessivas de garantias financeiras por 

prestações de obras entretanto realizadas, alterações e acrescentos em números de pisos e 

fogos, e outras modificações nas superfícies de cedência, enfim, um vaivém de correspondência 

que se perde num labirinto jurídico e contabilístico, e que, por regra, conduz à 

desresponsabilização dos promotores e à sobrecarga da Administração Local. Mesmo ficando 

asseguradas, à partida, as devidas cauções e garantias bancárias a que os decretos de 1965 e 

1973 obrigavam, os valores praticados, consecutivamente perdoados e rebaixados, não cobriam 

as despesas e, muito menos, os desajustes criados. Também a demora dos processos e o 

trespasse de responsabilidades, não raro apanharem averbamentos por venda ou herança de 

propriedades, não ajudava a vencer as situações de impasse tantas vezes geradas. 

Mas, se a complexidade da tecnoburocracia estatal e administrativa enreda a história da 

suburbanização num processo difícil e pouco inteligível que muitas vezes se confunde com 

desordem e casualidade, na verdade muito pouco de fortuito e de informal se pode associar à 

formação das realidades suburbanas e ao que temos vindo a chamar de fragmentos poligonais de 

expansão. Antes pelo contrário a sua produção está determinada, em primeira linha, por uma 

rede apertada de formalidades que, independentemente das práticas (mais ou menos éticas) que 

em seu redor se instalaram, são em absoluto decisivas na determinação cartesiana da forma 

suburbana.  

 

 

 3.4. A Formalização da Cidade Aberta e a Racionalidade dos Padrões de Assentamento 

 À formalidade administrativa e procedimental juntava-se a racionalidade do desenho e 

das morfologias urbanas adoptadas que se traduziam na sucessiva abertura e espaçamento dos 

padrões de implantação. Edificado e espaços não ocupados passaram a ser organizados de forma 

livre, mas em nada espontânea e decididamente comprometida aos traços do desenho; o sintoma 

de que a expressão racionalista de uma cidade vertical era bem recebida entre os promotores. 
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No interior da geometria poligonal que referia os limites administrativos dos 

loteamentos, a realidade suburbana do Laranjeiro, ao mesmo tempo que preparava o abandono 

da estrutura morfológica do quarteirão, evidenciava a adopção de outras referências poligonais, 

as que, na perspectiva da sectorização das formas de habitar e da segregação racional das 

funções, tinham vindo a servir a cidade moderna. Também a unitariedade das operações 

individuais facultava a libertação das formas e a demarcação da independência dos estratos 

edificados e construídos face aos estratos infra-estruturais e à estrutura dos traçados. 

Se, no plano administrativo, o sentido de fragmentariedade se via concretizado na 

individualização das propostas e na separação dos processos de gestão, no plano morfológico a 

fragmentação concretizava-se na unitariedade de cada gesto parcial, nas lógicas e configurações 

próprias que, em termos de desenho, cada proprietário era livre de implementar a seu belo 

proveito. A este nível, as operações urbanísticas do Laranjeiro reflectiam diferentes graus de 

libertação morfológica, mais ou menos dependentes das pré-existências, mais ou menos 

formatadas pelas referências progressistas dos modelos de cidade cartesiana, mais ou menos 

distanciadas de um sentido tradicional de rua que, sem dúvida, tinha entrado já em pleno 

processo de dissolução. 

Efectivamente, certas pré-existências e até algumas reminiscências de clandestinidade, 

deixadas por ocasião dos primeiros impulsos urbanos na freguesia, entraram em jogo como 

compromissos já assumidos pelos promotores e, de certa forma, consentidos pela autarquia. A 

falta de medidas mais drásticas no sentido de resolver ou limpar esses apontamentos soltos 

sedimentados, fez com que permanecessem até aos nossos dias, perturbando hoje uma leitura 

mais linear das lógicas morfológicas inerentes a cada uma das operações urbanísticas.  

Também a superfície afecta a cada uma das propriedades e, por conseguinte, a área 

disponível às diversas intervenções, bem como a própria configuração perimetral das operações 

urbanísticas, não ficaram certamente de fora das condicionantes que determinaram os padrões 

de assentamento no interior dos vários polígonos. Essas diferenças permitem aliás explicar as 

dissimilitudes de abordagem que decorrem directamente da impossibilidade de rentabilizar solo 

urbano com implantações livres em áreas muito limitadas ou com configurações perimetrais 

desvantajosas. Ainda assim, é possível descortinar, na área do Laranjeiro, um processo de 

sucessiva desconcentração e reversão morfológica do tecido construído, processo esse 

progressivamente introduzido à medida que iam ganhando espaço e distância as várias operações 

de loteamento.  

Deste modo, as directrizes formais da cidade moderna, no que respeita a dissociação e 

espaçamento entre edificações e arruamentos, começaram a ganhar presença nos loteamentos 

das Quintas de Santo Amaro e Santo António12 - as duas maiores operações -, onde as tipologias 

da torre e do bloco isolado passaram a assumir-se como elementos volumétricos compositórios 

dos conjuntos. Nos restantes polígonos permaneceu ainda o compromisso entre afastamento e 

continuidade, primeiro por tentativa de preservação da rua-corredor e dos alinhamentos 

construídos (veja-se, a título de exemplo, o loteamento da Quinta dos Álamos, A 6/72), depois 

por formalização de edificações em banda, alinhadas ou cartesianamente desencontradas (o caso 

                                                     
12 A operação urbanística da Quinta de Santo António, correspondente ao alvará nº A 51/74, e que aparece 
representada na imagem onde se delimitam os diversos loteamentos (Fig.2), refere apenas a primeira fase de 
uma operação maior que se estendia para a freguesia do Feijó (conforme se evidencia à frente na Fig.12) e que 
acabou por não ser executada na totalidade. 
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da Quinta dos Eucaliptos, p. ex.). Assim, e embora não se possa já falar do quarteirão fechado na 

sua expressão tradicional, a ideia elementar do quarteirão não foi imediatamente abandonada 

verificando-se, nos loteamentos mais a Norte, que as regras visuais dos alinhamentos construídos 

segundo a directriz dos arruamentos permaneceram dando, contudo, lugar a uma abertura do 

quarteirão cujo interior passava a participar do domínio público. 

Se o espaçamento e as novas configurações urbanas eram uma decorrência conceptual 

da implantação de modelos modernistas de cidade que já há muito vigoravam pela Europa fora, 

eles não deixavam de ser igualmente uma decorrência das imposições regulamentares, 

nomeadamente as ditadas pelo RGEU desde 1951. A célebre regra dos 45º que introduzia o 

distanciamento entre edificações na directa proporcionalidade da sua altura, bem como uma série 

de outras disposições normativas que, em prol da salubridade e da higiene, também conduziram 

ao processo de desconcentração urbana, foram, entre outros aspectos, decisivos para a afirmação 

de certas opções morfológicas.  

A análise que temos vindo a fazer sobre um padrão de assentamento racional, 

subordinado às regras do desenho e aos princípios regulamentares do RGEU e, sobretudo, às 

lógicas de implantação racionalistas, bem como à padronização dos volumes e das tipologias 

edificadas, leva a questionar se a estas referências físicas e formais estão também adjacentes as 

correspondentes referências conceptuais e ideológicas que informaram a construção teórica da 

cidade moderna. Efectivamente, a escassa informação que cobre as memórias descritivas dos 

projectos apresentados, essencialmente orientadas para os aspectos funcionais, económicos e de 

gestão do processo urbano, não permite tirar conclusões definitivas sobre a carga conceptual e 

ideológica que semelhantes preposições morfológicas acarretavam, deixando em aberto a 

questão: se a adopção das configurações da cidade aberta e funcional ditadas pela Carta de 

Atenas resultava, única e exclusivamente, do facto de bem servirem os interesses dos 

promotores, ou se, afinal, a urbanização por iniciativa privada até concretizava, para os autores 

dos projectos, uma oportunidade interessante de realizar a cidade moderna, é algo a que talvez 

nunca possamos responder com absoluta convicção.  

Sem dúvida que a rentabilidade financeira das operações empreendidas nunca deixou de 

estar no topo dos objectivos a atingir pelos promotores privados, rapidamente ganhando um 

formato de especulação fundiária e imobiliária copiosamente referida quando se fala de subúrbios 

ou de intervenções movidas pela iniciativa privada. Mas esta tendência especulativa não é uma 

observação necessariamente perniciosa, e é afinal ela que tem sustentado a vitalidade económica 

do sector imobiliário que, bem ou mal, garantiu durante largos anos boa parte da resposta ao 

problema da falta de fogos. O contorno ou o controlo desta dimensão não está tanto no sector 

privado, mas antes nas políticas e na forma como o sector público lida com a questão do 

ordenamento do território e da ocupação e transformação do solo. 

Mas, para não nos afastarmos da questão, é preciso acrescentar que, ao contrário do 

que muitas vezes se julga, as propostas para licenciamento de operações de loteamento e os 

próprios projectos de licenciamento da arquitectura dos edifícios eram realizados por técnicos ou 

equipas com formação própria para o efeito, nomeadamente e na sua maioria arquitectos, o que, 

de certa forma, poderíamos considerar como um factor naturalmente determinante do grau de 

erudição das soluções apresentadas. Não obstante as referências mais ou menos formais ou 

normativas sobre os modelos de cidade, as vicissitudes sinuosas das práticas urbanas a que o 

processo de suburbanização nos tem habituado conduziram, naturalmente, a transfigurações e 
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desvirtuamentos dos modelos de referência; no caso do Laranjeiro bem patentes, aliás, nas 

carências funcionais, estéticas e ambientais da área.   

 
 

 

 
Fig.9 - Planta relativa ao loteamento da Quinta do Laranjeiro de Fora, Alvará nº A 8/72 com a indicação das áreas de 
cedências dos diferentes proprietários à Câmara Municipal.  
Fonte: Planta de Apresentação, Janeiro 1971. Autoria: Silvestre Lomba, Arq. in E 1018, 1969, C.M.Almada 
 

 

 
Fig.10 - Planta de Apresentação relativa ao loteamento da Quinta dos Álamos, Gutemberg de Santana Marques, Alvará 
nº A 6/72 com a indicação dos arruamentos, áreas verdes, estacionamentos e edificações com número de pisos.  
Fonte: Planta de Apresentação, Esc. 1:500. Autoria: Silvestre Lomba, Arq. in E 1020, Vol. II, 1971, C.M.Almada 
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Fig.11 - Perfis dos arruamentos com indicação de cérceas e número de pisos. Loteamento da Quinta dos Álamos, 
Gutemberg de Santana Marques, Alvará nº A 6/72  
Fonte: Estudo de Desenvolvimento Preliminar, Esc. 1:500. Autoria: Silvestre Lomba, Arq. in E 1020, Vol II, 1971, C.M.Almada 
 

 
Fig.12 - Planta relativa ao loteamento da Quinta de Santo Amaro, Domingos de Sousa Uva, Alvará nº A 23/73 com a 
indicação dos lotes e áreas de implantação das edificações, arruamentos, áreas verdes, e áreas de cedência à Câmara.  
Fonte: Planta de Loteamento, Abril de 1972. Esc. 1:1000. Autoria: GEFEL. Gabinete de Estudos e Empreendimentos Técnicos, 
S.A.R.L., in E 999, 1969, C.M.Almada 
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Fig.13 - Planta de Apresentação relativa ao loteamento da Quinta dos Eucaliptos, Maria da Conceição Mendes, Alvará nº 
A 45/74 com a indicação do edificado e número de pisos, arruamentos, áreas verdes, e área a ceder à Câmara.  
Fonte: Planta de Apresentação, Esc. 1:1000. Autoria: Silvestre Lomba, Arq. in E 1026, Vol I, 1969, C.M.Almada 
 

 
Fig.14 - Planta relativa ao loteamento da Quinta de Santo António, Sociedade Raul de Carvalho Lda, Alvará nº A 51/74 
com traçado de arruamentos, indicação das áreas a ceder à Câmara, distinção das tipologias edificadas e faseamento da 
obra.  
Fonte: Planta Geral, Esc. 1:1000, Dezembro de 1968. Autoria: Conceição Silva, Arq. in E 819, 1963, C.M.Almada 
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Fig.15 - Quinta do Mendes logo após a sua edificação.  
Fonte: Fotografia de Luis Boleo, 1974 in http://www.panoramio.com/photo/9661977 

 

 
Fig.16 - Vista da Quinta do Mendes para a Quinta Nova e Quinta da Barroca aquando 
da sua urbanização.  
Fonte: Fotografia de Luis Boleo, 1974 in http://www.panoramio.com/photo/9662021 

 

 
Fig.17 - Vista da Av. Abreu Lopes na Quinta do Mendes. 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 
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IV.4. ODIVELAS: POLÍGONOS INICIAIS DE EXPANSÃO E A FALÊNCIA DO PROJECTO MODERNO 

 Como se tornara prática na época, também o aglomerado de Odivelas havia sido alvo de 

um Anteplano de Urbanização. Elaborado pelo próprio Gabinete de Estudos de Urbanização da 

Câmara Municipal de Loures durante a década de 50, este mantinha-se o instrumento orientador 

da actividade urbanística na área no decorrer dos anos 60, determinando as opções públicas em 

matéria de urbanismo e de orientação da actividade privada. Sem que se percebam exactamente 

as consequências territoriais que determinou no Concelho, o documento era por diversas vezes 

mencionado na troca de documentação entre promotores privados, autarquia e o próprio 

G.P.D.R.L.. Mas a sua elaboração tardia e a falta de perspectiva face às dinâmicas urbanísticas 

que em breve se instalariam na zona, rapidamente votaram à obsolescência o documento e as 

orientações por ele prescritas. Ainda que inúmeras diligências se tenham efectuado junto de 

diversos organismos públicos, desde os arquivos das câmaras municipais de Loures e Odivelas a 

vários outros organismos e instituições dependentes directamente da Administração Central, não 

foi possível consultar até ao momento o dito Anteplano de Odivelas que permanece desaparecido, 

provavelmente resultado da transferência de processos entre as duas autarquias ou das perdas 

decorrentes das cheias de 1967.  

 

 

 

Fig.18 - Imagem aérea da freguesia e concelho de Odivelas em 1944, onde se regista o
núcleo histórico em torno do Mosteiro e a convergência da duas Estradas Nacionais. 
Fonte: C.M. Odivelas 
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Fig.19 - Representação cartográfica do núcleo urbano central de Odivelas junto ao Mosteiro e Instituto, onde se 
indicam os limites da Zona de Expansão do Instituto e Zona de Protecção ou de Construção Condicionada 
determinada pelo Decreto-Lei nº 20985 e sob a jurisdição da D.G.E.M.N.. 
Fonte: Processo nº 14069, A58/71, Vol I, 1971 in C.M. Odivelas 

 

 
Fig.20 - Imagem aérea actual do Bairro da Quinta da Memória, no centro de Odivelas.  
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/  
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Antes da iniciativa privada arrancar com as primeiras propostas de loteamento, já a 

expansão urbana de Odivelas se havia iniciado tomando como pólo gerador do aglomerado o 

Mosteiro de Odivelas13 e o núcleo histórico aí existente. Em meados dos anos 40, o processo de 

urbanização estava prestes a iniciar-se. Segundo evidencia a imagem aérea do concelho de 1944, 

o território permanecia até esta data iminentemente rural, determinado apenas pelos 

assentamentos antigos de Odivelas e Pombais, e pelas Estradas Nacionais nº 250 e  nº 8 que 

corriam de Norte em direcção a Lisboa, a primeira vinda de Caneças e a segunda de Loures, 

convergindo junto às Linhas de Torres no acesso ao Lumiar. Foi no decorrer da década de 50 que 

se registaram as primeiras pegadas da suburbanização com a abertura (ao que se julga de acordo 

com o Anteplano de Urbanização traçado pelo município) dos primeiros bairros e arruamentos 

urbanos a Sul do Mosteiro de Odivelas e do correspondente troço da EN 250 (actual Av. dos 

Combatentes da Grande Guerra). A urbanização da Quinta da Memória é uma das situações mais 

significativas pela direccionalidade e clareza de traçado, e pela regularidade da tipologia 

edificada, configurando-se actualmente como o núcleo central de Odivelas, a partir do qual se 

iniciou, já no decorrer dos anos 60, a expansão suburbana para Norte. 

 Numa fase de grande indefinição de práticas urbanas, quando ainda não se haviam 

legislado os loteamentos de iniciativa privada, começaram a aparecer para avaliação pública as 

primeiras propostas de particulares relativas a arranjos urbanísticos a realizar nos terrenos 

imediatamente adjacentes à Quinta da Memória. Augusto Abreu Lopes, um dos principais 

proprietários da região, detinha a fatia de leão dos terrenos que o Anteplano determinava como 

área residencial a desenvolver. Na linha da frente, a urbanização da Quinta do Mendes14 

começava por traçar os destinos urbanísticos de Odivelas. E se as proposições iniciais de 

urbanização da área e a abertura dos primeiros arruamentos e edificações se faziam sem o 

devido suporte legal, elas detinham, contudo, o pleno consentimento da autarquia e da própria 

Administração Central que, pela via da D.G.S.U. e do G.P.D.R.L., se manifestavam 

favoravelmente à progressão das práticas particulares. Prematuramente consumadas, 

efectivamente ilegais ainda que formalmente instituídas no seio da Administração Pública, 

acabaram por ser depois enquadradas por licenças urbanísticas emitidas a posteriori, já à luz da 

normativa regulamentar do 46:673 de 1965. 

 Com um índice populacional em franca explosão15, os finais dos anos 60 e inícios da 

década de 70 foram decisivos para traçar o rumo do desenvolvimento de Odivelas. Abriu-se, na 

continuidade do acesso rodoviário a Lisboa pela Calçada de Carriche, o eixo viário da Av. Abreu 

Lopes, que se converteu na espinha dorsal da nova frente de expansão, numa primeira fase com 

a densificação dos territórios a Nascente e depois, numa segunda etapa, com a expansão para 

Norte.  

 Entretanto, o novo enquadramento regulamentar da urbanização particular abria portas 

para que o capital financeiro e os novos grupos de promoção imobiliária, aproveitando-se da 

                                                     
13 O Mosteiro de Odivelas, cuja construção se iniciou em finais do século XIII, foi das últimas fundações 
medievais da ordem cisterciense feminina em Portugal. Foi logo em 1910 integrado no inventário do património 
como Monumento Nacional e em 1957 foi sujeito a uma Zona Especial de Protecção. Cinco anos mais tarde, em 
1962, a ZEP foi revista, estabelecendo-se novo limite para a área de construção condicionada.  
IRHU, SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico  
in http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx 
14 Antiga quinta de veraneio da região dedicada a Nossa Senhora do Monte do Carmo e cuja casa senhorial 
passou a albergar a biblioteca municipal D. Dinis. 
15 Entre 1950 e 1970 a população da freguesia de Odivelas passou de 6772 para 51395 habitantes, o que 
valeu, em 1964, a elevação da povoação a Vila. 
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conjuntura social e económica do momento, viessem resgatar a bolsa de mercado emergente, 

expectavelmente lucrativa e que começava a dar os primeiros sinais de alargamento. Odivelas 

não foi excepção, e logo no início dos anos 70, grupos como o Grão Pará ou a construtora 

Codivel, S.A.R.L. não se fizeram esperar lançando, a Nascente do aglomerado central, os 

primeiros grandes empreendimentos imobiliários do Concelho. A lógica fragmentária de uma 

urbanização feita de forma parcelar e descontínua começava aqui a evidenciar-se, através de 

uma ocupação disseminada ao longo das principais penetrações urbanas, com especial incidência 

para a continuidade do eixo da EN nº8 onde se implantavam as maiores concentrações urbanas. 

Simultaneamente, o “hinterland” de interesse paisagístico e agrícola começava a dar fortes sinais 

de abandono (cf. GEFEL, 1973: 4).   

 Odivelas pertencia então ao Concelho de Loures, uma área iminentemente rural, inserida 

na Região Saloia da A.M.L., e que gozava de uma importância fulcral no abastecimento de 

produtos agrícolas e hortícolas à Capital. A proximidade a Lisboa garantida pelo acesso directo ao 

Lumiar valia, contudo, à Vila de Odivelas, o estatuto de principal foco da expansão urbana do 

Concelho, sendo também aqui, e a par com a Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, que se 

faziam sentir, de forma mais incisiva, os sinais da pressão urbanística rompante16. Não estando 

ligada à rede de caminho de ferro nem a nenhuma estação ferroviária que, a exemplificar pela 

Linha de Sintra, havia determinado o desenvolvimento precoce e a densificação de aglomerados 

suburbanos como a Amadora, Queluz ou Agualva-Cacém, Odivelas, por sua vez, urbanizava-se na 

clara dependência do automóvel, logrando da proximidade a Lisboa. 

 No entanto, em tempos de embrionária infra-estruturação do território, quando pouco 

mais do que estradas nacionais e alguns caminhos municipais suportavam a explosão urbanística 

e o aumento populacional, e quando a ampliação da rede rodoviária se fazia de forma lenta e 

incipiente, ganhava dimensão e realce o desacerto ou desfasagem entre o crescimento urbano 

registado e a cobertura infra-estrutural efectivamente oferecida. Se o Plano Director da Região de 

Lisboa (D.G.S.U, 1964, I:153-156), pela mão de Miguel Rezende, propunha a estruturação 

alargada da região de Lisboa com a construção de uma rede rodoviária com bastante visão, o que 

é certo é que a sua concretização, de manifesta importância para os Concelhos de Loures e mais 

tarde de Odivelas, tardou até muito recentemente. Entretanto a urbanização ia-se fazendo de 

forma pouco estruturada, à custa das estradas nacionais e municipais e dos arruamentos urbanos 

que as urbanizações novas timidamente introduziam. 

Por outro lado, o afluxo despropositado de gente a um concelho sem mecanismos de 

resposta que não a famigerada muleta da iniciativa privada, convertia Loures, nomeadamente a 

parte do concelho que agora pertence a Odivelas, num dos principais alvos da urbanização 

clandestina na margem Norte da A.M.L.. Numa primeira fase a ocupação ilegal manifestou-se em 

Odivelas em áreas tão distintas quanto a Ramada, a Norte, e Vale do Forno, Casal da Serra ou a 

Serra da Luz a Sul, junto à Ribeira de Odivelas; e fazia-se de forma precária, recorrendo a bairros 

de lata, barracas e a construções muito deficientes que, por altura das grandes cheias em 1967, 

foram um alvo fácil na tragédia que assolou a região17. Depois, numa fase posterior, a 

urbanização clandestina passou a ganhar outros contornos, a viabilizar para muitos o acesso à 

                                                     
16 Segundo dados constantes do Anteplano da Região de Odivelas, 1973, o núcleo de Odivelas foi aquele que 
mais transformações sofreu: passou de 4.000 hab. para 27.000 habitantes entre 1940 e 1960 e, daí até ao 
início da década de 70, para cerca de 53.000 hab. 
17 Em 1975 estimavam-se que aqui morassem mais de 7000 pessoas (HP, 1976) 
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habitação e a representar até uma forma de investimento de pequenos capitais e poupanças, 

assistindo-se, entre finais dos anos 60 e meados da década de 70, a um pico no aparecimento de 

loteamentos clandestinos (Soares et al, 1985). No concelho de Odivelas, a freguesia de Famões 

foi aquela que mais sofreu com a ocupação ilegal, estando actualmente, e na sua quase 

totalidade, afecta a AUGI.  

 Sinais intencionais de que ferramentas de planeamento e controlo urbanístico se 

tornavam urgentes e necessárias não tardaram a aparecer (estávamos no início da década de 70) 

com a adjudicação, por parte da autarquia, a gabinetes externos, de estudos para elaboração de 

planos directores e de urbanização, extensíveis à totalidade do território ou parcialmente focados 

no caso de Odivelas. O atelier de Conceição Silva e a GEFEL, que concomitantemente 

desenvolviam trabalhos na margem Sul para urbanizações no Laranjeiro, entravam também aqui 

na corrida, encarregados de elaborar, respectivamente, o Plano Director da Região de Loures e o 

novo Anteplano da Região de Odivelas. 

 Mas, enquanto se traçavam intenções de estruturação do conjunto procurando resolver, 

de forma integrada ou, pelo menos, mais equilibrada, aspectos relativos à infra-estruturação da 

região e à sua dotação em termos de equipamentos colectivos públicos, e enquanto se 

enquadravam numa estrutura mais vasta os compromissos urbanísticos entretanto assumidos 

pela autarquia e que reflectiam as intenções de urbanização dos privados, retardava-se 

sucessivamente a aprovação das soluções estudadas, e protelava-se indefinidamente a execução 

das operações mais macro. De forma extemporânea, embora justificada pela mudança de regime 

e pelas profundas alterações que o 25 de Abril introduziu na Administração Local, as equipas 

encarregues da elaboração dos planos, que haviam já desenvolvido um longo trabalho propositivo 

e de diagnóstico no território, eram substituídas por outras, atirando definitivamente para a 

gaveta a possibilidade de se intervir na região de forma mais partilhada e articulada. Sem planos 

formalmente ratificados ou, nalguns casos, sequer enquadrados por figuras jurídicas próprias, a 

urbanização por iniciativa privada foi comprometendo, ao sabor das oportunidades, a autarquia 

que, jogando em duas frentes desfasadas, ora vislumbrando a importância do planeamento, ora 

deixando-se conduzir pelos particulares e pelo domínio do capital financeiro, não conseguiu impor 

as determinações públicas necessárias à estruturação territorial e urbana do concelho. 

 

  

4.1. Da Aposta dos Proprietários Fundiários ao Investimento de Grupos Financeiros no 

Imobiliário 

 Quando no decorrer da década de 50 a iniciativa particular em matéria de urbanização 

se começava a tornar a saída possível para a escassez iminente de solo urbanizado, foi aos 

proprietários fundiários que detinham as maiores quintas na região que coube dar os primeiros 

passos no sentido de converter em urbanas as suas parcelas e providenciar à procura a tão 

ambicionada habitação. Mas se, inicialmente, o processo decorria de forma embrionária, 

acompanhado e sancionado de perto pela Administração Pública, e mesmo desenvolvido em 

conjunto com a autarquia a quem, na prática, os particulares substituíam, rapidamente, com a 

formalização legal dos procedimentos e a sedimentação do loteamento urbano como instrumento 

de definição vinculativa da forma urbana, o processo ganhou nova dinâmica e dimensão. Desde 

sempre ligada aos interesses fundiários, a expansão suburbana despertava agora de forma 

fulgurante para o mercado imobiliário. O interesse e o investimento do capital financeiro no 
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imobiliário e na promoção legal de habitação passavam para a linha da frente da promoção 

urbana privada, revolucionando o mercado de solos e, naturalmente, os processos de produção 

do tecido construído. Sem a necessária regulação pública do mercado, à natureza física do facto 

urbano, sobrepunha-se e ganhava peso uma natureza comercial e financeira associada ao bem 

imobiliário. E, neste aspecto, são fatais as consequências urbanísticas que decorrem da 

transferência de terrenos rústicos na posse de simples proprietários, a quem a valorização certa 

de uma conversão urbanística, ou não superava a capacidade de iniciativa, ou não compensava a 

valorização expectável da sua retenção, para a posse de promotores imobiliários que, dotados de 

meios técnicos e financeiros, estariam aptos e interessados em disponibilizar ao consumidor final 

espaços urbanizados prontos a serem habitados e utilizados. 

 A expansão suburbana do núcleo central de Odivelas com base no parcelamento e 

construção de iniciativa particular teve início na Quinta do Mendes com a urbanização progressiva 

da grande propriedade rústica de Augusto Abreu Lopes. 

Em 1961, uma primeira proposta de urbanização da área imediatamente acima da Rua 

Guilherme Gomes Pedro era apresentada à câmara solicitando a aprovação de um programa 

habitacional misto que conjugava blocos de habitação colectiva e moradias unifamiliares e 

geminadas com edifícios públicos de carácter comunitário, espaços comerciais, zona cívica e 

áreas verdes, recreativas e desportivas. Num esquema desenhado pouco hierarquizado e 

dificilmente estruturador de intervenções futuras, mas claramente sustentado numa ideia de 

cidade-jardim, moderna, salutar e bem equipada, e enquadrado na suposta área de expansão 

ditada pelo Anteplano de Urbanização em vigor, a proposta propunha a destruição do núcleo 

histórico antigo, e a substituição de um tecido apertado e desadequado às necessidades da 

época, por um novo espaço desafogado onde o valor da sociabilidade encabeçava a lista de 

critérios que haviam presidido à organização do conjunto18. Contudo, ao contrariar as disposições 

previstas pela Zona Especial de Protecção do Mosteiro de Odivelas, a proposta não encontrava 

aceitação por parte dos organismos públicos intendentes. 

 

 

 
 

                                                     
18 Memória Descritiva da proposta pelo Arq. José Luiz F.P. Soares in A58/71, Processo nº 14.069, Vol I, 1971 
C.M. Odivelas 

Fig.21  
Quinta do Mendes – 
Primeira proposta de 
urbanização apresentada 
à câmara municipal. 
Fonte: Estudo de Aprovei-
tamento. 1961. Escala 
1:2000 in Processo nº 
14069, A58/71, Vol I, 
1971 in C.M. Odivelas 
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Fig.22 - Quinta do Mendes – Plano Parcial de Urbanização, segunda proposta. Fonte: Esquema de Urbanização da 
Zona «E». 1962. Escala 1:2000 in Processo nº 14069, A58/71, Vol I, pp.25, 1971 in C.M. Odivelas 

 

 
Fig.23 - Quinta do Mendes – Plano de urbanização e loteamento relativo à proposta geral aprovada pela 
autarquia. 
Fonte: Projecto de Urbanização. 1962. Escala 1:2000 in Processo nº 14069, A58/71, Vol I, pp.198, 1971 in C.M. 
Odivelas 
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Procurando responder às solicitações do C.S.O.P., e já sob a direcção da autarquia, um 

segundo estudo era apresentado sob a designação de Plano Parcial da Zona «E» de Odivelas 

(1962), e introduzia a constituição de uma nova área de expansão para além da prevista pelo 

Plano de Urbanização do aglomerado. Mais amplo e estruturador, mas também mais flexível no 

que respeita a formalização do espaço físico, o estudo delineava uma nova circular urbana (a 

actual Av. Augusto Abreu Lopes) que delimitava a nova área de expansão, a partir da qual se 

configurava liminarmente uma zona rural de protecção, reminiscência clara das directrizes do 

Anteplano e da ainda prática corrente de demarcar taxativamente a área urbanizável da 

hinterland envolvente. Por sua vez a planta de zonamento avançava com a definição de várias 

zonas distintas destinadas a comércio, edifícios públicos e espaços livres, mas dedicando a 

grande fatia à habitação. Dos equipamentos comunitários destacava-se, por imposição superior, 

uma vasta área destinada a uma Escola Técnica que introduziria na área um equipamento mais 

sinérgico e polarizador para o desenvolvimento da região do que as simples estruturas escolares 

básicas, também elas incluídas no projecto.  

O estudo parcial obteve nesse mesmo ano a aprovação ministerial de Arantes e Oliveira, 

e logo arrancaram as propostas de pormenor relativas à composição urbana do novo sector. Mas 

o enredo burocrático do processo apenas tinha dado os primeiros sinais de alerta, esperando-se, 

daí em diante, um longo e tortuoso seguimento. Fossem os condicionamentos impostos, ao nível 

da fixação da densidade de ocupação permitida, equipamentos, áreas de cedências, tipologias 

edificadas e encargos de mais-valia, a que o proprietário acenava com compensações irrecusáveis 

por parte da autarquia, fosse, por outro lado, a necessidade de auscultar os mais variados 

organismos públicos e de acarretar as suas variáveis deliberações, certo é que se instalou no 

terreno um processo complexo de aprovações, concessões, autorizações, infracções e execuções 

antecipadas19 que, arrastando-se sine die, acabou por não facultar em nada a implementação no 

sector de uma solução una e coerente. A própria dubiedade jurídica inicial que envolvia a 

celebração de contrato de urbanização entre preponente e autarquia20 também não favoreceu, 

tornando mais nebulosas a relação entre os diversos intervenientes e as condições em que se 

fundava a solução urbana. O que à partida tendia para se configurar como um plano conjunto 

para toda a área de expansão, acabou por se ir resolvendo ao solavancos, entre propostas de 

arranjos urbanísticos vários que, em certas ocasiões, tinham apenas o propósito de formalizar o 

que já estava erigido e consumado.  

Em 1965, procurando pôr travão a uma situação que se afigurava cada vez mais 

flagrante e perigosa, Miguel Rezende, na qualidade de Director do G.P.D.R.L., deliberava a 

suspensão dos trabalhos e a revisão integral do plano de conjunto, embora não tivesse outro 
                                                     
19 “Se bem que o critério seguido neste caso de as obras antecederem a determinação definitiva do encargo de 
mais-valia veio a constituir uma inovação em relação a todos os casos anteriores, a Câmara procedeu dessa 
forma por considerar da maior urgência o início dos trabalhos. Apercebo-me, no entanto, de um estudo 
elaborado pelos serviços técnicos camarários sobre o aproveitamento da aludida propriedade (...), mas não 
encontro no processo qualquer apreciação e decisão final da Câmara que permita (...) cumprir o preceito legal 
de proceder à cobrança das taxas devidas, até porque as construções previstas no plano (...) estão já 
erguidas.” Ass.Chefe da Secretaria, 16 de Setembro de 1965 in Processo nº 14069, A58/71, Vol V, pp.549-550, 
1971 in C.M. Odivelas 
“O projecto que seguidamente se apresenta foi elaborado depois de se encontrarem construídos os edifícios 
(...) e delineados e terraplanados os arruamentos (...). Deste modo, o que se projecta refere-se apenas ao 
tratamento do espaço livre disponível e não responde por outros aspectos de ordem urbanística que porventura 
possam advir da implantação das construções em relação ao terreno envolvente ou das relações e das 
necessidades da população que acomodam.” António Barreto, Arq. Pais., Outrubro de 1965 in Processo nº 
14069, A58/71, Vol V, pp.562-564, 1971 in C.M. Odivelas 
20 Celebrado a 2 de Novembro de 1964 
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remédio senão tolerar o que se firmava já no terreno (Rezende, 1965)21. Já sob o chapéu da 

figura de alvará de loteamento, o plano foi reformulado, não sem que continuasse a revisão 

consecutiva das soluções parciais a implementar e, em 1971, obteve finalmente licenciamento.  

Mas o vaivém burocrático e a multiplicidade de encontros, desencontros, projectos 

aceites, infringidos, revistos e anulados, que, a contar pelo que se viu em Almada, parecia tornar-

se prática corrente entre os vários municípios da A.M.L, levou a que logo a expansão se 

começasse a fazer por propulsões muito fragmentárias, difíceis de conjugar. Na Quinta do 

Mendes, ficando apenas como estruturador o eixo da Av. Abreu Lopes que começara por ser 

pensado de início como a via circular urbana, passaram a reconhecer-se os diferentes momentos 

de construção, distanciados por lógicas distintas e sem articulação evidente. Todos eles 

apostando na forma de habitação colectiva, ficaram postas de parte as áreas de baixa densidade 

e as tipologias unifamiliares, ao mesmo tempo que a Escola Técnica passava a Secundária e os 

espaços livres e de cedência eram, ora convertidos em áreas de realojamento, ora minimizados e 

votados à insignificância.  

 

 
Fig.24 - Quinta do Mendes – Plano de Urbanização reformulado após a deliberação vinculativa de Miguel 
Rezende 
Fonte: Perspectiva do Grupo 8. C2 e C4. 1966. Escala in Processo nº 14069, A58/71, Vol VI, pp.519, 1971 in 
C.M. Odivelas 

                                                     
21 “Quanto [às] - alterações ao plano aprovado – deve fazer-se a distinção entre as alterações já concretizadas 
no terreno, que se caracterizam por más condições de arranjo formal e que, sobretudo, significam um aumento 
do número de pisos (...) e um forte acréscimo na densidade (...), e as alterações do arranjo urbanístico (...) 
ainda por urbanizar e construir. (...) Pode, portanto, afirmar-se que foi inoperante a actuação da Câmara 
quanto ao devido cumprimento do plano aprovado (...). Perante os factos referidos e tendo presente a grave 
situação em que se encontram a Câmara e o proprietário (...) julgo de sugerir o seguinte: a) Tolerar as 
alterações já executadas, como factos consumados (...); b)Rejeitar a urbanização da área restante do plano 
(...); c)Admitir como possível, para correcção dessa urbanização, à luz de conceitos mais actualizados na 
matéria, (...) a elaboração de um novo plano geral” 13 de Novembro de 1965 in Processo nº 14069, A58/71, 
Vol V, pp.569-570, 1971 in C.M. Odivelas. 
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Fig.25 - Imagem aérea actual das duas últimas secções da Quinta do Mendes a serem urbanizadas. 
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/  

 

 

 

 

Fig.26 - Quinta do Mendes – Planta de loteamento e cedências final, correspondente ao alvará A58 de 1971 
Fonte: Planta de cedências. Junho de 1973. in C.M. Odivelas 
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Entretanto, aproveitando o filamento infra-estrutural da E.N. 8, outras oportunidades de 

urbanização iam surgindo pela mão dos proprietários da região que haviam despertado para o 

interesse de converterem em urbanos os seus terrenos e, sobretudo também, pela mão dos 

grandes grupos financeiros no sector do imobiliário e da construção que começavam a emergir na 

região, movidos pela perspectiva de rentabilidade fácil e garantida do sector. A Norte da nacional 

nº8 e a Nascente da Abreu Lopes, eram aprovados, no decorrer da década de 70, vários 

loteamentos urbanos, já informados pela expectativa de construção de uma nova Variante à E.N. 

250. A contar pelas medidas preventivas aplicadas pela J.A.E., esta iria passar nas proximidades 

e ligar as já previstas Circular Regional Externa, a Norte do Concelho, e Circular Regional Interna, 

a Sul, que a equipa de Miguel Rezende tão prospectivamente havia delineado. Dos vários 

loteamentos que fundaram o parcelamento e urbanização da área, destacavam-se dois, pelas 

suas características e dimensão - a urbanização da Quinta Nova, com cerca de 13,5 ha, da 

Imobiliária Construtora do grupo Grão-Pará (A75/72 de 1972) e a urbanização da Quinta da 

Barroca, com cerca de 20 ha, promovida pela sociedade Codivel, Gestão e Construções (A135/75 

de 1975) - que introduziam no tecido urbano da área densidades e características físicas ainda 

não experimentadas na região. A edificação colectiva em altura, sob a forma de blocos isolados 

em torre, em banda, ou geometricamente desfasados, ganhava aqui uma verdadeira dimensão, 

com cérceas que ultrapassavam a média dos 4 e 6 pisos e com a libertação definitiva das 

edificações face aos arruamentos. 

A urbanização da área acompanhou a revisão do regime jurídico para os loteamentos 

urbanos, em 1973, onde a Administração Pública tentava simplificar procedimentos burocráticos 

em troca de uma clarificação de deveres por parte dos urbanizadores. Mas se, do ponto de vista 

jurídico, parecia ter-se chegado finalmente a uma clarificação de procedimentos, direitos e 

responsabilidades, do ponto de vista das práticas, somos levados a concluir que a aplicação do 

novo regime em nada foi linear, quanto mais vantajosa para o domínio público. Neste contexto, 

os dois grandes empreendimentos imobiliários envolveram-se em situações problemáticas de 

incumprimento e os processos acabaram por terminar na justiça, onde ainda hoje permanecem, 

embora, por falta de elementos disponíveis, não tenha sido possível determinar as razões exactas 

de tais diligências22.  

 

 

4.2. Segmentação: Uma Raiz Rústica, Uma Geometria Poligonal, Uma Ordem de 

Procedimento Instrumental 

Para além da urbanização de Augusto Abreu Lopes, a maior no contexto da área e cujo 

perímetro abrangia uma superfície de cerca de 30 ha, a unidade que elegemos para amostragem 

segmentava-se em cinco outros loteamentos promovidos e licenciados no decorrer da década de 

70, dos quais faziam parte as duas urbanizações atrás referidas. A estes juntavam-se outras 

parcelas mais pequenas e intersticiais que, não estando integradas num plano de conjunto e sem 

dimensão suficiente para motivarem o interesse dos promotores, eram deixadas expectantes, só 

começando a ser alvo de iniciativas e intervenções próprias a partir dos anos 90 e na actualidade. 

 
                                                     
22 Por esta razão não foi possível consultar para os alvarás da Quinta Nova (A75/72) e da Quinta da Barroca 
(A135/75) os processos completos que foram confiscados pelo Tribunal. Pela C.M. Odivelas foram 
disponibilizadas as cópias de dossiers provisórios que contém alguma documentação do processo. 
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Fig.27 - Quinta Nova – EDEC e Imobiliária e Construtora Grão-Pará  
Fonte: Planta de Loteamento e Cedência da 1º Fase. Outubro de 1982. Escala 1:1000 in Processo nº 19687, A75/72, Vol I 
Provisório, 1972 in C.M. Odivelas 

 

 

 
Fig.28 - Imagem aérea actual da urbanização da Quinta Nova. 
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 
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Fig.29 - Imagem aérea actual da urbanização da Quinta da Barroca. 
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 

 

Na verdade, se o processo de suburbanização, suportado na geometria do parcelamento 

rústico e na privatização e individualização procedimental da produção urbana, já de si conduzia à 

fragmentação poligonal da estrutura do território urbanizado, mais ainda as discrepâncias 

verificadas em termos de dinâmicas, tempos e interesses dos vários proprietários e promotores, 

passavam a concorrer para que se salientasse esse sentido de fragmentariedade, fazendo 

evidentes as interrupções na continuidade do tecido construído, e tornando aparente o 

desordenamento e a desestruturação da paisagem. 

Mas, quanto a isto, é preciso não esquecer que à ordem de procedimento instrumental 

que foi sustentando o processo de segmentação suburbana, precedeu uma origem rústica 

fundiária que, não obstante os motivos que dela fizeram o pivô mercantilista do desenvolvimento 

suburbano, sempre cultivou raízes na geografia física e nas características intrínsecas do próprio 

território. Efectivamente, enquanto se tirava o oportuno proveito desta repartição por unidades 

de gestão, cultural e fisicamente arreigada à estrutura rústica fundiária, já de si enquadrada na 

dinâmica ecológica da paisagem - e há quem diga que esta dependência evidente foi aquilo que 

ainda salvou de pior destino as áreas suburbanas edificadas – deixava-se que os meios, os 

instrumentos e o modelo de gestão implementados, fossem contribuindo para acentuar e agravar 

o próprio sentido da fragmentação, desajustando cada vez mais a urbanização das qualidades 

naturais e das tendências autóctones da paisagem. 

Entretanto, à ideia de polígono associava-se a ideia de conjunto habitacional, uno, 

produto de uma operação unitária em tempo/acção, tal como em autoria e em processo de 

gestão; uma transformação substancial face aos moldes tradicionais de produção urbana. E aqui 

os loteamentos particulares concretizavam essa trindade de autoria, acção e gestão, centrados, 

como é natural, na produção de habitação. No entanto, a homogeneidade urbanística e 

arquitectónica que a unitariedade da operação supostamente proporcionava, era 

sistematicamente contrafeita pela lógica segmentarista que o modelo de gestão e a dimensão 

reduzida das operações imprimiam no terreno, para não falar das perturbações internas que 

também aconteciam com a venda antecipada de lotes e o tratamento singular dado, em separata, 

a uma ou outra edificação. 
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À segmentação operada pela estrutura cadastral sobrepunha-se uma outra, mais miúda, 

operada na divisão das parcelas em lotes para construção. Em vez de alinhados, estes 

disseminavam-se no terreno de acordo com as orientações compositivas do desenho, deixando 

entre si um vasto espaço livre a trabalhar na paisagem e a converter para domínio público. É 

certo que, na prática do espaço, a fragmentação geométrica dos limites poligonais das operações 

urbanísticas tendia a diluir-se com a conversão do espaço livre em espaço do domínio público. 

Mas o desprezo a que era votado o espaço público e o espaço livre pedonal acabava por dar 

ênfase à segmentação, em prejuízo da suposta e ininterrupta contiguidade promovida pela 

atribuição (teórica, evidentemente) da totalidade da superfície ao peão. 

No interior dos perímetros de cada uma das operações desenvolvia-se, 

simultaneamente, um layout de circulações e arruamentos que só umbilicalmente conectavam 

entre si ou com a ainda muito débil estrutura rodoviária municipal. E, uma vez mais, os dois 

maiores empreendimentos da zona exemplificam isso mesmo. Finamente ligados à artéria madre 

da E.N.8, estruturavam depois internamente um sistema de circulação próprio, que, no caso da 

Quinta Nova, se baseava numa via circulatória principal a envolver o loteamento e para dentro da 

qual ramificavam os arruamentos locais, enquanto no caso da Quinta da Barroca, se adoptava 

uma via central serpenteante estruturadora dos filamentos secundários e organizadora de zonas e 

tipologias distintas. Quanto à intervenção pública, ela foi, apesar de tudo, possibilitando que 

estes sistemas circulatórios quase independentes se fossem, mal ou bem, articulando. Não 

obstante as tentativas dispersas de planeamento de Odivelas que a autarquia fazia questão de 

propagandear, uma estrutura global ficou sucessivamente por conquistar. 

 

 

  

 
 
 

Fig.30 - Imagem aérea da área de estudo em 1977, onde
grande parte da Quinta do Mendes está já edificada, e as
Quintas Nova e da Barroca estão a arrancar. 
Fonte: C.M. Odivelas 

Fig.31- Imagem aérea da área de estudo em 1982, que
mostra os avanços da urbanização em cinco anos. 
Fonte: C.M. Odivelas 
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4.3. Acções ou Intenções de Planeamento Municipal 

 Analisado o sentido fragmentário comprometedor da estrutura concelhia, o Anteplano da 

Região de Odivelas, traçado pela equipa de projecto da GEFEL no início dos anos 70, surgia como 

uma forma de colmatar a ausência de instrumentos de planeamento actualizados para a área. 

Segundo diagnóstico elaborado para efeitos do Plano Director de Odivelas, detectava-se ”uma 

ausência de plano e de conceitos gerais conduzindo à dissolução e à fragmentação dos espaços e 

dos recursos naturais sem nenhum benefício para os habitantes provocando carências em funções 

fundamentais, em espaços e em volumes que comprometem irremediavelmente um futuro 

desenvolvimento harmonioso dessas «citès-champignons» condenadas a serem dormitórios e 

assim permanecerem” (C.M. Loures, Plano Director de Loures in GEFEL, 1973).  

Ao Anteplano de Odivelas juntava-se um Estudo de Ordenamento da Região de Loures, 

também elaborado pela mesma equipa que, cumulativamente com o anterior e alargando a área 

de estudo até Santo António dos Cavaleiros, Loures e Frielas, procurava constituir um esquema 

director de ordenamento dos solos, simultaneamente mais abrangente que o Anteplano do sector 

e mais pormenorizado face ao Plano Director do Concelho, o último entregue à equipa de 

Conceição Silva e Tomás Taveira23. 

Reconhecendo que as premissas outrora traçadas pelo anterior Anteplano de 

Urbanização de Odivelas de 1959 estavam agora ultrapassadas pelo grau de desenvolvimento 

urbanístico a que entretanto o Sector de Odivelas assistira (o que se justificava, já que mais não 

seja, pelo alargamento considerável da área de expansão face ao inicialmente previsto), e 

estando o Plano Director do Concelho de Loures ainda numa fase incipiente de elaboração, a 

opção da autarquia passou pela adjudicação de estudos sectoriais que teriam o objectivo de 

suturar a profusão de intervenções parcelares que rompiam no território e, ao mesmo tempo, 

alinhavar algumas linhas de estruturação futura do sector. Neste aspecto urgia, sobretudo, a 

determinação de um layer infra-estrutural rodoviário e de um sistema de equipamentos colectivos 

de maior complexidade e abrangência, que necessariamente deveriam convergir com a rede 

macro já delineada pelo P.D.R.L.. 

Embora o Anteplano partilhasse da convicção de que era urgente configurar-se uma 

política de solos geral que pudesse, a nível regional, repensar a fixação de novos núcleos 

populacionais e redimensionar, em função disso, o sistema de infra-estruturas primárias à escala 

da região de Lisboa, assumia que esse papel cabia, afinal, a instrumentos de planeamento mais 

vastos, nomeadamente aos Planos Directores da Região, em geral, e ao do Concelho, em 

particular, dedicando-se portanto aos “problemas de reordenamento e reequipamento urbano, [à] 

restruturação da rede viária secundária, [e à] criação de novos centros de interêsse e de vida 

locais, à escala de um Planeamento Local” (GEFEL, 1973: 6). 

Focado no entendimento bastante promissor do conceito de urbanização24, o Anteplano 

de Odivelas procurava promover um novo esquema de acessibilidades que garantisse a 

interconexão coerente e equilibrada das mais diversas actividades urbanas e que, enquadrado 

num plano ordenador esteticamente qualificado, fosse capaz de assegurar a salvaguarda 

incondicional dos valores culturais, paisagísticos e patrimoniais, fomentando as melhores 
                                                     
23 Este estudo terá ficado pela fase de inquérito, alargado a todo o Concelho de Loures e, por sinal, bastante 
completo, servindo de referência aos outros estudos posteriores. 
24 “(…) consideramos «urbanização» como sendo o ordenamento planificado de um território no seu contexto 
urbano/rural de maneira a assegurar o máximo possível de economia na utilização dos recursos existentes e do 
conforto para a sua população” (ibidem: 7). 
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condições para satisfação e conforto dos cidadãos. À ambiciosa perspectiva delineada em 

memória descritiva para dar continuidade ao processo de urbanização de Odivelas, juntava-se a 

vontade de conquistar um quadro de planeamento flexível que, sem deixar de ser estruturador e 

ordenador das múltiplas investidas parcelares, seria simultaneamente aberto e regulador, 

ajustável à “transformação constante dos modos de vida e da evolução tecnológica e científica” 

(ibidem).  

O zonamento havia-se instalado definitivamente como instrumento/técnica privilegiado 

de planeamento recortando o território por sectores de actividades mais ou menos 

individualizados conforme as exigências do tipo de funções e as concepções urbanas dos 

projectistas. No Anteplano da Região de Odivelas indicavam-se os tipos de uso e as densidades 

de ocupação, dando natural relevância às Zonas de Habitação e Actividades. Constituía-se 

também uma rede de Espaços Verdes Ordenados que intercalariam as bolsas construídas e 

simultaneamente serviriam para bordejar os eixos de circulação rodoviária principais, e 

determinavam-se ainda zonas verdes especiais, ora destinadas a área protegida em leito de cheia 

e outras de interesse panorâmico, ora destinadas a um parque natural.  

Quando começavam a ganhar expressão os inconvenientes de um processo de 

suburbanização sem enraizamento colectivo ao nível dos equipamentos públicos, comércio e 

espaços livres, começava também a emergir a necessidade e a vontade de dotar o território de 

estruturas capazes de inverter a condição de dormitório a que Odivelas estava destinada. Neste 

sentido, para além de admitir a mistura de outras actividades compatíveis com a habitação, o 

plano procurava promover uma distribuição equilibrada por todo o sector dos vários 

equipamentos comunitários, desde os equipamentos sociais escolares, desportivos, sanitários e 

assistenciais, até aos serviços de carácter cultural, comercial e religioso. Contudo, não se 

incluíam equipamentos de maior abrangência e capacidade sinérgica, nem se salientavam ou 

especificavam, para além do comércio local, outras actividades económicas geradoras de 

emprego que iriam preencher conjuntamente as áreas habitacionais.  

Na verdade, o Anteplano da Região de Odivelas teve uma fragilíssima expressão 

territorial. As suas proposições afiguraram-se bastantes mais débeis do que inicialmente faziam 

parecer, sobretudo porque as principais premissas e linhas directrizes sobre as quais assentava, 

ou não tiveram de todo execução, ou tardaram vários anos e até décadas, para começarem, de 

forma tímida, a fazer parte das prioridades de investimento municipais e governamentais. A base 

infra-estrutural rodoviária foi uma das principais falhas com a construção tardia da CRIL, da CREL 

e da Radial de Odivelas que, ao fim de muito tempo, veio a redefinir o traçado da prevista 

Variante à E.N.250 e substituir a Radial de Loures, também inventariada no P.D.R.L. Ainda assim, 

embora tivessem sido raras as suas consequências em termos de iniciativa pública, o Anteplano 

acabou por servir de base para o licenciamento de numerosos loteamentos de iniciativa privada. 

A Revolução de Abril não passou sem deixar marcas na gestão e administração do 

território do Concelho. A substituição do anterior executivo por uma nova Comissão 

Administrativa levou, entre outros aspectos, a que se deixassem pendentes e por aprovar, os 

diversos planos para a região de Odivelas, e que se encarregasse, em plena sobreposição de 

tarefas, uma segunda equipa de executar estudos semelhantes para o local. Entre 1975 e 1976, a 

Hidrotécnica Portuguesa apresentava a sua proposta de Ordenamento do Território do Concelho 

de Loures. Na parte do estudo que dizia respeito à Zona de Odivelas-Póvoa de Santo Adrião, 

descrevia-se “(...) uma zona com vastas áreas recentemente urbanizadas pela iniciativa privada, 
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cujo alastramento levará, a curto prazo, á formação de um tecido contínuo e anárquico de 

construções, em que a principal característica será a ausência de espaços verdes e equipamentos 

colectivos. A inexistência de um plano regulador levou à situação actual, onde se observa um 

retalho de loteamentos dispares (grande parte com altas densidades populacionais) em que as 

próprias ligações viárias se encontram desarticuladas” (HP, 1976). 

Face ao panorama, traçavam-se como objectivos “a correcção das condições de 

desequilíbrio existentes” através da implantação de um “modelo estrutural” que articulasse as 

diversas ocupações com o “melhoramento da rede viária local” e, simultaneamente, integrasse 

uma estrutura verde consistente, onde se programava a inclusão dos necessários equipamentos. 

A imposição de medidas impeditivas de construção determinava-se com o objectivo de garantir a 

defesa ambiental de áreas com aptidão agrícola. No que respeita a estrutura viária propunha-se, 

para além de uma rede primária regional decorrente do P.D.R.L. entretanto revisto, uma rede 

secundária de que se destacava uma “via paralela ao eixo «longitudinal exterior» [CREL]”, um 

eixo interno distribuidor ao longo da faixa de desenvolvimento urbano que se prolongaria depois 

para o Norte de Loures (HP, 1976). 

Se o início dos anos 70 havia sido fulcral para a revisão e clarificação dos instrumentos 

de planeamento e para a reformulação da Lei de Solos, a prática determinou que daí se tirasse 

nenhum, ou antes, o pior dos proveitos. Enquanto o conjunto de medidas inaugurais introduzidas 

pelo decreto-lei 576/70 ficou por aplicar, a profusão, sobreposição e incompatibilidade de estudos 

diversos a incidir numa mesma área permite verificar que as iniciativas públicas, absolutamente 

descoordenadas na teia tutelar da Administração Pública, acabavam por ser contraproducentes, 

permitindo aos promotores privados e até às próprias autarquias, em atitudes de menos boa fé, 

tirar daí as mais largas vantagens, sem as necessárias compensações ou contrapartidas.  

Acerca disto logo em 1978 o novo director do G.P.D.R.L., Acácio de B. Durão 

pronunciava-se referindo que ”Os diferentes estudos desenvolvidos (1963, 1970, 1971, 1973 e 

1975), alguns dos quais de forma incompleta, apresentam entre si divergências no que se refere 

às propostas de desenvolvimento (...). Em certos aspectos essenciais, nomeadamente os 

relativos ao esquema viário estruturante do Concelho, não foi defenido um consenso, sendo 

defendidas soluções conceptualmente divergentes. Considera-se por isso necessário promover o 

prosseguimento dos estudos de carácter Concelhio, (...) constituir um grupo de trabalho com 

representantes dos Serviços (...) e a obtenção de pareceres actualizados, seguindo-se o 

estabelecimento de um consenso sobre as propostas determinantes do planeamento Concelhio”25.  

Sem uma gestão coerente e equilibrada, repetia-se a condição de suburbanidadade a 

que estavam votados os aglomerados suburbanos em volta da capital, onde a quase inexistência 

de postos de trabalho locais, obrigava a que se fossem intensificando os movimentos pendulares 

em dependência da capital, reforçados pela pobreza de equipamentos públicos de carácter 

essencial e estrangulados pela debilidade da infra-estrutura viária, a que se somava a falta de 

alternativas em termos de transportes públicos. 

 

                                                     
25 Fevereiro de 1978, in Vol III do Estudo de Ordenamento da GEFEL, pp. 369 
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Fig.32 - Anteplano Director Sectorial da Região de Odivelas, GEFEL  
Fonte: Des nº5. Rede Viária e Sectorização. Fevereiro de 1973. Escala 1:5000 in Processo nº 1903, 1970, in Arquivo C.M. 
Loures 
 

 

 

 
Fig.33 - Anteplano Director Sectorial da Região de Odivelas, GEFEL  
Fonte: Des nº7. Planta de Distribuição de Equipamento. Fevereiro de 1973. Escala 1:5000 in Processo nº 1903, 1970, in 
Arquivo C.M. Loures 
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Fig.34 - Estudo de Ordenamento da Região de Loures – Zona de Odivelas-Póvoa de Santo Adrião, Hidrotécnica 
Portuguesa  
Fonte: Des nº13. Planta de Ordenamento Geral. Julho de 1976. Escala 1:10000 in Processo nº 21122-J, 1976, in Arquivo 
C.M. Loures 

 

 

4.4. A Realização Suburbana do Urbanismo Moderno 

 Depois de alguns apontamentos de iniciativa pública realizados no país e, em especial, 

na capital, adoptando, na promoção de áreas de habitação, os princípios modernos do urbanismo 

e os novos programas habitacionais, a iniciativa privada começava a seguir de perto essa 

tendência, circunscrita, muito embora, às dimensões e limites das suas propriedades. Por norma 

com áreas mais reduzidas do que os solos municipais afectos a intervenções públicas, mas 

contando com a participação conjunta das várias operações de loteamentos, ainda que em peças 

soltas num puzzle por articular, os empreendimentos particulares participavam activamente na 

construção da cidade moderna. Depois do Congresso Nacional de Arquitectura de 1948 ter 

revolucionado a produção arquitectónica no nosso país, até aí demasiado tolhida pelos cânones 

nacionalistas do Estado Novo, também a produção urbana de novos conjuntos habitacionais 

começava a evidenciar referências estilísticas e conceptuais do novo racionalismo, já plenamente 

introduzidas no resto da Europa.  

Pensando porventura que os textos ou as obras doutrinárias do Movimento Moderno 

pudessem passar ao lado de técnicos/autores menos bem informados, as realizações 

emblemáticas de iniciativa pública que se efectuavam ali mesmo ao lado, na Capital, não 

passariam com certeza despercebidas, acabando por se determinar elas próprias como figuras de 

referência para as urbanizações emergentes nos municípios vizinhos. Nos anos 50 e 60, os Planos 

de Olivais Norte e Olivais Sul, o Plano de Chelas e o próprio conjunto habitacional de Nova Oeiras 
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(neste caso de iniciativa privada), eram algumas das situações mais significativas de promoção 

urbana feita de raiz. A aposta franca colocada nos novos padrões de implantação, na revisão das 

densidades de ocupação, no bloco de habitação colectiva com desenvolvimento em altura e na 

combinação de tipos habitacionais em renovação, terá contribuído para a mudança de rumo da 

produção arquitectónica e urbana nacional. 

Em Odivelas, depois da urbanização da Quinta do Mendes onde já se reconhecia um 

afastamento deliberado face aos alinhamentos da rua e ao embrião morfológico do quarteirão, os 

loteamentos de iniciativa privada começavam a romper definitivamente com a continuidade 

urbana e com os moldes canónicos da forma da cidade. Introduzindo na morfologia da paisagem 

conceitos e formas de que reconhecemos a paternidade na doutrina da Carta de Atenas, os 

loteamentos das Quintas Nova e da Barroca não são alheios àquilo que se testava nos trechos 

urbanos e conjuntos arquitectónicos emergentes na cidade de Lisboa. Se a mensagem passava 

ou não na sua plenitude, é aspecto que debateremos de seguida; mas é certo que as 

consequências formais da nova atitude urbana transpareciam nos planos apresentados para 

licenciamento dos loteamentos particulares. 

Adoptando sem contrariedades a forma de habitação plurifamiliar com desenvolvimento 

em altura, os polígonos das Quintas Nova e da Barroca em Odivelas partiam para uma 

organização espacial do espaço urbano que privilegiava a implantação livre dos edifícios em 

grandes espaços abertos. A procura de novos traçados tornava-se evidente pelo modo como a 

volumetria construída se articulava com os espaços deixados vagos e com a malha viária dos 

arruamentos. A definição de lotes, entendida como demarcação da linha separadora entre 

domínio público e domínio privado, perdia toda e qualquer dependência face aos alinhamentos 

das vias, ao mesmo tempo que a desassociação dos lotes entre si reduzia ao ínfimo as 

possibilidades de se intensificarem, por gradações ou hierarquias, as transições entre espaços 

públicos, privados, colectivos ou de condomínio. Em conjunto, a demarcação dos lotes, a 

implantação dos edifícios e a definição independente das linearidades circulatórias obedeciam a 

regras compositivas, mais abstractas do que fenomenológicas, que ganhavam verdadeira lógica e 

equilíbrio quando vistas do céu ou representadas em plano26. Na urbanização da Codivel para a 

Quinta da Barroca, essa ideia de composição quase pictórica da planificação dos estratos 

construídos torna-se bem evidente, ainda que a congruência e inteligibilidade que o plano 

desenhado comunica não transpareçam, depois, na legibilidade do espaço construído.  

Ao mesmo tempo que o fundamento do urbano passava a matricular-se no construído 

deixando para trás o espaço de ausência como elemento regulador, a tipologia do bloco 

evidenciava-se como referência principal na ordenação dos conjuntos. Fazendo-se valer da 

volumetria, cada edifício era pensado de forma isolada e independente, abstracto na imagem 

projectada e no enraizamento que estabelecia com o terreno e com o lugar, muito embora o 

efeito da standardização e da repetição tipológica, a padronização das unidades habitacionais e a 

esquematização categórica das formas de habitat garantissem a homogeneização necessária à 

uniformização do conjunto e à rentabilidade financeira das operações. 

 

  

                                                     
26 “L’urbanisme sera autre. Nous le savons. Et l’avion, montrant ces choses de dessus, nous donnera raison” 
(Corbusier, 1946:88) 
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Fig.35 - Prédio de rendimento. Lote 9, Quinta Nova. Autoria: A. Romano de Castro, Construtora Grão-
Pará. Planta da Cave e Rés-do-Chão (em cima), Alçado Posterior (em baixo). Esc:1:100. 1982. 
Fonte: Processo nº 37707_OCP in C.M. Odivelas 

 

 

 
Fig.36 - Prédio de rendimento. Lote 8, Quinta da Barroca. Autoria: Joel Sant’Ana e A.J. Santa-Rita, 
Codivel. Planta dos Andares e Cobertura (em cima), Alçados Sul e Poente (em baixo). Esc:1:100. 1982. 
Fonte: in Processo nº 23465_OCP, C.M. Odivelas 
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Fig.37 - Prédio de rendimento. Lote 10, Quinta Nova. Autoria: assinatura imperceptível, Luciano Lopes Rosa.  
Plantas (em cima), Alçados e Corte (em baixo). Esc:1:100. 1973. 
Fonte: in Processo nº 13252_OCP, C.M. Odivelas 
 

 

 
Fig.38 - Prédio de rendimento. Zona B, Quinta da Barroca. Autoria: Joel Sant’Ana e A.J. Santa-Rita. 
Planta de Implantação (em cima), Alçado Lateral Esquerdo (em baixo). Esc:1:100. 1979.  
Fonte: in Processo nº 32806_OCP, C.M. Odivelas 
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Entre outros, também a instauração de uma nova escala urbana com a intensificação 

das densidades de ocupação e a concretização da cidade vertical27, garantes operativos da 

valorização do solo e, por conseguinte, da validade das próprias operações, eram princípios da 

Cidade Radiosa que não passaram em falta nos loteamentos de génese particular.  

Em suma, a análise mostra que as intervenções de génese privada são, efectivamente, o 

reflexo espelhado no território de como foram absorvidos, por quem passou a dominar a 

produção urbana na última metade do século XX, os ideais modernos da cidade enquanto forma 

de produção colectiva de habitação28. Mas a absorção oportuna(nista) da doutrina racionalista não 

travou a oportunidade de se operar cumulativamente um certo adelgaçamento ideológico, 

quantas vezes acompanhado pelo emagrecimento funcional e pela delapidação sociológica, 

sempre condicionado às limitações e aos interesses sobejos da iniciativa privada. Se a 

paternidade das soluções aplicadas sobressai facilmente das configurações representadas, não 

será difícil reconhecer que, de entre os princípios doutrinários, uns houve que rapidamente 

colheram a aceitação e ênfase dos promotores privados, ao passo que outros, por conveniência 

ou desleixo, não tardaram a esbater-se ou a ganhar o oportuno distanciamento. 

Assim, os polígonos suburbanos vão contando a história de uma cidade moderna que 

ficou por fazer, representando a própria falência do projecto moderno. À ruptura introduzida pela 

modernidade, não correspondeu a necessária densificação do objecto arquitectónico, nem em 

termos funcionais – o super-bloco – nem em termos de significação. A concentração de funções e 

actividades que a unidade de habitação corbusiana procurava veicular centralizando em si a 

função do quarteirão («ìlots bâtis»), ficava então por concretizar com o depauperamento do 

objecto construído e a escassez ou inexistência de equipamentos comunitários e serviços públicos 

que idealmente deveriam completar a unidade poligonal.  

Depois, a extensão do espaço doméstico, ao contrário da imagem radiosa que a cidade-

jardim vertical tão escrupulosamente defendia e promovia, tornava-se, mais do que uma 

desilusão, uma aberração e uma inquietação. O espaço livre verde, supostamente dedicado em 

absoluto ao peão, ao lazer e à recreação, não passava de um espaço de sobra que respondia 

efectivamente à normativa das cedências, mas não recebia os devidos cuidados e investimentos. 

O verde, por sua vez, tornava-se cada vez menos sistémico e, simultaneamente, cada vez mais 

rasteiro e parcelário, na impossibilidade climatológica de o adensar e de lhe conferir poder 

estruturante. Também a anulação dos pilotis revertia a ideia de um espaço em absoluto 

permeável ao peão, ao mesmo tempo que a separação de tipos e intensidades de tráfego e a 

utilização de soluções morfológicas mais ou menos parametrizadas para isolar circulações 

permanecia uma ilusão. 

 

 

  

                                                     
27 “La cité-jardin est une utopie pré-machiniste. La densité de la ville sera trois ou six fois plus forte que les 
densités idéales, ruineuses et inopérantes, conseillées par les édiles imbus d’idéologie romantique. Cette 
nouvelle densité intensive devient l’articulation financière de l’entreprise: la valorisation du sol.” (Corbusier, 
1933:93) “L’habitation sous la forme «d’unités d’habitations» munies de services comuns et de prolongements 
de logis: la forme de ces immeubles (...) peut être en Y, en frontal, en épine, comme elle pourrait être aussi en 
redents. (...) Par de telles méthodes une dénsité de 500 habitants à l’hectare est atteinte facilement, ce qui 
permet d’éviter l’extension démesurée des aglomérations” (Corbusier, 1946:64). 
28 “Logis, ville, c’est tout, une seule et même manifestation d’unité” (Corbusier, 1933:104). 
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Fig.40 - Urbanização Jardins da Radial, freguesia da Ramada. 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 

 

 
Fig.41 - Urbanização nova na zona Norte da freguesia de Odivelas. 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007  

 

Fig.39 - Freguesia Odivelas 
Fonte: Fotografia Cavaco, C.,
2006 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO IV – FRAGMENTOS POLIGONAIS DE EXPANSÃO 235 

 

IV.5. ODIVELAS: SEDIMENTAÇÃO DO CRESCIMENTO POLIGONAL E A (RE)DESCOBERTA DO TECIDO URBANO 

 Enquanto a conturbada década de 70 havia representado a consolidação da urbanização 

por iniciativa privada e do processo poligonal de crescimento e expansão suburbana através da 

aplicação descomprometida dos ideais e referências do espaço urbano da modernidade, as 

décadas de 80 e, sobretudo a de 90, passaram a representar, simultaneamente, a fixação e 

intensificação do crescimento suburbano sobre a forma de «pacotes fechados» poligonais, mas 

também a (re)descoberta ou tentativa de reinterpretação do tecido urbano na sua perspectiva 

tradicionalista. Perdido o elemento rua e a estrutura agregativa do quarteirão, a postura era 

agora de reencontrar o seu papel na configuração dos trechos da cidade nova, ao mesmo tempo 

que ao objecto arquitectónico era dada uma função de encenação. Mas se, do ponto de vista do 

desenho das novas configurações edificadas, eram bem visíveis as mudanças de estilo e as 

inflexões face aos modelos de espaço que, durante as últimas décadas, haviam servido de 

influência, já no que toca à fórmula da expansão, ela não parece ter sofrido qualquer desvio ou 

profunda alteração. Antes pelo contrário acabou por ver reforçado o seu modus operanti e 

engrossadas as suas consequências. 

 Odivelas não foi excepção e, depois de iniciada a expansão, o processo continuou nas 

décadas seguintes, com uma intensidade e aceleração até aí desconhecidas. Enquanto a 

Administração repensava, em esferas mais elevadas, o sistema de planeamento e de gestão 

territorial, com a deliberação sobre a obrigatoriedade das autarquias procederem à elaboração de 

PDM para os seus Concelhos, a urbanização prosseguia a ritmo desenfreado assistindo-se à 

aprovação camarária de um número cada vez mais elevado de loteamentos. Entretanto, as 

solicitações emergentes deixavam de se limitar às áreas mais próximas ou adjacentes do 

aglomerado inicial, verificando-se um afastamento e descontinuidade crescentes relativamente ao 

tecido consolidado ou em vias de consolidação. Se o vale e a proximidade do limite concelhio a 

Sul, evitavam que a dispersão se fizesse nesse sentido, a Norte o território permanecia 

disponível, ainda que não estivesse minimamente preparado para receber os novos usos e tão 

tempestuosas inserções na paisagem.  

Nem por isso uma série de operações urbanísticas deixaram de marcar terreno nas áreas 

livres entre as freguesias de Odivelas, Famões e Ramada, pondo de lado o factor da deficiente 

cobertura infra-estrutural e apresentando fraca sensibilidade no que toca à adequação do espaço 

construído face à morfologia do terreno e à ecologia da paisagem. Das primeiras a definir posição 

foram as urbanizações da Arroja, Rio Açude e Tojeira que, logo no limiar da década de 80, 

deixavam estampados no território os traçados independentes dos seus esquemas de 

arruamentos e os volumes das novas construções, despropositados para um território que ainda 

se encontrava praticamente desocupado. Seguia-se, na Ramada, o lugar dos Bons Dias e depois o 

da Amoreira, com novos loteamentos a demarcarem sucessivamente a ocupação urbana 

residencial nesta área do concelho, onde a invasão do fenómeno da urbanização clandestina 

também já não dava tréguas. Com efeito, a actividade dos loteadores clandestinos parecia estar 

mais enérgica que nunca, e o alastramento incontrolado de bairros de génese ilegal ganhava uma 

dimensão inédita no concelho. À margem do planeamento e do licenciamento oficiais, entre finais 

da década de 70 e finais da década de 80, Odivelas havia assistido à conversão para usos 

urbanos e ao retalhamento miudinho de uma parte muito considerável do seu solo rústico 

agrícola, maioritariamente distribuído entre as freguesias de Caneças, Ramada e Famões, com 

especial ênfase para esta última.  
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Fig.42 - Fotografias aéreas de 1977, 1989 e 1998, respectivamente. Fonte: C.M. Odivelas 
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Fig.43 - Carta de Compromissos Urbanísticos no Concelho. Esc.1:10000. 
Legenda: A castanho estão representados os loteamentos com alvará emitido, a rosa os que foram solicitados e cujo 
processo está a decorrer, a amarelo representam-se as AUGI’s já legalizadas e com alvará emitido, ao passo que a 
laranja e vermelho estão as AUGI’s sem título de reconversão emitido.   
Fonte: Março 2007, C.M.Odivelas 
 

Multiplicavam-se assim os bairros de habitação unifamiliar clandestina, como é o caso do 

Casal da Silveira, do Casal Novo, Casal da Granja, Trigache ou São Sebastião que, não raro, 

chegavam a ultrapassar os 20 ha de superfície loteada por operação, podendo mesmo atingir a 

ordem dos 50 ou 60 ha, como serve de exemplo o Casal Novo. A extensão do fenómeno era de 

tal forma flagrante que seria impossível subsistir sem a aquiescência da Administração Pública. 
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Não obstante, a sedimentação do regime democrático trazia consigo o despertar de uma 

nova consciência urbanística e, apesar de continuarem persistentes e causticantes as dinâmicas e 

investidas do sector privado, legais ou clandestinas, tornava-se evidente para os técnicos da 

autarquia que a Administração Pública Local, no capítulo do planeamento, não podia baixar os 

braços. Foi com essa intenção, e vendo o rumo que levava o desenvolvimento urbanístico em 

Odivelas, que os Serviços de Planeamento Urbanístico da Câmara de Loures se lançaram, no 

decorrer dos anos 80, à elaboração de dois planos ou Estudos Expeditos para as áreas de 

Ribeirada/Bons Dias e Pombais/Arroja, aquelas que na época se encontravam sob maior pressão. 

A questão essencial prendia-se com a estrutura viária, pois tornava-se prática corrente cada 

loteador optar pela sua malha de forma independente, sem olhar ao conjunto. Entre outras 

iniciativas dos mesmos serviços destacavam-se também a criação de uma ADUP em Santo 

António dos Cavaleiros, no âmbito do DL 152/82 (que, no final, acabou por não ser submetida à 

D.G.S.U.), e a elaboração do Plano de Salvaguarda de Odivelas que, depois, veio a servir de 

apoio ao programa URBAN para a mesma área. Mas se, do ponto de vista técnico, era bem 

reconhecida a gravidade da situação e a urgência de novos mecanismos de intervenção e 

regulação, já a vontade política não firmava a mesma determinação e, dos trabalhos iniciados 

pelos Serviços Camarários de Planeamento, foram poucos aqueles que efectivamente vingaram 

ou que acabaram por ser seguidos, mesmo de forma limitada.  

Apesar de tudo, a década de 90 trouxe novas esperanças a Odivelas que viu finalmente 

reforçada a rede de acessibilidade rodoviária ao concelho, pela qual, diga-se, já há muito 

aguardava. Também as expectativas vindas da realização e ratificação do PDM (RCM n.º 54/94, 

de 14 de Julho) e dos apoios financeiros decorrentes dos Quadros Comunitários de Apoio, 

começavam a relançar a autarquia numa nova fase de existência, onde se impunha a percepção 

de novos modelos de gestão do território e uma outra perspectiva na regulação e avaliação da 

actividade urbanística privada. Mas se mudanças de fundo importantes se encontravam já em 

incubação, nem por isso as consequências territoriais tiveram tradução imediata. Em Novembro 

de 1998 deu-se a autonomização definitiva de Odivelas em relação a Loures e a sua constituição 

como concelho independente, mas a grande maioria das intervenções por particulares já havia 

sido assumida como compromisso pela anterior gestão. 

 

 

5.1. Intensificação e Persistência do Crescimento Poligonal 

 Se, em finais da década de 70, não obstante o arrancar vigoroso que já levava o 

fenómeno clandestino, o espaço desocupado no território municipal de Odivelas ainda vingava em 

primazia, o panorama estava prestes a mudar nas décadas que se seguiam. O sector privado 

ganhava mais vitalidade que nunca e, fossem grandes proprietários da região interessados em 

rentabilizar as suas terras, fossem grupos imobiliários empenhados na promoção e venda de 

habitação, todos eles contribuíam para que se reforçasse a pressão urbanística no concelho e se 

intensificasse o ritmo de construção. 

 Depois de urbanizada a área central de Odivelas, novos focos de edificação licenciada 

começaram a dispersar-se no território. Foi na Arroja que o primeiro aglomerado de novos 

loteamentos emergiu e, embora só em finais dos anos 70 aparecessem no território indícios de 

que uma nova frente de urbanização se iniciava, as solicitações para a área haviam começado 

muito antes, ainda no período pré-revolução.  
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O problema essencial no aparecimento de núcleos urbanos destacados prendia-se com 

as questões de acessibilidade e infra-estruturação de um território que, sob essa perspectiva, se 

mantinha praticamente intacto. Apesar de existirem propostas vagas sobre possíveis redes de 

acessibilidade no interior do concelho (como vimos pelos estudos da GEFEL e HP), nada havia 

sido concretizado até então e, não só permaneciam os impasses técnicos sobre quais as soluções 

a eleger, como persistia, por parte da autarquia, uma duradoura inércia, e efectiva incapacidade 

financeira, para pôr em marcha a sua concretização. O problema discutia-se nos corredores 

burocráticos do sistema, viajando entre promotores, autarquia e a D.G.S.U.. Falava-se da 

inexequibilidade imediata das redes de 1ª e 2ª ordem e dos encargos avultados que a construção 

de novas vias e expropriações daí decorrentes representavam para a autarquia quando, afinal, 

elas apenas serviam o propósito de dois ou três preponentes interessados em construir algumas 

centenas de fogos. O aspecto do acesso rodoviário transbordava também para a questão das 

infra-estruturas de saneamento e para os serviços e equipamentos colectivos básicos, quando as 

solicitações que chegavam à câmara não apresentavam soluções para ultrapassar quaisquer 

destas dificuldades. “Com efeito [dizia um parecer técnico acerca de um dos pedidos], não é de 

admitir a criação de um aglomerado da importância do proposto, com características isoladas, 

dependendo unicamente do actual acesso à Arroja, insuficiente (...) em matéria de equipamento 

escolar será lícito considerar além das necessidades próprias do empreendimento, também as do 

próprio aglomerado da Arroja.”29    

Mas enquanto os particulares, sem olhar a meios nem ao interesse público, insistiam nas 

suas pretensões, a Administração ia, a pouco e pouco, facilitando com ligeiras concessões, 

diferimentos condicionados e, até, fechando os olhos ao que no terreno prematuramente se 

operava. Ao princípio, a existência de bairros clandestinos nas imediações constituía alibi para se 

facultar o licenciamento de operações destacadas que, dizia-se, sempre podiam servir como 

estruturas coadjuvantes na reintegração e ajustamento da feição urbana das áreas surgidas 

ilegalmente. Mais tarde eram as próprias permissões já garantidas pela autarquia que atendiam 

na justificação de se continuar a atribuir mais licenças. E, assim, sem que estivessem 

asseguradas a priori as redes sectoriais de acessos, saneamento e serviços colectivos, o sector 

privado inaugurava uma nova bolsa de expansão urbana, um foco isolado exclusivamente 

cimentado na habitação. 

Escusado será dizer que as permissões condicionadas que colocavam como imposição a 

comparticipação dos privados na realização dos acessos aos limites das suas propriedades não 

surtiram na prática qualquer tipo de efeito, já para não falar das obras de urbanização e arranjo 

do espaço público no interior dos perímetros dos loteamentos que sistematicamente ficavam 

também por fazer, obrigando mais tarde a execuções coercivas por parte da autarquia. E se a 

urbanização da Arroja se iniciou como um núcleo sem ligações nem condições de urbanidade, 

assim permaneceu até aos dias que correm, começando só muito recentemente a beneficiar das 

facilidades introduzidas pelos bairros novos que crescem nas proximidades. Nem as iniciativas 

mais incisivas dos serviços técnicos da autarquia com a realização de um Estudo de Pormenor 

Expedito para a área (1986), nem sequer as exigências crescentes ao nível das cedências e 

compensações, e ao nível da fiscalização e sanções, do novo regime dos loteamentos urbanos 

(400/84), chegaram para inverter as tendências de fundo que se haviam já encetado. 

                                                     
29 in Processo nº 14417, A7/81, Vol VI, pp.51, 1974 in C.M. Odivelas.  
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Fig.44 - Proposta de Ordenamento da Rede Viária Sectorial de Odivelas. Secção de Planeamento da C.M. Loures 
Fonte: Processo nº 14417, A7/81, Vol VII, pp.708, 1979 in C.M. Odivelas 
 
 

 
Fig.45 - Estudo de Pormenor Expedito Pombais - Arroja. Sistema Viário. Esc. 1:5000. Secção de Planeamento da 
C.M. Loures.  
Fonte: Processo nº 14417, A7/81, Vol VIII, pp.815, 1986 in C.M. Odivelas 
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A experiência da Arroja 

não foi contudo suficiente para 

evidenciar os danos causados por 

uma urbanização feita nesses 

moldes e, no decorrer da década de 

80, continuavam a aprovar-se e a 

produzir-se loteamentos dispersos 

pelo território que, ou logravam 

das estradas e caminhos rurais já 

existentes, ou obrigavam à 

construção de quilómetros de via, 

ausentes de lógica conjunta e 

exclusivos para o usufruto de um 

ou poucos preponentes.  

Entretanto, a 

Administração tentava suprir 

algumas das necessidades básicas 

da jovem população concelhia, 

nomeadamente com a construção 

de escolas primárias, do ensino 

básico e secundário cujas manchas 

surgiam igualmente isoladas na 

paisagem, delimitadas pelas 

fronteiras dos próprios polígonos.  

Na década de 90 as 

solicitações do sector privado 

levaram novo impulso, de tal forma que vários loteamentos começaram a estabelecer-se na 

adjacência dos equipamentos escolares e dos focos de urbanização emergentes, a absorver 

registos de edificação ilegal, e a densificar o que primeiro transparecia apenas de forma rarefeita. 

As novas urbanizações na Ramada e na parte norte da freguesia de Odivelas são exemplificativas 

disso mesmo. Ao mesmo tempo que se perpetuava o processo de expansão com operações 

avultadas de cariz iminentemente residencial, como é o caso da Urbanização Jardins da Radial e, 

mais recentemente, os Jardins da Amoreira, preenchiam-se vazios e áreas deixadas expectantes, 

de tal forma que, passadas duas décadas, começava finalmente a estabelecer alguma 

continuidade edificada com o aglomerado central dos anos 70.  

Contudo, eram muitas as condicionantes que se entrepunham à urbanização, a começar 

pelas condições topográficas de um terreno de elevada declivosidade (em média o concelho de 

Odivelas apresenta um declive da ordem dos 15%), passando pelas linhas de alta tensão com 

uma fortíssima presença no concelho, às recentes restrições non aedificandi geradas pelas novas 

infra-estruturas rodoviárias de âmbito regional, entre outros aspectos. Condicionantes essas que  

nem sempre tiveram a merecida atenção e que, pelo menos agora, prometiam ser avaliadas e 

consideradas de forma mais concreta e rigorosa, talvez resultado das revisões regulamentares 

que, orientadas ora para a regulação da actividade privada (445/91 e 448/91), ora para a 

Fig.47 - Outras urbanizações nas proximidades a crescerem de forma
destacada. 
Fonte: Fotografia Aérea 1990 in C.M. Odivelas 

Fig.46 - Urbanização da Arroja (Alvarás de Loteamento: 1/77; 7/81;
1/88.  
Fonte: Fotografia Aérea 1990 in C.M. Odivelas 
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sistematização dos instrumentos de gestão territorial (69/90), sempre haviam reacendido, nesse 

fim de milénio com a reforma de Valente de Oliveira, o debate sobre o atraso e as incongruências 

sistémicas do nosso ordenamento.      

 

 

 
Fig.48 - Imagens aéreas actuais da Urbanização Jardins da Radial na Ramada. Em cima Polígono Escolar junto ao qual se 
edificou a urbanização da Ramada e cuja superfície ocupada acabou, em emissão de alvará de loteamento, por contar 
para as áreas de cedência para o domínio público. 
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 

 

Os tempos mudaram, as normas, as exigências e cautelas do sector público também. 

Mas o processo de expansão suburbana através de fragmentos poligonais, manteve-se, no 

essencial, idêntico. A urbanização continuou a fazer-se por operações isoladas e independentes e, 

não obstante a melhoria substancial da cobertura infra-estrutural, as lógicas parcelares dos 

loteamentos particulares assim permaneceram, sem beneficiarem de uma estrutura conjunta de 

articulação, a que o PDM, mesmo depois da sua aprovação, também não soube responder. E se, 

no que se refere ao tratamento do espaço colectivo e às cedências para o domínio público, as 

operações mais recentes dos anos 90 até passaram a evidenciar maior cuidado e rigor 

relativamente ao que fez prática na anterior década, as soluções inventariadas subsistiram pobres 
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e sem visão sistémica, estranguladas à partida pela natureza fragmentária da própria figura do 

loteamento, sem saber tirar proveito dos instrumentos previstos no 448 para a gestão privada de 

espaços públicos de usufruto colectivo. Se a vaga dos anos 80/90 constituiu um marco legislativo 

importante na história do direito do urbanismo português, já do ponto de vista do território e do 

seu ordenamento, a situação mantinha-se problemática, transbordava em ineficiências, 

contradições e injustiças. 

 

 

5.2. A Tentativa de Regresso à Rua e ao Tecido Urbano  

Nos últimos vinte anos de expansão suburbana em Odivelas, a forma de habitação 

plurifamiliar continuou a servir de mote à urbanização residencial privada legal. Mas, enquanto os 

anos 70 haviam representado a adesão às morfologias abertas da Cidade Radiosa, as décadas 

que se seguiram davam sinais explícitos de que uma nova perspectiva de desenho e 

entendimento da cidade se configurava, com uma tentativa de regresso à rua-corredor e à lógica 

compacta do tecido urbano. Este olhar tradicionalista sobre a forma da cidade não era novidade e 

há muito que afigurava ser tendência (e tendenza) internacional, visível não só nas críticas à 

cidade e arquitectura modernistas que desde meados da década de 60 proliferavam 

estabelecendo a ponte sobre o Atlântico, mas também nas novas abordagens às propriedades 

combinatórias e às características vernáculas do urbano, a começar nos Racionalistas europeus 

que fizeram género entre os anos 70 e 80, até à vaga do Novo Urbanismo americano no correr da 

década de 80 e daí em diante.  

Se, do ponto de vista teórico e conceptual, estava lançado o debate internacional sobre a 

construção e qualificação da cidade contemporânea e do espaço urbano na actualidade, em 

termos pragmáticos não tardou a que tão nobres ideias (que, na verdade, não se ficavam pela 

recuperação do tecido urbano no seu sentido tradicional, defendendo conjuntamente princípios 

como a sustentabilidade, a conexão, a diversidade, a mistura de usos, de formas, tipos e classes 

sociais ou, entre outros, a pedonalização [walkability]30) começassem a transparecer, de forma 

mais ou menos explícita ou erudita, mas verdadeiramente limitada, nas práticas quotidianas de 

produzir cidade entre nós. Sobressaiam sobretudo os aspectos referentes aos padrões e 

morfologias de ocupação, precisamente aqueles que, pela sua dimensão física e imagética, mais 

facilmente participavam da transfusão e apropriação de modelos de espaço.  

Efectivamente, o longo caminho percorrido por vários dos processos de loteamento que 

tivemos oportunidade de consultar relativos a estes novos núcleos de expansão, conta bem a 

história de como a interferência de valores e modelos se foi registando na forma de moldar o 

espaço da suburbanização, fazendo apelo a novos modos agregatórios entre edifícios e a outros 

esquemas planimétricos de organização. Se são notórias as diferenças entre as solicitações 

registadas na década de 70 e as que só foram requeridas nos anos 80 e em especial 90, também 

não são raras as vezes em que um só processo se arrastou nas burocracias do sistema por vários 

e longos anos (às vezes bem mais de uma década), deixando como rastro uma sucessão, de 

algum modo esclarecedora, de desenhos e propostas para uma só parcela. E aí torna-se mais 

uma vez evidente que, das imagens dos anos 70 onde era clara a adopção dos volumes soltos e 

                                                     
30 Princípios que recentemente, no plano internacional, foram convencionados sobre a forma documental da 
Nova Carta de Atenas de 2003. 
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das formas abertas da doutrina CIAM, se passou com ligeireza a expressões morfológicas mais 

regradas pela formatação da grelha, pelo delineamento da rua e conotando, em inúmeras 

situações, o elemento agregador do quarteirão (aberto, evidentemente).  

Enquanto na Arroja são ainda notórias as reminiscências da Cidade Radiosa, embora 

fossem explícitos os indícios de que se aguardavam mudanças no traço da cidade, nos 

loteamentos mais recentes na Ramada e em Odivelas Norte são desde logo manifestas as novas 

racionalidades geométricas dos traçados. Por norma, a geometria prevalecente era a da 

ortogonalidade, que facilitava as associações de lotes e volumes edificados e promovia o esboçar 

de alguma configuração mais legível para os espaços de domínio público. Mas também apareciam 

soluções de arruamentos curvilíneos que, sob lógica idêntica, reclamavam igualmente das 

referências mais tradicionalistas de espaço edificado, e estreavam, dentro dos limites 

regulamentares, modalidades novas de compacidade. 

Na memória descritiva de uma das operações de loteamento mais recentes escrevia-se o 

seguinte: As novas linhas de orientação da forma urbana, dispõem de um conjunto diversificado 

de morfologias, entre as quais se contam também as tipologias em torre, bandas, blocos isolados 

livremente dispostos no terreno, tal como foram inventados pelos CIAM e pelo Movimento 

Moderno e que não podem ser banidos do vocabulário do desenho urbano sob pena de 

empobrecimento formal e conceptual da própria cidade. Assim, certas combinações entre 

quarteirões, blocos e até torres poderão revelar-se extremamente ricas e significativas para a 

organização da cidade. A morfologia urbana deve formar um todo claro, legível e coerente, de 

fácil leitura e compreensão, permitindo a clara definição das regras de cada edifício. No mais os 

espaços identificáveis e figurativos como a Praça, a Rua, o Jardim, o Impasse, etc., têm não só 

virtudes arquitectónicas e a capacidade de gerarem vida urbana, como de serem identificáveis e 

compreendidas por quem as habita” (Memória descritiva do A 8/97, Processo nº 26653 Vol I, 

pp.38.). 

 

 

 

 

 
Fig.49 - Primeiras propostas desenhadas para a urbanização que inaugurou a ocupação legal na Arroja - Rio Açude. Com 
o decorrer do processo, regularizou-se pela média o número de pisos, mas em implantação a solução permaneceu idêntica. 
Obteve alvará em 1977. Área do terreno:12 ha; Área de Construção Habitação: 82.124 m2, nº fogos: 861. 
Fonte: Processo nº 11380, A1/77, Vol I, pp.4, 1973 in C.M. Odivelas 
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Fig.50 - Urbanização da Arroja - 3ª Fase. Planta de Loteamento conforme alvará, emitido em 1988. Área do terreno: 
6,3ha; Área de Construção Habitação: 51.504 m2, nº fogos: 582.  
Fonte: Processo nº 16349, A1/88 in C.M. Odivelas 
 

 
 

 
Fig.51 - Urbanização da Arroja - 2ª Fase. Planta de Loteamento conforme alvará, emitido em 1981. Área do terreno:13,6 
ha; Área de Construção Habitação: 182.311 m2, nº fogos: 1253. É de notar a reformulação da proposta desenhada, com 
a adopção de formas agregatórias em U, combinadas com a solução das torres isoladas. 
Fonte: Processo nº 14417, A7/81 in C.M. Odivelas 
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Fig.52 - Urbanização Jardins da Radial. Bons Dias, Ramada - 4ª Fase. Planta de Loteamento conforme alvará emitido em 
1995. Área do terreno: 29,5 ha; Área de Construção Habitação: 199.244 m2, nº fogos: 1756. Também aqui se percebe a 
adopação de novas formas agregatórias, uma reinterpretação da versão quarteirão-aberto.  
Fonte: Processo nº 28964, A2/95, Vol IV, pp.296, 1980 in C.M. Odivelas 
 

 
Fig.53 - Urbanização da Quinta Nova, Odivelas. Planta de Síntese conforme alvará emitido em 1997. Área do terreno: 
22,4 há, dos quais 12,7 há foram cedidos à C.M. Loures; Área de Construção Habitação: 105.093 m2, nº fogos: 854. 
Fonte: Processo nº 26653, A8/97, C.M. Odivelas 
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Simultaneamente, o sentido nostálgico por um espaço mais sensível e figurativo, em 

clara oposição à formalidade abstracta que havia caracterizado o Movimento Moderno, tomava 

conta do objecto arquitectónico que, naturalmente, criava simpatia pelas formas e cores da pós-

modernidade. No novo confronto figura/fundo, a tónica passava agora para a capacidade de 

encenação da arquitectura, onde o elemento edificado, mais do que valer como volume ou pesar 

como marco na paisagem, lograva da aptidão de simular uma dada imagem figurativa e de, por 

aí, reverter a monotonia e tristeza em que se tinham afundado os subúrbios. Os volumes 

edificados ganhavam cor, recortes, bordejamentos. Plastificava-se uma imagem «primorosa» 

conquistada à custa da ductilidade dos panos de fachada, sujeitos a ondulações, dinamizados 

através de formas bojudas, côncavas e convexas reentrâncias e saliências, matizados de tons 

pastel, adornados de apontamentos soltos, referências classicisantes descontextualizadas ao bom 

ritmo e segundo os tiques pós-modernos. O reverso dos panejamentos não havia sofrido, 

contudo, alterações de maior, e a distribuição do espaço doméstico, mais do que conquistar outra 

dinâmica e fazer alargar o espectro tipológico das habitações, poucas novidades introduzia, senão 

mesmo alguns estreitamentos ou amputações. Apesar das áreas dos vários compartimentos 

registarem um aumento generalizado, a tendência crescente para a edificação agrupada em 

forma de quarteirão aberto, trazia como consequência a redução do quadro tipológico ao 

esquema do esquerdo/direito. E se, por vezes, este esquema adquiria algumas variações 

decorrentes das soluções em canto ou dos volumes de fecho das bandas edificadas com três 

frentes disponíveis, outras modalidades de trabalhar o espaço da habitação, como sejam a torre 

ou a galeria, frutos da modernidade, pareciam ter sido completamente banidas do leque de oferta 

dos novos produtos residenciais. 

Efectivamente, tudo aponta para que, em termos de retórica formal, o projecto moderno 

tenha sofrido uma evidente regressão. Mas nem por isso as tentativas emergentes que 

procuravam protagonizar as qualidades do espaço urbano vernáculo revelaram sucesso no que 

respeita a emancipação dos valores mais profundos da urbanidade. Tanto quanto foram 

subvertidos nos polígonos suburbanos dos anos 70 os princípios e a densidade conceptual da 

cidade Moderna, também as directrizes pós-modernas de um novo urbanismo foram desde logo 

circunscritas e fraccionadas pela lógica soberana do crescimento poligonal. Ao mesmo tempo que 

se planificavam com esmero grelhas geométricas para agregar lotes, dispor volumes e 

dimensionar habitações, para definir alinhamentos, traçar pontos de encontro ou prever espaço 

público, continuava a retalhar-se a abordagem ao tecido edificado e a pensar-se o espaço urbano 

em formato patchwork, sujeito aos limites da propriedade privada, subordinado às mais-valias 

próprias da renda fundiária. Se, no interior das fracções, as malhas e implantações propostas até 

iam permitindo vislumbrar, aqui e acolá, algumas similitudes com as configurações do espaço 

urbano tradicional, no jogo do gato e do rato entre autarquia e agentes de promoção, passavam 

a destacar-se simultaneamente outros pedaços de parcela a atribuir como cedência ao domínio 

público. Mas esses não encontravam encaixe nem posição dentro da grelha e, tornados desde 

logo periféricos face ao núcleo central e à matriz ocupada da parcela, apareciam sem aparente 

lógica, sem forma nem articulação, cabendo depois à autarquia, em operação própria e sujeita à 

sua curta tesouraria, vir a dar-lhes enquadramento, atribuir possível uso e encontrar arranjo ao 

jeito da situação. Muitos permanecem ainda hoje por enquadrar e configurar. 
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Fig.55 - Urbanização Jardins da Radial, freguesia da Ramada. 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 

 

 
Fig.56 - Urbanização Jardins da Radial, freguesia da Ramada. 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 

Fig.54 - Urbanização da Ribeirada,
freguesia de Odivelas 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 
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IV.6. ESPAÇAMENTOS ILEGÍTIMOS. A CONDIÇÃO SUBURBANA DO VAZIO 

 Os fragmentos poligonais de expansão protagonizam a emergência e ascensão do vazio 

na sua condição suburbana. Depois da fórmula do espaçamento ter sido profundamente 

assimilada, usada e abusada por quem, nestas últimas quatro décadas e meia, teve a 

incumbência de produzir o urbano, quando o retrato da reverse city (Viganò, 1999) parece ter-se 

disseminado definitivamente entre nós através da consagração da inversão operada no binómio 

de relação cheio/vazio, o vazio não adquiriu apenas o sentido de um espaço contentor, abstracto, 

diluído e ilegível, por contraposição ao vazio fechado, contido e contínuo da cidade tradicional. 

Por acréscimo, ele ganhou também o cunho de ser elemento ou matéria excedentária, resíduo e 

residuário na extensão isotrópica do espaço de ausência. Qualitativamente a fórmula do 

espaçamento resultou em fragmentação e descontinuidade. Quantitativamente ela deu em 

excesso, em domínio público sobejo e em espaço aberto excedente; uma «inundação espacial» 

ou «superabundância espacial» como reportam, respectivamente, S.Graham e S.Marvin em 

Splintering Urbanism (A.Pope cit., 2001:230) e Marc Augé em Non Lieux. 

Com efeito, quando falamos da condição suburbana do vazio, a questão não se fica pela 

hipótese avançada por Viganò e sintetizada no conceito de reverse city (já antes elaborada por 

Koetter e Rowe nos code reversals da collage city), que aponta para que no decurso do século XX 

seja reconhecível uma corrente e uma tradição de reflexão sobre a cidade que a conceptualiza em 

termos de inversão. Efectivamente, a questão ultrapassa a hipótese elementar de Viganò, e sai 

fora dos barómetros gerados pelo conceito e pelo modelo que lhe serviu de génese. Enquanto as 

raízes desta inversão, essencialmente suportadas pela cultura progressista ditada por Le 

Corbusier e pelo Grupo CIAM, estavam fortalecidas pela clareza e pela coerência teórica do 

discurso, as imagens da sua concretização não só a esmoreceram num triste e abortivo cenário, 

como a delegaram para um registo de inconsistência, para uma condição de ilegitimidade do 

vazio e do espaço urbano por ele gerado.  

É verdade que a Cidade Radiosa sempre figurou, essencialmente, como um objecto 

teórico e, neste sentido, pode dizer-se que é exemplar pela forma como desintegrou e reduziu, no 

plano conceptual, a estrutura canónica do tecido urbano tradicional, e como, a partir dessa 

desconstrução, revolucionou por completo a forma de pensar e fazer arquitectura e cidade. Mas a 

sua realização comprometida em fragmentos poligonais de expansão está longe de representar 

uma exaltação do modelo, quanto mais ser capaz de protagonizar uma sua emancipação. Antes 

pelo contrário ela sintetiza e simboliza a forma da falência. Suprimida da carga significante, 

desligada do projecto social e da espessura teórica e ideológica que a formulara, tolda-se aos 

aspectos funcionalistas e morfológicos perdendo a validade que indubitavelmente fizera da Cidade 

Radiante um conceito e um modelo de referência. 

O anúncio da falência não é novidade. Já há tempo que nos deparamos com afirmações 

como a que, no final dos anos 70, serviu de ponto de partida à obra de C.Rowe e R.Koetter: “The 

city of modern architecture (it may be called the modern city) has not yet been built. In spite of 

all the good will and good intentions of its protagonists, it has remained either a project or an 

abortion; and, more and more, there no longer appears to be any convincing reason to suppose 

that matters will ever be otherwise.” (C.Rowe & R.Koetter,1978:1); ou como a que, ainda em 

década anterior, firmava a desacreditação de F.Choay na realização da cidade moderna: “La 

banlieue présente l’illustration degradé d’un espace corbusien mal éclaté et mal classé, où la 
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function de logement, hypertrophiée, ne laisse pas place aux autres types d’activité et d’où la rue 

a disparue sans la contrepartie d’unités et de liaisons fonctionelles” (F.Choay, 1969:104). 

Porém, as razões do insucesso nem sempre foram afloradas. E, se se torna confortável e 

quase imediato dizer que o novo espaçamento corrompeu os cânones da boa forma da cidade, 

transtornando a ideia tradicional de um vazio estruturante configurado pela continuidade e 

clareza axial do espaço edificado, pela noção de proximidade física e de contenção espacial, já a 

afirmação consentânea de que, conjuntamente ele também distorceu os cânones da modernidade 

afigura-se bastante mais contundente. Na verdade, os espaçamentos deixados pela modernidade, 

sendo referências estrangeiras na narrativa do tecido urbano tradicional, não deixam de ser filhos 

bastardos do próprio paradigma da cidade moderna, fundamentos ilegítimos na estrutura de 

racionalidade do projecto moderno. Enquanto a cidade herdada, na significação morfológica que 

lhe está associada não contempla essa nova condição mais fluida e indeterminada do espaço 

vazio, a cidade na acepção que o Movimento Moderno lhe atribuiu, também não prevê nem 

acolhe um certo sentido anamórfico, niilista e residual que, sem dúvida, pelo menos nas visões 

mais cépticas, caracteriza os vazios urbanos saídos das formas suburbanas de crescimento 

poligonal (cf. Cavaco, 2007). 

Ainda assim, a questão não passa em exclusivo pela fórmula do espaçamento, por 

aspectos de natureza física e dimensional como se estes decorressem tout court da reprodução 

literal de um modelo de espaço, dos princípios visuais e de desenho por ele determinados, da 

justificação de uma maior ou menor abertura ou indefinição do espaço livre na configuração do 

tecido edificado. Na verdade, a falência do modelo encontra maior razão de ser na incapacidade 

de alcançar ou estabelecer para a fórmula do espaçamento um registo procedimental operatório 

ajustado e com ela compatível. Ou seja, a condição de ilegitimidade do espaço e das formas 

suburbanas nascidas de uma expansão em formato poligonal surge no âmbito de um 

descolamento imponderado, quase patológico, entre regras e modelos, que denuncia uma 

fractura de profundidade, mas absolutamente básica, na estrutura de inteligibilidade desses 

territórios. Aqui, a figura do loteamento apenas representa a marca da corrosão, apenas 

simboliza o desgaste, a magnética repulsão entre as regras operadas e os modelos imaginados. 

Senão vejamos. Quando analisados nas suas diferentes dimensões e princípios, a cidade 

e o urbanismo Modernos subentendem, de uma maneira geral, a submissão da propriedade 

privada aos interesses do colectivo. A ascensão em altura dos volumes edificados para ganhar em 

espaço envolvente todo livre, a realização da cidade-jardim em modo vertical, a abolição da rua e 

a panaceia da paisagem, entre outras aspirações como a democratização absoluta do sol, do 

verde, do conforto e das mais diversas facilidades sociais, ou as virtudes do plano de conjunto, 

pressupõem a plena realização do espaço da cidade sob o signo do colectivo. A posse integral e 

absoluta do solo é condição sine qua non para o seu preenchimento e satisfação, pressupondo, 

certamente, um equilíbrio sensato entre público e privado, mas, simultaneamente, uma estranha 

harmonia entre absolutismo e democratização.  

Escrevia Le Corbusier acerca da apropriação do solo para a realização da cidade: 

“Mobilisation de la proprieté construite ou non, comme condition fondamentale d’une construction 

dirigée des «Villes». Tel est le point névralgique (...). Bouleversement du code civil! Modification 

de vérités séculaires. Pour assurer, sur le plan matériel et spirituel, la liberté individuelle et le 

bénéfice de l’action collective, la société contemporaine doit pouvoir disposer du sol total du pays. 

Disposer ne signifie pas anéantir la propriété, ni voler, ni spolier. Cela signifie mettre en valeur 
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les richesse et les ressources de la terre pour le bienfait des hommes. Que les juristes cherchent 

la formule!” (Le Corbusier, 1933:189).  

Se a verdadeira fórmula (aquela que congregaria, em regra operatória e em modelo de 

espaço, a mensagem do espaçamento) ficava por prescrever, várias receitas surgiram, 

entretanto, (e têm surgido ainda), para dar solução pragmática ao problema. Em boa verdade, 

pese embora as variadas e repetidas ginásticas para ir ajustando as regras sob a evidência dos 

inúmeros fracassos que se edificam no terreno, o impulso para o receituário nunca foi o de 

edificar a mensagem do espaçamento, mas sim, contrariamente ao expectável, o de responder 

aos interesses de grupos particulares, nomeadamente aqueles que resultam da posse fundiária. 

Assim, o crescimento suburbano em fragmentos poligonais, assente de forma primária na 

estrutura cadastral e no valor da renda fundiária, representa precisamente o oposto da lógica 

procedimental operatória que, supostamente, deveria enquadrar e realizar um modelo de cidade 

aberta. Não admira, por isso, que a fractura na estrutura inteligível destes territórios se 

manifeste à superfície, tomando como sintoma as tão famigeradas fragmentações e 

descontinuidades que, naturalmente, perturbam a legibilidade dos espaçamentos emergentes e o 

modo como são lidas e percebidas as correspondentes arquitecturas da cidade. 

Ao modelo de espaço modernista caberia decerto, por omissão de outra qualquer 

formulação mais sagaz ou de superior agudeza, a cidade construída em formato providência, 

onde competiria ao Estado dirigir de cima, planear e regular por inteiro os diferentes layers que 

formam o território, dotando-o dos equipamentos, dos serviços e outras benfeitorias que também 

edificam a cidade socialista. Mas, sem ter conhecido um verdadeiro Estado-Providência, Portugal 

não se fez rogado a importar os modelos urbanos em voga na Europa, e a sua aplicação resultou 

descolada do suporte que em termos de regulação legitimamente mais lhes conviria. Em vez 

disso, o receituário criado optava por fórmulas bem mais cómodas e diligentes, esforçando-se por 

objectivar em regras de natureza administrativa, tecnocrática e quantitativa, as receitas a aplicar 

ao território e à produção do espaço urbano, e alheando-se de prescrições de outra ordem 

(regras sensíveis ou visuais, p. ex., ou outras de natureza mais doutrinária afectas ao regime do 

solo), certamente mais justas face à natureza conceptual e espacial do modelo em causa. 

É verdade que ilegítimo vem de lei e tudo que não podemos dizer é que estas 

manifestações emergentes do vazio urbano contemporâneo, entre-edificações, entre-infra-

estruturas, entre-polígonos, entre-sectores, sejam manifestações ilegais, dependentes de modos 

clandestinos de apropriação do território. Casos há em que o processo de urbanização tomou com 

efeito o rumo da clandestinidade, seja na ocupação precária de alguns dos vazios residuais, seja 

noutras formas de parcelamento e construção de génese igualmente ilegal. Mas, antes pelo 

contrário, os espaçamentos ilegítimos de que falamos, não só têm, na grande maioria dos casos, 

uma origem perfeitamente legal, como são ainda a consequência directa, senão explícita, da 

aplicação de imposições regulamentares, da acumulação de normas, índices e rácios, do 

somatório de uma série de constrangimentos que, actuando pela negativa, resultam na 

multiplicação e dispersão de numerosos distanciamentos.  

Assim, aquilo que seria o espaço livre verde corbusiano, dedicado em absoluto ao peão, 

ao lazer e à recreação, afirma-se na realidade como um vazio de distanciamento, ora resultante 

de cedências impostas em benefício do domínio público, ora configurado pela obrigatoriedade útil 

de deixar distâncias de saneamento, vazios higiénicos e outros intervalos de segurança. E, 

enquanto os vazios non-aedificandi se tornam espaços livres não tanto por vocação própria ou 

por determinação facultativa ditada pelo desenho e pelo modelo físico, mas sim por interdição 
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forçada que converte o vazio num desperdício obrigatório de espaço, outras áreas ou fragmentos 

de território são deixados expectantes pela promessa de oportunidade que se avizinha. Estes, por 

sua vez, funcionam como reservatórios, territórios-parasita de um desenvolvimento que se 

espera ou que em volta já se concretiza. 

Assim, no descolamento entre as regras e o modelo, a desejada extensão do «domínio 

público» resulta em «espaço aberto» excedentário, onde a superabundância e a extrema 

objectividade das regras, não invalidando a presença ou a participação de modelos nos ditames 

da forma construída, sempre ajuda a justificar a inteligibilidade fracturante da mesma, e a 

redundar a fórmula do espaçamento numa condição ilegítima de espaço em superabundância. 

Ficando por resolver os níveis de actuação e de articulação entre sector público e sector privado, 

regras e espaçamento não se unem na qualificação e na emancipação autêntica do espaço 

colectivo; antes pelo contrário, se dissipam, deixando para trás uma série de «laissés-pour-

compte» (Mangin, 2004:102), territórios marginais que proclamam dissoluta a legibilidade do 

espaço urbano. Como referem Koetter e Rowe, “the public realm has shrunk to an apologetic 

ghost but the private realm has not been significantly enriched” (1978:65). 

Mas a crónica de um espaço urbano «bastardo» e «mal explodido» não termina por aqui 

nem permanece ancorada à raiz normativa do modelo máquina. Pese embora a determinação das 

referências modernistas na assimilação e abuso da mensagem do espaçamento, desengane-se 

quem pensar que essa formulação da cidade aberta, do urbano das torres e dos blocos livremente 

implantados, é cláusula indispensável para que a configuração do espaço edificado se concretize 

em modo descontínuo e fragmentário, e o domínio público se dê como excedentário.  

Entrados nas décadas de 80 e 90, quando o discernimento da falência do modelo 

começava a disseminar-se até pelos espíritos mais acomodados (porque nos grémios eruditos, o 

problema já há muito era notícia e gozava de inflamar as mais doutas consciências), múltiplas 

tentativas para inflectir, pela via do modelo de espaço, o rumo dos acontecimentos, passavam a 

estar em voga na prática do desenho e do fazer cidade em termo suburbano. Empenhadas em 

reverter o sentido trágico associado à dissolução da cidade e à ilegibilidade do espaço urbano, as 

tentativas emergentes esforçavam-se por promover a contenção e o fechamento espacial, 

reclamando das configurações vernáculas elementares à cidade tradicional - a rua-corredor, a 

praça ou o quarteirão – que, durante longo tempo e urbanisticamente falando, haviam dado 

créditos, e agora, cada vez mais, despertavam nostalgias.  

Todavia, enquanto se procurava refrear o sentido do espaçamento recorrendo à 

segurança dos cânones tradicionalistas e a um certo ecletismo sentimentalista, permanecia bem 

presente, no contexto político, regulamentar e administrativo, o mesmo tipo de regras e ordens 

de funcionamento, de carácter tecnocrático, funcionalista, e de dimensão quantitativa. Adjacentes 

à lógica fundiária de um crescimento em formato poligonal, igualmente incapazes de repensar de 

raiz o problema e de rebater o urbano e a legibilidade do espaço construído em ordem à sua 

estrutura inteligível, as ditas experiências pouco alteraram os efeitos a que nos pré-destinou a 

fórmula do espaçamento, e acabaram por resultar tão ou mais falidas que as intervenções ditas 

«suburbanas» dos anos 60 e 70. Assim, não só se manteve, em descontinuidade e excedente, o 

sentido do espaçamento, como se acentuou o seu próprio esboroamento. Mais do que nunca se 

pronuncia a discrepância entre regras e modelos, não sendo uma simples reviravolta nostálgica 

no quadro de referência do modelo de espaço que fará sair da crise a forma da cidade, nem 

revolucionar a condição de legibilidade afecta hoje ao espaço urbano. 
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CAPÍTULO V 

INTERVALOS ERUDITOS DE EXCEPÇÃO 
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“Se há uma figura [do espaço moderno], ela é a rede.”  

Fábio Duarte, 1970 
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V. INTERVALOS ERUDITOS DE EXCEPÇÃO 
 

V.1. A INICIATIVA PÚBLICA NA PRODUÇÃO DO TECIDO EDIFICADO 

Se a iniciativa pública sempre teve - e ainda continua a ter nesta fase de escoamento de 

um Estado Providência - um papel dominante na construção de infra-estruturas e equipamentos 

públicos, a sua intervenção ao nível do tecido edificado determinou-se por demais limitada. Mas 

limitação não significa irrelevância e a participação pública na produção de tecido urbano 

habitacional esteve longe de ser insignificante.  

Apesar da iniciativa privada ter levado a melhor em matéria de expansão urbanística, 

figurando, na falta de contrapartidas públicas e em face do estreitamento do leque de opções por 

elas oferecidas no campo da habitação, como a oferta de peso no mercado imobiliário, a iniciativa 

pública acabou por deixar um cunho bastante significativo no sector. Mais do que a constância de 

políticas e iniciativas, foi a excepcionalidade das intervenções realizadas que sobressaiu no seio 

do território e do tecido edificado, demarcando-as como intervalos eruditos de excepção. 

Efectivamente, a irregularidade das operações públicas no contexto da actividade urbanística da 

última metade de século, não lhes diminuiu o interesse nem lhes retirou o carácter decisivo, e as 

intervenções passaram a distinguir-se pela erudição das soluções propostas e implementadas, ora 

apropriando e trabalhando modelos normativos e arquetípicos de espaço e de uso, ora 

conquistando o próprio estatuto de exemplo e protótipo de referência.  

Das relações entre Estado e território, focam-se agora as formas de urbanização 

comparticipada, ou seja, as acções directas do primeiro sobre o segundo na produção de tecido 

edificado; as intervenções da Administração Central quando esta não se limitou a uma posição de 

regulador e estratega no processo de transformação do uso do solo e produção do espaço 

urbano, e assumiu um papel de interveniente directo na sua transformação, como agente 

produtor de tecido edificado, nomeadamente através das políticas e iniciativas sociais no sector 

da habitação. Efectivamente, a problemática da iniciativa pública na produção de tecido edificado 

passa muito por entender quais as consequências de uma política sectorial de habitação em 

vários aspectos que vão desde a valorização do solo, à distribuição dos grupos sociais no espaço 

e na cidade, à determinação dos próprios padrões de suburbanização, mais ou menos 

fragmentários e descontínuos, mas também mais ou menos equilibrados do ponto de vista 

cultural e funcional. 

Num período marcado pela ausência de democracia e pela construção frágil de um 

Estado Providência, as iniciativas púbicas caracterizaram-se pela intermitência e descontinuidade, 

deitando por terra o mito do Estado omnipresente, universalmente justo e regulador. Foi, de 

resto, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto onde mais se notaram os seus efeitos e 

influências, determinados não só pela evidenciação de uma vitalidade económica e social que se 

demarcava do resto do país, mas também pela macrocefalia estatal que discriminava uma 

distribuição desequilibrada dos investimentos, dos programas especiais e das políticas sectoriais. 

Só o distrito de Lisboa ultrapassou, até quase à década de 90, a taxa de 50% no total de fogos 

construídos para habitação social, distribuídos entre os vários programas disponíveis. E, se entre 

os anos 30 e o início da década de 50 a discrepância no padrão de territorialização das políticas 

de habitação era já bem evidente, esta diferença acentuou-se ainda mais nas décadas que se 

seguiram, reforçando a preferência governamental pelos principais centros urbanos. Com a 
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mudança de regime o desfasamento esbateu-se, mas nem assim as regiões de Lisboa e Porto 

deixaram de ser prioritárias face ao resto do país (Serra, 2002). 

Não querendo de todo reduzir o desenvolvimento suburbano da Área Metropolitana de 

Lisboa à questão da habitação, é, no entanto, inevitável referi-la como uma das principais 

solicitadoras da dinâmica suburbana. A pouca relevância das questões relacionadas com a 

habitação nas políticas da Administração Central ao nível dos apoios, incentivos e iniciativas por 

esta empreendidos, a tardia e nunca prioritária visão política no sector da habitação, não deixou 

de ser, em certa medida, o contrapeso que fez falta ao impulso desenfreado e hegemónico dos 

particulares nesta matéria. Desde cedo, a tendência liberalizante do Estado Novo pelo capital e 

pelo poderio fundiário permitiu que se enraizasse uma atitude de imprescindibilidade e primazia 

do sector privado; primazia essa que nem a imagem providencial de um regime autoritário e 

nacionalista, nem a posterior e renovada postura socialista e revolucionária da fase de transição 

democrática, conseguiram, respectivamente e à sua vez, esbater e demover. 

 Uma vez mais o peso da propriedade fundiária na urbanística nacional, representando 

desde longa data o suporte de um real poder económico e político, esteve na raiz de uma política 

de habitação incipiente e pouco decisiva. Segundo Fonseca Ferreira “o elevado «peso» ideológico 

e a desmesurada protecção institucional de que entre nós desfruta a propriedade fundiária são 

responsáveis por uma anacrónica administração urbanística e pela inoperância da política de solos 

(...) [o que] constituí (...) o principal obstáculo estrutural ao desenvolvimento de uma regular e 

produtiva política de habitação” (1988: 55). Por sua vez, também a escassez de iniciativas 

públicas se reflectia na incapacidade estatal de participar e regular o funcionamento do mercado 

fundiário e imobiliário, deixando que as intervenções se dispersassem num somatório de medidas 

soltas pouco coerente e consequente, que em nada servia para contrabalançar o mercado de 

solos e de habitação.  

Ainda assim, no contexto da Administração Pública, o Estado assumiu a dianteira através 

da criação de diversos programas de promoção de habitação económica. Ora de forma isolada, 

ora associando-se às câmaras municipais e aos promotores privados, foi tendo um papel 

determinante, não tanto no crescimento urbano e na expansão urbanística que, como vimos, 

encontrava a sua força motriz na iniciativa privada, mas sobretudo na canalização do sistema de 

produção da habitação, na sua expressão arquitectónica e urbana (da habitação ao edifício e do 

edifício ao bairro). Veiculando-se como modelos de referência morfo-tipológicos pela 

concretização de experiências chave que se distinguiam em autoria e expressão, as intervenções 

de iniciativa pública, muito embora continuassem a participar da lógica parcelar e fragmentária 

do ordenamento do território a que a própria intermitência das iniciativas conduzia, acabaram por 

sobressair no quadro do tecido construído e no contexto da cultura arquitectónica e urbana 

nacional.   

Contando com solos já municipalizados ou em vias de passar para a posse da 

Administração Pública, as intervenções concretizavam-se pela responsabilidade da Administração 

em todas as fases do processo. À delimitação dos sectores de intervenção seguia-se o 

desenvolvimento dos projectos urbanísticos e de arquitectura no interior dos perímetros 

delimitados, onde se tomava a empresa na sua globalidade, desde a construção das infra-

estruturas aos edifícios de habitação, dos espaços públicos aos equipamentos. 

 Até ao início dos anos 60 a política de habitação desmultiplicou-se numa vasta série de 

programas, regimes jurídicos e modalidades de promoção habitacional, entre outras medidas 
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avulso. Mas, em contrapartida, a sua contribuição para a totalidade da produção residencial nesse 

período revelava-se manifestamente insuficiente, representando apenas, segundo dados do IHRU, 

5% do total de alojamentos produzidos1.  

 Foi por esta altura, com as perspectivas delineadas nos Planos de Fomento e com a 

criação do FFH (Fundo de Fomento à Habitação), que se consubstanciou uma política pública de 

apoio à habitação de maior envergadura e coerência. Mesmo assim, chegados a 1974, a produção 

habitacional do Estado ainda não ultrapassava a média dos 8% do total de fogos construídos e 

embora na década seguinte tenha sofrido um aumento ligeiro, voltou a anunciar uma quebra 

acentuada em meados da década de 80 (Ferreira, 1988:54-55). 

Já no limiar dos anos 60 foi então lançado o embrião de onde viria a nascer a figura de 

Plano Integrado. Ainda que se contem pelos dedos das mãos o número de Planos Integrados 

desenvolvidos sob a alçada do FFH, e mesmo sabendo que a maior parte deles só chegou a efeito 

já a ditadura fascista havia sido destituída, esta viragem de política e de instrumentos de 

iniciativa teve consequências importantes no desenvolvimento urbanístico metropolitano. Primeiro 

porque a determinação de extensas áreas destinadas a unidades integradas de planeamento por 

iniciativa pública permitiu alargar os perímetros de intervenção, agora com muito maior 

representatividade no contexto territorial metropolitano. Depois porque esse alargamento se 

registou não só em termos dimensionais de superfície transformável, mas também em termos 

qualitativos, contando com intervenções mais ambivalentes, menos restritas ao directório da 

habitação e mais estruturadoras de um tecido urbano completo; enfim, intervenções que, no 

plano teórico, seriam administradoras de uma nova maneira de pensar e fazer a cidade.  

 

 

V.2. POLÍTICAS PÚBLICAS NO SECTOR DA HABITAÇÃO 

  

2.1. Acções Precursoras da Habitação de Interesse Social 

 António Baptista Coelho, na publicação do Instituto Nacional de Habitação (INH) 

dedicada a comemorar 20 anos de existência do organismo público, apontava 1918 como a data 

formal para demarcar o início da promoção de bairros de interesse social (2006:44). Embora a 

habitação subsidiada pelo Estado só tenha encontrado verdadeiro arranque no início da década de 

30, depois do golpe militar instalar, em 1926, a Ditadura Militar no poder, e depois da 

Constituição de 1933 institucionalizar o início do Estado Novo, foi com a I República que a 

iniciativa pública se estreou no apoio à habitação para fins sociais. 

Em 1918, um primeiro decreto-lei nº 4137 de 25 de Abril instituía um programa de 

participação directa do Estado na construção de Bairros Sociais, expressão pela qual ficou 

conhecida a iniciativa (Gros, 1994:81). Este e outros dois decretos que o ano seguinte deu a 

conhecer (nº 5397 e nº 5433 de 14 e 26 de Abril respectivamente) especificavam as condições 

em que decorria o apoio financeiro, as características arquitectónicas e tipológicas das casas 

económicas, avançando inclusive com uma classificação relativa aos valores de arrendamento em 

função das áreas e tipos de fogos.  

                                                     
1 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/habitacao/planeamento/planos.html 
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Nestes termos, o primeiro bairro social a ter início em Lisboa foi o Bairro do Arco do 

Cego (1918/19) que estruturava, na continuidade das Avenidas Novas, uma pequena malha 

residencial provida de áreas para equipamentos e espaços públicos; seguido de perto pelo Bairro 

da Ajuda, com características semelhantes, e a que reconhecemos um forte impacto na 

estruturação urbana da Lisboa Ocidental. Mas foi no Porto, e não em Lisboa, que se realizaram as 

primeiras experiências com o apoio da Administração Pública. Para além dos Bairros Sidónio Pais 

e Arrábida realizados sob o programa dos Bairros Sociais, já anteriores iniciativas haviam 

merecido referência quando, em 1914, pequenas colónias populares realizadas pela Câmara 

Municipal em parceria com entidades privadas, surgiam com o objectivo de alojar a classe 

operária.  

O período conturbado que sucedeu à implantação da República não facilitou, contudo, 

nem a celeridade nem o sucesso dos empreendimentos iniciados. A falta de concretização de um 

quadro institucional que, nesta matéria, houvesse contribuído para levar avante o esforço e a 

intenção inicialmente esboçados, determinou o fracasso completo do programa. Ainda que 

pioneiras, sobretudo pela forma como introduziram novas tipologias residenciais e um traçado 

urbano bem estruturado e polivalente, as acções resultaram frustradas, consequência da 

incapacidade financeira do Estado, mas também de um certo oportunismo político e económico 

incapaz de reconhecer, a seu tempo, a crise habitacional que o país atravessava (Gros, 1994:81). 

Neste panorama, os Bairros do Arco do Cego e Ajuda só viram conclusão já depois de derrubada 

a República, com a transferência para a Câmara Municipal da competência de terminar a 

construção dos edifícios e estabelecer as devidas ligações urbanas e infra-estruturais à cidade. 

O empurrão embrionário para uma política social de apoio à habitação deu-se em 1933, 

ano em que o novo Estado promulgou os seus textos base. Depois de, em 1928, dois decretos-lei 

(nº 15.289 de 30 de Março e nº 16.055 de 20 de Outubro) anunciarem respectivamente a criação 

de um Fundo Nacional de construções e rendas económicas e a fundação de um novo Regime de 

Casas Económicas (Baptista Coelho, 2004:69) tentando, embora sem sucesso, atrair o sector 

privado para este tipo de promoção, a publicação do decreto-lei nº 23.052 de 23 de Setembro de 

1933, lançava finalmente o protagonismo governamental no capítulo da habitação social. 

Enunciando as grandes linhas programáticas da política no sector, o Programa de Casas 

Económicas constituía-se como a primeira grande intervenção do Estado Novo na matéria.  

 

  

2.2. A Política de Habitação Durante o Estado Novo 

 Numa primeira fase foi ao Estado que coube tomar por inteiro a seu cargo a promoção 

dos bairros de casas económicas. Dos diversos bairros promovidos na época, de que talvez o 

Bairro da Encarnação, projecto de Paulino Montez, seja o mais conhecido pelas características e 

dimensão que apresenta (em superfície urbanizada e número de fogos), sobressaía a vertente do 

bairro-jardim, onde se apostava na baixa densidade e na tipologia de habitação unifamiliar, 

geminada ou isolada, com quintal privativo. Em regime de propriedade resolúvel, instigando 

desde logo os beneficiários à aquisição/manutenção de casa própria, os bairros de casas 

económicas lançados pelo Estado Novo vinham preencher a imagem de um Estado providencial e 

paternalista, justo na defesa da grande instituição que representava a família. Não sendo este o 

único propósito da política social do regime, o modelo howardiano da cidade-jardim entrava bem 
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num certo ruralismo bucólico por ele também estimulado, enquanto a defesa da propriedade e da 

habitação individual, apanágio de uma vida completa, salutar e virada sobre si mesma, realizava 

em pleno o projecto fascizante e nacionalista de conservar a ordem social existente (Gros, 

1982:117-125; Serra, 2002:184). A este nível, e segundo F. Gonçalves e N. Serra, os bairros 

económicos teriam até uma possível inspiração nos bairros sociais da Alemanha de Hitler, os 

kleinsiedlungen. À organização do espaço somavam-se, entretanto, todos os procedimentos de 

atribuição e deveres dos beneficiários que, de forma engenhosa, sempre iam conseguindo actuar 

como mecanismos de repressão social, convertendo definitivamente a casa numa arma política, 

num instrumento de domesticação e normalização da sociedade (M. Gros, 1982:125). Também a 

localização periférica que normalmente era atribuída a estes bairros, por vezes estabelecendo 

ténues ligações ao tecido consolidado, acabava por funcionar como tal. 

 Este programa das Casas Económicas, que perdurou até 1972, foi considerado o 

programa de vulto da intervenção do Estado Novo em matéria de alojamento. Mas muitos outros 

se lhe seguiram, repartindo a política social do regime por uma série de iniciativas dispersas, 

decorrentes de uma estrutura de Estado corporativista, a que sempre faltou dar continuidade e 

um sentido de complementaridade. Na verdade, até ao princípio dos anos 60 o apoio do Estado 

na habitação fragmentava-se em mais de 15 programas de actuação2. Mas, sob essa capa de 

activismo e bondade de um Estado que se desmultiplicava em suportes e comparticipações, a 

inclinação dominante, embora dissimulada, era, afinal, a de aliviar a sua intervenção directa no 

sector, deixando em aberto o espaço favorável à actuação dos privados.  

 Com efeito, sendo o objectivo do regime a adopção de uma posição equidistante do 

socialismo e do capitalismo, tão social quanto liberalizante, fazia sentido que as suas opções em 

matéria de habitação social fossem tão breves e restritas quanto o estritamente necessário, 

alimentando uma ideia de Estado protector dos valores sociais e, simultaneamente, pactuando 

com os interesses fundiários e do capital. É, afinal, a tripartição do Estado nestas vertentes 

liberalizante, paternalista e autoritária (Serra:172) que permite justificar a intermitência e 

restrição socio-espacial das iniciativas estatais no capítulo da habitação social. Se, do ponto de 

vista da regulação do crescimento urbano, se procurava passar uma mensagem de ordem, 

controlo e regulação, patenteando a montagem de um sistema de planeamento activo e 

responsável, ao mesmo tempo que «carregava nas palminhas» os segmentos ligados ao capital e, 

sobretudo, aos interesses da propriedade fundiária, também o proteccionismo social da habitação 

se cobria de ornamentos e simulacros.  

Esta dupla face da moeda rapidamente viu estreitar a sua ambiguidade com a redução 

progressiva dos investimentos estatais na resolução directa do problema. De resto, sob o subtil 

alibi de outros investimentos considerados prioritários, necessariamente com maior visibilidade 

propagandística, não se fez tardar o desvio de recursos financeiros para outras áreas. Em boa 

verdade, a anunciada estratégia de financiamento da habitação social e da sua distribuição 

equalitária por todos os trabalhadores revelou-se um verdadeiro fracasso, e a prática ficou longe 

                                                     
2 Marielle Gros aponta as 15 principais fórmulas possíveis de habitação económica: casas económicas; casas 
desmontáveis; casas para famílias pobres; casas de renda económica; casas de renda limitada; casas 
construídas ao abrigo da lei 2092; casas para pescadores; casas construídas pela Caixa de Previdência do 
Ministério da Educação Nacional; casas construídas ou adquiridas pela Caixa Nacional de Previdência; casas 
construídas ou adquiridas pela Caixa de Previdência do Ministério das Finanças; casas de casal agrícola; casas 
da Junta de Colonização Interna; casas do Serviço Social das Forças Armadas; casas do Serviço Social da PSP; 
casas de realojamento dos moradores das ilhas do Porto e casas de realojamento nos casos de obras de 
urbanização (1982:139-140). 
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dos objectivos sociais e urbanísticos traçados nos textos legais, ou propagandeados no discurso 

político. As carências habitacionais acumularam-se (em 1960 as estimativas falavam em 

necessidades da ordem dos 460.000 a 600.000 fogos - Gros, 1982:144) e as populações viam-se 

cada vez mais obrigadas a seguir o desvio da clandestinidade.  

Em 1969, quando uma política de habitação parecia finalmente despontar, Teotónio 

Pereira arrumava em três períodos esta pulverização de iniciativas: um primeiro período que 

correspondia ao arranque do regime de Casas Económicas, um segundo iniciado em 1945, onde 

se promulgaram novos regimes jurídicos e se promoveu a aplicação de capitais da Previdência na 

construção dos bairros e habitações, e uma última fase correspondente à redução quase integral 

dos investimentos governamentais e à afectação exclusiva dos capitais da Previdência para 

financiamento do sector (Teotónio Pereira, 1969: 43, 95). 

Se o clima de repressão reinante permitia que se fossem ocultando as críticas às 

políticas em vigor, certo é que o esquema de uma casa por família, se afigurava desde logo 

impraticável, dadas as limitações financeiras e a escassez de solos municipais. Exceptuando-se 

Lisboa cujos solos haviam sido alvo de uma campanha excepcional de municipalização ditada pelo 

Regime dos Centenários, todos os outros municípios se encontravam numa posição muito 

desfavorável face ao predomínio fundiário dos particulares. E no departamento financeiro o 

Estado demonstrara já a sua incapacidade para lidar com empresa tamanha. 

No término da II Grande Guerra, com a derrota do nazismo e do fascismo em Itália, as 

críticas à ineficácia da política social de habitação começaram a ressoar, e logo no I Congresso 

Nacional dos arquitectos todo um discurso em prol de uma nova visão urbanística e de habitat se 

fez inaugurar. Como refere Marielle Gros, esse discurso “(...) preconiza[va] uma política 

modernista fundada numa intervenção mais franca do Estado, a racionalização do processo de 

produção e a defesa do «habitat» colectivo, único susceptível de se adaptar a uma urbanização 

crescente” (1982:130). Como menciona ainda a autora, não faltaram as referências aos princípios 

doutrinários da Carta de Atenas e de Le Corbusier, instaurando na cultura arquitectónica nacional 

o sentido do funcionalismo e a moderna perspectiva do espaço, até então encobertos por um 

nacionalismo e ruralismo agudos que moldavam na arquitectura a mensagem fascista.  

Nos anos que se seguiram, as experiências do Bairro de Alvalade (1949-1955), Bairros 

Camarários do Porto, (1956-1959), Olivais Norte (1955-1958), Chelas (1960-1964) e Olivais Sul 

(1964-1966), agora confiadas aos respectivos municípios, prometiam um novo panorama, 

anunciando não só uma ampliação da escala e envergadura das intervenções, mas também a 

afirmação explícita dos novos princípios do urbanismo moderno. Enquanto no bairro de Faria da 

Costa figurava uma malha regular suportada na habitação plurifamiliar e numa estrutura urbana 

comprometida entre a expressão do quarteirão e a denúncia da sua ruptura, nos novos Olivais 

apostava-se em padrões de assentamento que traduziam uma adesão incontornável à visão da 

Carta de Atenas, com os edifícios inseridos pontualmente num espaço livre, aberto e vegetal. No 

caso de Olivais Sul, com Rafael Botelho a coordenar as operações, a estrutura cartesiana do 

espaço sofria uma revisão dos seus princípios elementares, anunciando igualmente fortes 

influências dos ideais de Abercrombie e das experiências que se realizavam nas New Towns 

inglesas do pós-guerra. Novos conceitos, como a estruturação do espaço urbano em torno de um 

centro cívico-comercial polarizador, ou a densificação das áreas residenciais através da aplicação 

de novas formas agregatórias e o abandono da unidade de vizinhança, começavam agora a ser 

experimentados. 
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Em termos quantitativos esperava-se, de acordo com o decreto-lei nº 42.454 de 18 de 

Agosto de 1959 que afectava à habitação social uma vasta área de solos municipais da parte 

Oriental de Lisboa, que “(...) a construção de grande número dos fogos das categorias mais 

modestas [viesse] a facilitar o descongestionamento de prédios de rendas mais elevadas até 

agora habitados por excessivo número de famílias num pouco recomendável regime de parte de 

casa. A par das necessidades de ordem material, avulta[vam] neste particular razões de ordem 

moral e social que parec[iam] pesar ainda mais do que as primeiras. Há-de, da mesma forma, 

promover-se o saneamento de muitos velhos prédios e também a substituição progressiva dos 

chamados «bairros de lata», que teimam em existir na cidade, por habitações de carácter 

definitivo e de rendas tão módicas quanto o possível”.  

Independentemente da falência de ideais que as experiências urbanísticas de Chelas e 

Olivais acabaram por representar, não esquecendo que a sua concretização, depois dos desvios 

introduzidos aos programas iniciais, as reportou para áreas-dormitório, alvo de severos 

problemas sociais, o que é certo é que estes exemplos se afirmaram como momentos de 

inovação no quadro do desenvolvimento urbano da cidade de Lisboa e das políticas sociais no 

sector. Sem dúvida, estas operações de maior envergadura ficaram longe, ainda assim, de 

resolver as graves carências habitacionais da época, e também não foram estas iniciativas, mais 

umas a somar ao quadro de dispersão já descrito, que mudaram o rumo político e institucional do 

sector. 

Entretanto, nos anos 60, o nascimento da Comunidade Económica Europeia (1957-58) e 

o estabelecimento de um Mercado Comum entre os principais países da Europa Central, com a 

sucedânea formação, encabeçada pela Grã-Bretanha, da European Fair Trade Association (1959-

60) a que Portugal se juntou como um dos membros fundadores3, representavam uma viragem 

económica que exigia a Portugal uma nova postura e dinâmica face ao exterior. Também o eclodir 

da Guerra de Ultramar (1961) fazia estremecer a estabilidade do regime ameaçando o fim do 

sistema de exploração colonial, o que acabava por contribuir igualmente para a inevitável 

abertura do país e da indústria nacional à entrada de capital estrangeiro. Todos estes aspectos 

conjugados obrigavam a que se pusesse em marcha um plano de desenvolvimento industrial e 

urbano capaz de preparar a sucessiva abertura económica à Europa. As deficiências urbanas e no 

plano da habitação tornavam-se agora mais evidentes, agravadas por um somatório de factores 

que, para além do peso quase cultural da propriedade fundiária no sistema, contavam com a 

desadequação dos sistemas de financiamento e com o atraso tecnológico e empresarial do sector 

da construção civil. 

Reconhecendo a gravidade dos problemas decorrentes do fracasso das próprias políticas 

para a habitação e das limitações evidentes da iniciativa privada, o Plano Intercalar de Fomento 

(1965-67) traçava uma série de recomendações que tinham como objectivo encetar no futuro a 

estruturação de uma política de habitação capaz de pôr termo às graves anomalias detectadas. 

Passados três anos, o III Plano de Fomento (1968-73), além de prometer a construção de cerca 

de 50 mil novos fogos a realizar entre os anos de vigência do Plano, vinha finalmente 

consubstanciar as condições e directivas necessárias para “orientar a política da habitação e do 

                                                     
3 Nicolau Andresen Leitão, The Reluctant European: A Survey of the Literature on Portugal and European 

Integration 1947 – 1974, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa in 

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue5/html/leitao_main.html 
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urbanismo” integrando, pela primeira vez, a habitação nas estratégias públicas de planeamento 

urbano, económico e social. 
  

 

2.3. Os Planos Integrados no Contexto do Fundo de Fomento à Habitação 

 Foi no quadro do III Plano de Fomento que nasceu o Fundo de Fomento à Habitação, 

organismo responsável pela criação e execução dos Planos Integrados. 

 Criado pelo decreto-lei nº 49.033 de 28 de Maio de 1969, o FFH surgia com dois 

objectivos principais. Em primeiro lugar procurava congregar toda a política de fomento à 

habitação, ou seja, unificar e centralizar, dentro do Ministério das Obras Públicas, os vários 

serviços com competências na matéria, por forma a tornar mais racionais a gestão de recursos e 

a economia de meios, contribuindo para a eficácia do sistema e suas actuações. Em segundo 

lugar pretendia “concentrar o estudo da problemática social da habitação num único organismo 

[que] tornasse possível uma visão conjugada da temática da habitação e do urbanismo”. Previa-

se para o novo organismo uma actividade diversificada com um papel preponderante no processo 

de urbanização, cabendo-lhe tarefas que iam desde a definição das áreas de intervenção e 

aquisição de terrenos, à construção propriamente dita e distribuição dos fogos pelos beneficiários, 

não faltando o exercício de colaboração com outras entidades, nomeadamente na prestação de 

assistência às Câmaras Municipais. 

Tal como em outros aspectos da vida política e da actividade legislativa, também no 

sector da habitação se vislumbrava um período de transição ideológica e institucional que 

coincidia com a chegada de Marcelo Caetano ao poder. Sem negar que o período marcelista se 

estabelecia na continuidade do regime salazarista, certo é que esta fase representou uma 

alavanca em termos de intervenção do Estado no sector da habitação, acompanhada pelo 

reformismo legislativo que, no âmbito do urbanismo e da política de solos, também a 

caracterizou. Com efeito, a renovada política de terrenos que o decreto-lei nº576 de 1970 

inaugurava, convergia para uma mesma finalidade, introduzindo mecanismos imprescindíveis ao 

bom desempenho dos recém-criados organismos públicos e ao êxito dos novos tipos de iniciativa. 

A figura da expropriação sistemática era um deles, bem como a atribuição ao FFH de “recursos 

destinados a financiar o estudo e execução das operações de urbanização”, preparando um maior 

protagonismo do sector público na gestão do espaço urbano e na promoção de habitação. 

Juntava-se, de seguida, a criação da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa EPUL (1971) e da 

Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo SEHU (1972) que surgiam com objectivo de 

angariar as condições necessárias a uma acção concertada da Administração Pública em matéria 

de urbanização e habitação. 

Segundo N. Serra assumiam, neste tempo, particular preponderância os sectores ligados 

ao capital industrial e financeiro que, em função das mudanças verificadas na Europa e das outras 

que se afiguravam além mar, estavam claramente empenhados em que se alterasse o modelo 

económico de acumulação vigente (equilíbrio orçamental, baixos salários e prioridade para as 

despesas de produção), insistindo na adopção de políticas mais suportadas num modelo de 

regulação keynesiano favorável a uma protecção social exercida pelo Estado (2002:208). A 

fractura entre as políticas governamentais e as forças de mercado tornara-se agora mais 

evidente, tanto quanto se fazia notória a desfasagem entre a ordem social e a ordem do político e 

do económico. O reforço da intervenção estatal, não só se transformava, cada vez mais, num 
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imperativo, como parecia tornar-se, enfim, uma realidade. Tudo levava a crer que era uma 

política de habitação que finalmente se esboçava4.  

Os Planos Integrados, que afinal constituíam uma medida de política já inerente à 

própria criação do Fundo de Fomento, estavam agora em cima da mesa e viravam projectos 

bandeira da política marcelista. Previstos durante o III Plano de Fomento, era, contudo, o IV 

Plano que lhes dava significado e os punha em andamento. No IV Plano de Fomento (1974-79), 

ao mesmo tempo que ganhava dimensão a ideia do bem-estar social dependente de uma 

intervenção estatal, e ao mesmo tempo que se instituíam objectivos como sejam o de incentivar 

o crescimento económico e o ordenamento territorial através da correcção dos desequilíbrios 

regionais, apostava-se em “programas de grande envergadura a executar nas zonas que 

apresentavam simultaneamente maiores carências e mais rápido ritmo de expansão” (cit. 

Serra:210). Os números das estimativas também aumentavam em relação ao Plano anterior, 

prevendo-se agora a construção de 85 mil fogos por iniciativa pública, dos quais mais de metade 

pesavam sobre a responsabilidade do FFH. 

Foi neste enquadramento que vários estudos de desenvolvimento urbanístico, sob a 

designação de Planos Integrados, começaram a ser desenvolvidos por equipas pluridisciplinares 

formadas por técnicos pertencentes ou exteriores ao próprio FFH. Na AML destacavam-se os PI’s 

de Almada e de Setúbal, e ainda o do Bairro do Zambujal às portas da Amadora, para além dos 

outros realizados a Norte do país, em Coimbra, Aveiro, Porto e Guimarães, e um no Funchal. A 

designação de Plano Integrado trazia consigo a intenção de promover empreendimentos para 

grandes áreas e elevado número de fogos, onde se integrasse de forma equilibrada a habitação 

com outras actividades e ordens de funcionamento urbanas. Para além da questão residencial 

que, desde sempre, havia servido de motor aos programas de desenvolvimento, os PI’s deveriam 

equacionar com pertinência as questões da acessibilidade, dos equipamentos colectivos e do 

ambiente, promovendo uma correcta inserção da unidade urbanística na ecologia da paisagem. 

Neste espírito, habitação não tratava apenas de fogos mas de toda uma estruturação integrada 

do habitat urbano. Um pouco na continuidade daquilo que já se experimentara em Chelas e 

Olivais, seguiam-se agora com veemência três grandes princípios que iriam dominar como 

directrizes no desenvolvimento das propostas: a integração social, a integração ambiental e a 

complementaridade territorial.  

Mas as reformas marcelistas não saíram do plano das intenções e poucas consequências 

tiveram ao nível da produção e da estruturação do sector. Dos 50 mil fogos previstos para o 

período de vigência do III Plano, o FFH só construiu 2 mil, e as perspectivas desenhadas para o 

período seguinte foram automaticamente coarctadas com a ruptura política de 1974. Como refere 

N. Serra, “A pesada estrutura burocrática desta entidade, a aposta nos empreendimentos em 

grande escala, por conta dos grandes grupos de construção civil, e a desadequação de um Estado 

caduco, distante e hermeticamente estruturado, são algumas das razões que têm sido apontadas 

como justificativas da inoperância das reformas marcelistas” (2002:210).  

Embora a criação do Fundo colocasse o dedo na ferida promovendo a concentração de 

funções e iniciativas num organismo único, não deixava de ser uma medida legislativa mais a 

juntar às tantas já existentes. E por mais que o surgimento do FFH tivesse levado à extinção de 

                                                     
4 No mesmo ano em que o decreto-lei anunciava a criação do FFH e em que o MOP promovia o I Congresso 
sobre Política de Habitação, Nuno Teotónio Pereira, num artigo introdutório da revista Arquitectura, questionava 
desde logo: «Habitação: Finalmente uma Política?». 
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serviços distribuídos entre a DGEMN e a DGSU, fazendo transitar para si as funções da extinta 

Comissão de Habitação, a criação cumulativa da EPUL e da SEHU acabou por contrariar o próprio 

princípio de centralização de competências previamente estabelecido. Por mais que os benefícios 

da nova política parecessem evidentes com um cunho de modernidade a transparecer nos 

discursos e medidas legislativas, o que é certo é que o excessivo centralismo governamental, a 

debilidade financeira e logística do Estado e autarquias, a falta de articulação intersectorial entre 

políticas ministeriais e entre os diferentes níveis tutelares da Administração Pública e, finalmente, 

a ruptura abrupta introduzida pela Revolução, não permitiram levar a bom porto o conjunto de 

diligências da reforma marcelista.  

Na verdade os Planos Integrados só encontraram efectivação na conjuntura política do 

pós 25 de Abril, o que na prática levou a que se pronunciasse um maior distanciamento entre os 

objectivos teóricos delineados a priori e os resultados concretos que as políticas democráticas 

acabaram por revelar. Conforme refere Fonseca Ferreira, “a grande dimensão e complexidade 

destes empreendimentos, as múltiplas vicissitudes da política habitacional e as indefinições 

orgânicas do FFH perturbaram, de forma especial, a sua execução” (1987:79). Enquanto os 

extensos e complexos processos de expropriação das áreas envolvidas obrigaram a que se 

protelasse o início da implementação dos planos e propostas desenhadas, os novos níveis de 

intervenção social do Estado Providência introduziam alterações fundamentais na organização e 

gestão das unidades urbanísticas, sucessivamente renovadas e reformuladas em função dos 

Governos, das suas conjunturas políticas, ao ritmo das reformulações governamentais. Na gestão 

e operacionalização dos Planos Integrados sucederam ao FFH outros organismos públicos (o 

Instituto Nacional de Habitação – INH –, o Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado – IGAPHE - e, recentemente, o Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana – IHRU) que, já na fase de estabilidade democrática, reorientaram os programas 

habitacionais e os modos de actuação das políticas de fomento. 

 

 

2.4. As Políticas de Habitação na Conjuntura do Pós 25 de Abril 

 Com a Revolução de Abril ampliou-se o protagonismo do Estado no campo social da 

habitação. Mas as mudanças introduzidas nas políticas públicas e na atitude do Estado face ao 

território e à problemática da habitação não foram tão radicais quanto a ruptura inicial fazia 

anunciar. Em 1976 a Constituição da República Portuguesa consagrava no seu artigo 65º o direito 

à habitação como um direito fundamental de todo o cidadão. Mas as novas práticas não 

denunciaram, como se esperava, a política segregacionista do anterior regime, e outros 

bloqueamentos estruturais a uma promoção justa, activa e equilibrada da habitação apoiada pelo 

Estado ganharam proeminência.  

Se no período imediatamente após o 25 de Abril foram visíveis os esforços para reforçar 

o papel do Estado no sistema, insistindo em medidas de política que equacionavam as diferentes 

situações de carência, procurando adaptar os regimes de promoção à realidade institucional e 

produtiva nacional, rapidamente essas tentativas mais intervencionistas eram votadas para 

segundo plano, enquanto o Estado se demitia uma vez mais do seu papel de regulador activo e 

participante directo da produção habitacional. É neste sentido que Fonseca Ferreira et al 

congregam numa mesma etapa da política de habitação o marcelismo (1968-74) e a fase 
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revolucionária (1974-76) do novo regime, ao mesmo tempo que assinalam o período seguinte 

(1976-85) com uma fase de precariedade e improdutividade marcada por um equilíbrio tenso 

entre o modelo liberal e o modelo intervencionista do Estado, verificado não só no sector da 

habitação em particular, mas em toda a política de solos e de urbanismo em geral (1993:22-23).  

Muito embora saísse reforçada a dinâmica intervencionista do Estado, os dois anos que 

se seguiram à destituição da ditadura foram, de certa maneira, anos de continuidade em relação 

às mudanças já anunciadas na fase derradeira do período fascista. Para além das movimentações 

populares a darem mostras da força anímica e reivindicativa da população que lutava por uma 

melhoria considerável nas suas condições de vida e habitat, exigindo o direito a uma habitação 

condigna e acesso a equipamentos sociais, também a representação política dos primeiros 

governos de transição fazia preencher as suas fileiras com técnicos que tinham sido responsáveis 

pela reorientação da reforma do sector. Tudo isto teve um papel fundamental no peso dado pela 

Administração à questão do urbanismo e da habitação, com Nuno Portas à frente da Secretaria de 

Estado da Habitação e Urbanismo. Definiu-se, desde logo, um Programa de Acções Prioritárias no 

sector da habitação que acompanhava os restantes esforços de repensar a política urbanística e 

de solos no enquadramento da nova organização do aparelho de Estado. Não obstante o 

empenho no sentido de promover uma descentralização na cadeia da Administração Pública, 

sobretudo nos seus níveis executórios, as inovações introduzidas relativamente às reformas 

anteriores acabaram por não ser substanciais.  

Para além do novo impulso dado aos Planos Integrados com a aposta feita no fomento 

directo à produção de habitação5, outros programas e iniciativas eram inaugurados tendo por 

preocupações centrais o combate à especulação e a correcção das vincadas desigualdades sociais 

e carências habitacionais. Inserido no âmbito das acções prioritárias, o programa SAAL - Serviço 

de Apoio Ambulatório Local – afigurava-se como a medida mais popular deste período, pelo 

carácter participativo que o caracterizava, envolvendo técnicos, câmaras municipais e cidadãos 

organizados em Comissões de Moradores e Cooperativas. Segundo M. Fernandes de Sá, “(...) o 

envolvimento da população na gestão da sua própria cidade (...) foi um processo inovador, 

reconhecido internacionalmente (...). Em diversas situações a população assumiu a condução do 

processo de realojamento, ultrapassando claramente os limites do clássico processo 

participativo/consultivo” (2006:373). A curta duração do programa não permitiu descortinar por 

completo a importância e expressão territorial deste tipo de iniciativas conjugadas, mas das 

experiências realizadas há necessariamente que destacar a aposta feita na pequena escala e em 

tipologias de grande flexibilidade adaptativa, capazes de se ajustarem e evoluírem com as 

populações.  

Em continuidade de política relançaram-se as Cooperativas de Habitação Económica – 

CHE -6 e instituíram-se os Contratos de Desenvolvimento para a Habitação – CDH –, ambos 

esboçados durante o Estado Novo, com o intuito de, para situações de renda limitada, estimular a 

iniciativa privada através da concessão de benefícios fiscais e de financiamento. 

Concomitantemente, reforçaram-se os programas de habitação social e o apoio técnico e 

financeiro às autarquias com a disponibilização de fundos dirigidos a pequenas operações para 

                                                     
5 Foi nesta altura que arrancaram as expropriações dos terrenos ainda sob a figura da expropriação sistemática, 
e que se iniciou também o desenvolvimento das propostas de pormenor para as áreas já sujeitas a Plano de 
Urbanização e a Estudos de Desenvolvimento. 
6 Decretos-Lei nº730/74 e nº737-A/74 
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habitação7. No âmbito da reabilitação urbana, criou-se o primeiro Programa de Recuperação de 

Imóveis Degradados – PRID -8 com vista a actuar agora na vertente da conservação do parque 

edificado habitacional, uma alternativa à construção de raiz. Das restantes iniciativas e 

modalidades contavam-se as alterações introduzidas no regime de arrendamento urbano9 como 

forma de condicionar os aumentos das rendas, e as tentativas para racionalizar a política de solos 

e do urbanismo (Ferreira, 1987:69). 

Mas se até aqui eram ainda sensíveis os ares da mudança e da dinâmica institucional 

socialista, o ano de 1976 representou uma verdadeira inflexão das políticas, com a recessão 

expressiva da iniciativa pública em programas de apoio e a aposta forte na liberalização do 

sistema. Segundo Fonseca Ferreira, o último período da fase pós-revolucionária pode dividir-se 

em dois tempos: o primeiro, entre 1976 a 1979, representou uma progressiva abertura à 

liberalização do sector, neutralizando-se, para isso, algumas medidas tomadas nos anos 

anteriores, como sejam a extinção do programa SAAL, o congelamento dos CDH e a redução dos 

apoios às Câmaras e às Corporativas; o segundo tempo, entre 1980 e 1985, reflectiu a 

liberalização total das políticas, com a ênfase colocada no financiamento à aquisição de casa 

própria (segundo o Livro Branco sobre a Política de Habitação em Portugal o “principal - quase 

exclusivo - instrumento do fomento habitacional”). 

Depois da criação do Ministério da Habitação, Urbanismo e Construção, em 1976, 

anunciar, desde logo, a mudança de estratégia no sector, e depois da nova lei de solos e código 

de expropriações10 retirar novamente ao sector público algumas das armas que lhe tinham sido 

concedidas no contexto da política fundiária marcelista, era altura de tornar explícito o rumo da 

liberalização. Em 1980, com a publicação do Decreto-lei nº 435/80, facilitava-se o acesso ao 

crédito para a habitação, enquanto em 1981 o decreto-lei nº 148/81 libertava o mercado de 

arrendamento do veto imposto ao congelamento das rendas. Um ano mais tarde procedia-se 

definitivamente à extinção do FFH que por esta altura constituía já um encargo pesado para os 

cofres do Estado, resultado de uma gestão ruinosa e de um elevado passivo financeiro, enquanto 

se invocava a descentralização de competências como alibi para fazer passar para as Câmaras 

Municipais a responsabilidade da tarefa. A ausência de meios técnicos, institucionais e financeiros 

nas esferas locais da governação obrigava, contudo, a que se abortasse qualquer eventual 

intenção mais filantrópica na matéria. 

A fazer lembrar os tempos áureos do ciclo salazarista, os bloqueios estruturais à política 

no sector ganhavam novo fôlego, um pouco em resultado de uma situação política não 

consolidada, fragilizada por uma conjuntura social e económica complexa e recheada de 

contradições, que não recuperara de todo dos anos de atraso e estagnação infligidos pela forçada 

introversão do nacionalismo fascista. O novo enquadramento económico da Europa unida não 

passava entretanto dissimulado, obrigando a que a introspecção desse agora lugar a uma nova 

visão política, perspectivada necessariamente à escala europeia e internacional. Neste 

seguimento N. Serra refere o período como uma etapa de transição na evolução do sector, em 

que o impasse e indefinição de políticas e estratégias se moldava em consequência da 

coexistência frágil entre os modelos liberal e providencialista. Segundo o mesmo autor, o tempo 

                                                     
7 Decreto-Lei nº 658/74 de 23 de Novembro 
8 Decreto-Lei nº 704/76 de 30 de Setembro 
9 Decretos-lei nº 445/75 e nº 198-A/75 
10 Decreto-lei nº 794/76 e decreto-lei nº 845/76, respectivamente 
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simultaneamente tardio e precoce para implantação das tendências mais liberais, atrasado em 

relação à Europa mas sem a prévia maturação e aprofundamento dos sistemas providenciais que 

assistiram a Europa central no imediato pós-guerra, revelou-se como uma das principais questões 

a justificarem a inconsistência e improdutividade deste período (cf. 2002:224-228).  

Ao retraimento da iniciativa pública respondia, por sua vez, uma iniciativa privada sem 

condições nem mecanismos eficazes e suficientes para cobrir todas as necessidades da época. 

 

 

 2.5. Do INH ao IHRU 

 Os anos 80 representaram em definitivo a solidificação da democracia, a estabilização do 

quadro político e constitucional e a consolidação da abertura à Europa com a adesão de Portugal 

à Comunidade Económica Europeia. Se, em 1984, a criação do Instituto Nacional da Habitação - 

INH11, herdeiro do extinto FFH e do transitório Fundo de Apoio ao Investimento Habitacional, fazia 

crer que novos olhares caíam sobre o sector, com a atribuição ao organismo do Estado de várias 

funções no âmbito do financiamento, estudo e elaboração normativa em tudo o que respeitasse a 

problemática habitacional, a prática veio ditar precisamente o contrário. A um período curto 

(1985-88) de maior sensibilidade para o problema e ao incremento de iniciativas, sucedeu uma 

fase mais longa de esquecimento e abnegação face à causa social da habitação (1989-95) que só 

a partir de 1996, com o lançamento do PER, retomaria algum do ânimo inicial.  

Mais do que a intensificação equilibrada do investimento estatal em formas diversificadas 

de urbanização comparticipada, o que efectivamente aconteceu foi o reforço da liberalização do 

sistema através do favorecimento e valorização do crédito à habitação, ao mesmo tempo que a 

promoção pública estreitava cada vez mais o seu campo de acção: os programas de fomento 

directo mantinham-se estancados ou muito minimizados, e as formas de fomento indirectas 

através de apoio financeiro prestado aos municípios, corporativas e empresas de construção, se 

dirigiam maioritariamente, senão em exclusivo, a situações de insolvência ou de carência 

extrema, aos processos de realojamento social e aniquilação de bairros de barracas. No quadro 

de conjunto, as intervenções conservavam a marca da pulverização que só excepcionalmente não 

fora característica do sector em Portugal. 

Com o nascimento do INH ganhava contornos o conceito de Habitação a Custos 

Controlados – HCC - que colocava a tónica na questão dos custos e nos aspectos quantitativos do 

problema. As operações enquadradas no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Habitação a 

Custos Controlados tinham como objectivo colocar no mercado imobiliário e de arrendamento 

fogos a preços acessíveis a agregados familiares menos favorecidos, e o nível de qualidade regia-

se, não por classes ou categorias que já há muito haviam sido descontinuadas, mas sim pelas 

Recomendações Técnicas de Habitação Social – RTHS – aprovadas, em 1985, por despacho do 

Ministério do Equipamento Social. Com altos e baixos, a promoção de HCC observou três fases 

distintas (cf. Branco, 2003:12), primeiro de incremento, depois de abrandamento e a terceira 

marcada pelo lançamento do programa PER que traçava como objectivo primário acabar com o 

flagelo das barracas até ao ano 2000. Antes disso já o Encontro Nacional da Habitação realizado 

em 1993, de que resultou o Livro Branco sobre a política no sector, chamava a atenção para a 

                                                     
11 Organismo criado pelo Decreto-lei nº177/84 de 25 de Maio mas que só vê a sua lei orgânica e estatutos 
aprovados em 1986, com o decreto-lei nº202-B/86 de 22 de Julho  
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crise estrutural profunda em que a habitação em Portugal havia mergulhado (Ferreira et al, 

1993:25). 

Ao INH juntara-se em 1987 o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional 

do Estado – IGAPHE – cujas funções estavam direccionadas para a gestão do parque habitacional 

público e sua comercialização, relançando novamente a discussão sobre os inconvenientes 

resultantes da fragmentação de competências e da sobreposição de funções e níveis decisórios. 

Na verdade, a irregularidade institucional e processual das medidas de política, acabava 

por se reflectir nas formas da sua expressão territorial. Se a dispersão dos bairros de 

realojamento se entendia ser a única posição sustentável no sentido da integração das 

populações em contextos urbanos e tecidos construídos de mistura, por outro lado a 

disseminação das iniciativas por múltiplos agentes e promotores acabava por contribuir também e 

participar para a fragmentação que tem assistido a produção da forma suburbana; até porque, na 

maior parte dos casos, quando os PDM ainda não tinham sido realizados nem aprovados, nenhum 

plano de estruturação cobria a inserção destas operações circunscritas, no contexto mais vasto do 

território e do tecido construído.  

Em 2004, uma edição do INH para comemorar os seus 20 anos de existência reunia 

cerca de 250 exemplos, de Norte a Sul do país, organizando os casos de habitação financiada e 

apoiada pelo organismo público em três tipos de promoção: municipal, cooperativa e privada. Do 

conjunto apresentado fica bem patente a dimensão limitada das operações que raramente 

ultrapassavam a centena de fogos. Também assim se explicava a muito contida expressão que as 

mesmas iam tendo no contexto da produção de tecido edificado. Surgindo como apontamentos 

avulso que, em muitos casos, aproveitavam áreas de terrenos públicos obtidos em processos de 

cedência por particulares, quase nunca chegavam a atingir uma dimensão e complexidade 

funcional que os qualificasse como bairros, quanto mais terem a capacidade para estruturar ou 

ajudar a organizar áreas mais amplas.  

Nesta lógica de ocupação, as áreas dos Planos Integrados, contando com a morosidade 

de implementação das propostas iniciais delineadas pelos respectivos planos de urbanização, iam 

deixando em aberto muitos terrenos que, por sua vez, serviam para alojar as novas modalidades 

de habitação de interesse social. Das CHE e CDH aos programas de HCC, com especial destaque 

para o PER, de tudo receberam os perímetros de intervenção dos PI, transformados, ao contrário 

do que ditavam as suas premissas de partida, em reservatório de habitação, depósitos que 

abrigavam tudo o que «a cidade» não admitia, bem assim como aqueles a quem ela não 

desejava.  

Depois de um período de produção descaracterizada, seja em termos arquitectónicos e 

tipológicos, seja ao nível da qualificação dos espaços públicos de vizinhança, a década de 90 veio 

registar algumas melhorias, sobretudo no que respeita a concepção e tratamento das soluções 

urbanas dos empreendimentos, salientando-se uma consciência crescente para o que era fazer 

cidade através da promoção habitacional.  

 Em 2007, no âmbito do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado 

protagonizado pelo XVII Governo Constitucional, novas mudanças estruturais e institucionais 

passaram a configurar a política do sector, desta vez com a aglutinação num organismo único – o 

IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – das três estruturas base ainda pendentes 

de anteriores políticas (a DEGMN – 1929; o INH – 1984 e o IGAPHE - 1987). Sendo ainda curta a 

distância de tempo para permitir visualizar em concreto as vantagens e desvantagens de tal 
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opção, sobressaindo para já as profundas transformações na orgânica do sistema e na 

arquivística do sector, vale a pena referir pelo menos a importante inflexão de perspectiva ao 

pretender inaugurar-se um canal único de política para as áreas da habitação e da reabilitação 

urbana. Por sua vez, de acordo com a missão e os objectivos do novo instituto, estas áreas 

deverão entrar em perfeita articulação e consonância com o canal, também ele inaugural, da 

nova política de cidades, centrada no programa Polis XXI, bem assim como com outras políticas 

sociais e de salvaguarda e valorização patrimonial (art. 3º do DL nº 223/2007). Segundo o plano 

de actividades proposto para o ano de 2008, apontava-se, como eixos de desenvolvimento 

prioritário, a “dinamização do mercado de arrendamento”, a “implementação de novas políticas 

sociais para o sector da habitação”, e a “requalificação dos tecidos urbanos”, procurando 

conquistar uma “concepção mais estratégica, optimizada e integrada” das suas acções, agora 

sustentadas num novo paradigma de financiamento do sector12. 

 

 

  

                                                     
12 http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/ihru/pt/portal/docs/PlanoActividades2008.pdf 
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 Fig.1 - Fotografia aérea de 1967 da área afecta ao PIA (1ª fase) quando o processo não havia ainda começado. 
Fonte: Imagem base fornecida por Instituto Geográfico do Exército  
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V.3. O PLANO INTEGRADO DE ALMADA 

 “O Plano Integrado de Almada – núcleo do Monte da Caparica -, corresponde, dentro do 

programa de actuação do Fundo de Fomento da Habitação, ao empreendimento prioritário (...) no 

Concelho de Almada. Com a realização do PIA actua-se dentro da área da grande cidade de 

Lisboa, ocorrendo-se às grandes carências habitacionais aí observadas e, simultaneamente, 

lançam-se as bases de estruturação urbana a longo prazo que, enquadradas em previsões sobre 

a situação global futura, garantem a dinamização e expansão segundo uma linha preferencial de 

desenvolvimento urbano até agora mantida como reserva. A ligação das infra-estruturas 

rodoviárias (e futuramente ferroviárias) através da ponte, eliminando a barreira natural do Tejo, 

o aproveitamento das potencialidades da faixa marginal sul do Tejo com instalações de infra-

estruturas portuárias e implantação de indústrias dinamizadoras do desenvolvimento económico, 

conduzem à necessidade de uma intervenção local urgente e de uma integração das extensões 

com aptidão urbana da margem sul. (...) O lançamento de uma cuidadosa programação de 

equipamento urbano e de centros de actividade (...) impede o aparecimento de condições de vida 

marginais penosas, e tornam mais equilibradas e estáveis, tanto económica como culturalmente, 

as populações a fixar.” (FFH, 1973, VolI:1)  

 

Debaixo de uma enorme pressão fundiária e construtiva resultante da abertura da Ponte 

sobre o Tejo em 1966, uma extensa área a Norte do Concelho de Almada, entre as freguesias do 

Pragal e da Trafaria, era sujeita a fortes medidas preventivas com o objectivo de aí implementar 

o primeiro dos Planos Integrados promovidos pelo Fundo de Fomento à Habitação (Decreto-lei nº 

361/71 de 23 de Agosto). A área, compreendida entre a auto-estrada do Sul (A2) e as escarpas 

da Caparica, e entre o IC20 e a linha de jurisdição do Porto de Lisboa, estendia-se por cerca de 

1300 ha, ocupando um território de excepcional riqueza ambiental e paisagística. Tendo sido 

considerada uma zona de intervenção prioritária aquando da revisão do III Plano de Fomento no 

seu 2º triénio, foi imediatamente alvo de um Estudo Director – o Plano Integrado de Almada - 

Monte da Caparica - que obteve aprovação ministerial no início de 1972. 

 Para Almada, o III Plano de Fomento dispunha igualmente a inserção de um dos três 

pólos de indústria pesada previstos no documento, de que se esperava o subsequente aumento 

demográfico e engrossamento da camada operária e trabalhadora no concelho. Não era pois sem 

lógica que a faixa norte do concelho fosse eleita como território privilegiado para acolher uma das 

maiores solicitações a integrar habitação subsidiada pelo Estado. Também a proximidade face aos 

pólos industriais já localizados nesta margem, as potencialidades infra-estruturais geradas pela 

ligação rodoviária sobre o Tejo, com ferrovia projectada, e a situação privilegiada na boca do 

estuário do rio, davam a este território as condições ideais para a função a que se destinava; isto 

apesar de, neste aspecto, serem observadas divergências relativamente às opções tomadas no 

PDRL que considerava outras frentes de expansão urbanística, nomeadamente na continuidade 

dos núcleos já existentes de Almada e Cova da Piedade, reservando a linha territorial das falésias 

a Norte como zona rural a preservar. 

No entanto, a proposta do Plano Integrado do Monte da Caparica previa uma actuação 

em três fases, e o faseamento integrava desde logo um Reajustamento Prévio ao Estudo Director 

da região. Esperava-se a construção de um número de fogos total que estaria posicionado entre 

um mínimo de 12.000 e um máximo de 20.000.  
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De imediato encarregava-se o FFH de proceder, em estreita colaboração com a D.G.S.U, 

à elaboração de um plano para a 1ª fase e, no próprio ano de 1972, uma área com cerca de 330 

ha, ao abrigo dos mecanismos previstos pela recém-publicada lei de solos (DL nº 576/70), era 

objecto de uma declaração de expropriação sistemática e posterior declaração de utilidade pública 

com vista à sua urbanização comparticipada13. A área ficava ainda abrangida pela aplicação do 

decreto-lei nº 2142 que tratava das expropriações muito urgentes, estabelecendo um prazo de 12 

anos para a sua implementação definitiva. Aprovado em Maio de 1973, o Plano Geral de 

Urbanização para a 1ª fase destinava-se a uma população na ordem dos 30.000 habitantes a 

alojar em cerca de 6000 fogos, com uma capacidade acrescentada em outros 1500 fogos.  

Já numa 2ª fase o PIA não contemplava a abrangência do aglomerado urbano do núcleo 

do Monte da Caparica pelas declarações de expropriação sistemática e de utilidade pública uma 

vez que, “por serem áreas (...) em muitos casos com planos parciais aprovados (GPDRL), e 

portanto representando um encargo de expropriação elevado para a Administração, prev[ia]-se 

nesta zona a execução do Plano a cargo da iniciativa privada, reservando-se a declaração de 

utilidade pública para os terrenos indispensáveis à Administração no cumprimento do Plano 

Geral” (FFH, 1973, volI). Para a 3ª e última fase intitulada de Expansão Futura deixavam-se em 

aberto três opções: seguir a filosofia do Plano Integrado continuando a implementar-se o 

mecanismo da expropriação sistemática dos terrenos junto à Trafaria; eleger, antes pelo 

contrário, um processo de expansão que ficasse inteiramente a cargo da iniciativa privada; ou, 

em alternativa, privilegiar a execução de um plano de manutenção que primasse por 

salvaguardar a Reserva Rural existente. Nunca se chegou a ter de escolher uma entre elas.  

 

 
Fig.2 - Reajustamento Prévio do Estudo Director. Esquema de faseamento onde aparecem identificadas, para além das 
principais linhas infra-estruturais, existentes e previstas, e da zona privilegiada para estabelecimento da rede urbana 
(mancha escura), as linhas transversais que estipulavam as três etapas do desenvolvimento do sector (pontilhado numerado 
1, 2 e 3) 
Fonte: Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol I, IHRU.  

                                                     
13 Ao abrigo do decreto-lei nº 182/72 de 30 de Maio fez-se a Declaração de Expropriação Sistemática para 
depois se proceder à declaração de utilidade pública ao abrigo da lei de solos e do decreto-lei nº 583/72 de 30 
de Dezembro.  
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 Sem querer contrariar a lógica hierárquica e a importância estruturadora do único 

instrumento de planeamento que na grande Lisboa equacionava a escala regional, as políticas 

providenciais no sector da habitação ganhavam, contudo, na conjuntura política de finais da 

década de 60, destaque e prioridade, ao ponto de justificar mudanças de estratégia a nível macro 

que, afinal, se afiguravam fulcrais para um crescimento mais regulado e contínuo do eixo de 

desenvolvimento Almada-Trafaria. Na verdade, o PDRL nunca chegara a ser aprovado 

superiormente, e encontrava-se em vias de sofrer um processo de revisão. Reconheçamos 

também que, não fosse o PIA mais as medidas de excepção por ele introduzidas, e o mesmo eixo 

de desenvolvimento apresentaria hoje um tipo de ocupação e estruturação territorial e urbana 

bem diferente, com certeza semelhante aos tantos outros que, na AML, têm processado o 

fenómeno da suburbanização a partir de fragmentos poligonais de expansão, sem estrutura 

superior nem plano conjunto orientador.  

O espírito imbuído na própria filosofia dos Planos Integrados tomava como vectores de 

referência os conceitos de integração ambiental e de complementaridade territorial, salientando 

por isso a necessidade urgente de, simultaneamente e de forma inclusiva, assegurar a 

disponibilização de fogos em número significativo e sob um desenvolvimento urbano completo e 

coerente, compatível com a preservação e valorização das qualidades intrínsecas do território. No 

PIA ficava claro que, estando em cima da mesa a necessidade de “dar respostas efectivas a 

problemas reais da sociedade portuguesa referentes ao habitar”, era preciso, entre outros: - 

“substituir uma política de construção de habitações por uma política de habitar, desenvolvendo-

se e efectivando-se com igual importância e concomitantemente a organização de todo o 

equipamento, infra-estruturas e espaços verdes”; “efectivar uma política de solos (...) oferecendo 

terreno urbanizado a baixo custo (...) e descongelando o mercado de solos (...)”; “criar 

autonomia administrativa na cidade (...) substituindo uma situação de proteccionismo do Estado 

(...) por uma situação de incentivador e coordenador, ao nível do planeamento e da legislação 

habitacional” e ”incentivar a iniciativa privada (...) apressando o crescimento da cidade e 

amortizando os encargos do sector público” (FFH, 1973, Anexo 6:7). 

 Tal como acontecera nos planos de Olivais Norte e Sul, o programa habitacional 

estipulava, à partida, a repartição dos fogos por quatro categorias distintas, de I a IV, de acordo 

com o nível social e económico das famílias a alojar. 70% das habitações seriam asseguradas 

pela Administração Pública e destinar-se-iam, 50% do total de fogos previstos a arrendamento e 

20% a um sistema de propriedade resolúvel. Já a cargo do sector privado ficariam cerca de 30% 

dos fogos, dos quais só 5% se integrariam num regime de mercado livre, enquanto os outros 

25% ficavam sujeitos a um regime de renda limitada a executar de acordo com a orientação 

estatal. Contudo, posteriores desenvolvimentos à proposta urbanística para o sector, 

determinaram logo algumas alterações ao que previamente se estabelecera e, em plena transição 

democrática, a equipa responsável via-se obrigada a condensar numa categoria média única as 

quatros classes de habitação existentes. 

Também o processo das expropriações por utilidade pública não decorreu de forma 

linear. Os conflitos jurídico-legais entre os proprietários e a Administração Central, presos em 

tribunal por vários anos deixando situações ainda hoje pendentes no contencioso, contribuíram 

para que se protelasse em muito o início dos trabalhos e para que a implementação das soluções 

não fosse tão justa quanto as directivas do plano anunciavam.  
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Se as intervenções sob a figura do Plano Integrado traziam consigo o propósito de 

capacitar a Administração Pública para lidar com o enorme problema em que se transformara a 

habitação, através de programas de vulto que previam a construção numa assentada de elevado 

número de fogos e a estruturação equilibrada, por iniciativa do Estado, de novas frentes de 

dinamização e expansão urbanas, vicissitudes várias que se acumularam nos últimos 35 anos 

ditaram que os resultados ficassem bem longe das intenções. Entre os modelos normativos que 

orientaram o desenvolvimento do plano base, e as práticas urbanísticas que inevitavelmente se 

enraizaram no terreno, veiculadas por mudanças de regimes, políticas e ideologias, marcadas por 

uma sucessão de racionalidades divergentes decorrentes de alterações aos princípios 

regulamentares, aos objectivos estipulados e aos modelos de referência, o PIA concretizou-se 

como um espaço de deviação, de diferimento sucessivo de ideias, projectos e expectativas. 

Com efeito, para além de figurar como a primeira e uma das mais significativas 

intervenções do FFH em matéria de planos integrados, o PIA é considerado expressivo também 

pelo distanciamento e tracção que se verifica entre os princípios e ordens que encabeçaram a 

concepção do Plano, e o sentido de operacionalização que finalmente lhe foi dado. Na verdade, a 

intervenção do PIA é, ainda hoje, um processo inacabado, e o inevitável atravessamento de 

diversas conjunturas políticas, regulamentares e institucionais, fez deste hiato territorial um caso 

de estudo por excelência. Não esqueçamos que, dentro da temática da forma(s) suburbana(s), 

objecto de estudo desta investigação, estamos agora a tecer considerações sobre a legibilidade e 

inteligibilidade do produto resultante de uma urbanização comparticipada, promovida e orientada 

pelo sector público. Neste âmbito o PIA configura-se, efectivamente, como um exemplo 

extraordinário que ilustra a postura, a capacidade e os mecanismos de intervenção da 

Administração Pública, não só na conjuntura que lhe despertou o arranque, mas também em 

momentos posteriores. Se a concepção do plano ficou marcada por um enquadramento singular 

que possibilitou o desenvolvimento da proposta num clima de irreverência e simultânea 

responsabilidade, de criatividade e enraizamento, por sua vez, a concretização pragmática das 

soluções traçadas revelou inúmeros altos e baixos, avanços, desvios e retrocessos que, 

naturalmente, conduziram a resultados bastante distantes dos esperados. Ainda assim, e não é 

demais referir, foram as condições e medidas de natureza política que, ao colocarem aquele 

território no patamar especial da utilidade pública proporcionando-lhe a referência conceptual e 

estratégica de um plano de conjunto, integrado e sob o signo do colectivo, salvaguardaram a 

área de um modelo de intervenção e gestão sujeito às investidas directas do sector privado, num 

esquema de parcelamento e fragmentação que estaria automaticamente constrangido pela 

divisão primária da propriedade fundiária. 

 

 

3.1. A Filosofia do Plano Integrado para o Monte da Caparica 

Desenvolvido por uma equipa pluridisciplinar coordenada pelo arquitecto Luís Vassalo 

Rosa que, na época, trabalhava no Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa 

onde havia desenvolvido o Plano de Chelas, e constituída, entre outros, por arquitectos, 

geógrafos, engenheiros, economistas, desenhadores e arquitectos paisagistas, alguns deles 

oriundos do mesmo gabinete, o PIA nascia como oportunidade única para se desenvolver e 

implantar um conceito de cidade até então nunca experimentado no quadro nacional. Se 

anteriores experiências na Capital haviam anunciado, desde logo, o desejo do ciclo mais erudito 
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de arquitectos e urbanistas de pôr à prova modelos de cidade que se afastavam radicalmente das 

estruturas canónicas e tradicionais do tecido urbano e do espaço da cidadania, o PIA 

representava finalmente essa ocasião. Quase que decuplicando, em comparação com os Planos 

de Chelas e Olivais, a área disponível para a intervenção (da ordem das dezenas de hectare, 

passava agora para a ordem das centenas, e isto só numa primeira fase de desenvolvimento do 

programa), a extensão territorial e a dimensão da empresa davam largas a que se idealizasse 

literalmente uma cidade de raiz, e não apenas, como tinha sido prática até então (mesmo nos 

casos mais favoráveis), o desenho de troços parciais de cidade geometricamente perimetrizados. 

Também o território e a geografia da paisagem se revestiam de particular sensibilidade, o que 

reforçava não só as potencialidades do lugar, mas também as expectativas dos projectistas e 

actores intervenientes. 

Na sequência de Chelas, um desenvolvimento linear em estrutura contínua marcando, 

nesta segunda geração moderna que despertava desde Olivais Sul, a evolução e revisão dos 

princípios modernistas de cidade, o PIA, ainda de certa forma fundado sobre os embasamentos 

da cidade-jardim vertical, era agora sustentado e balizado por três grandes vectores 

estruturantes - integração social, integração ambiental e complementaridade territorial, aliás 

herdeiros do programa dos Planos Integrados. Numa primeira abordagem ao território ganhava 

forma com a concepção de um plano muito aberto e flexível, simultaneamente vago e 

estruturador. A ideia passava por desenvolver um instrumento de planeamento que fosse capaz 

de absorver e enquadrar o reajustamento constante de uma ordenação urbana configurada à 

medida dos tempos e das necessidades, que tolerasse a combinação e compatibilização de 

soluções morfológicas e tipológicas múltiplas e pluralistas, que, enfim, privilegiasse a estrutura à 

forma e valorizasse as qualidades sistémicas do espaço urbano em detrimento das suas 

propriedades mais figurativas: “Através da concepção de um plano flexível, aberto à entrada de 

novos acontecimentos, factos e ideias, motivar-se-á que, em lugar dos seus habitantes se 

isolarem, se tornem conscientes do seu papel na sociedade de que fazem parte, comuniquem, 

estabeleçam relações, de início pensadas e consideradas possíveis”. 

Sem querer tecer desde já grandes comentários acerca dos sucessos e insucessos do 

plano, não podemos deixar de referir esta directiva como aquela que, de forma inaugural, em 

face das contingências e inflexões cometidas, possibilitou ao conjunto, ainda assim, preservar 

alguma da sua coerência, e fazer transparecer uma estruturação e continuidade básicas que, não 

obstante a profundidade crítica dos problemas sociais e económicos do bairro actualmente, o 

potencia em larga escala no sentido de uma revitalização. 

A abertura e flexibilidade da proposta assentavam, por sua vez, no conceito de rede, 

fixando como ideias chave a continuidade e interligação das estruturas, seja no interior da própria 

área de intervenção, seja na relação que esta estabelecia com o exterior, promovendo, em prol 

da complementaridade territorial, a articulação do sector com o resto do concelho e da região. O 

esquema de ordenamento urbano constituía-se a partir da sobreposição das várias topologias, a 

começar pelas redes de circulação viária e pedonal, e a terminar na rede de espaços verdes, 

passando, claro está, pela estrutura edificada para habitação e equipamentos. A criação de 

grandes vectores de ordenamento que, baseados nas aptidões da área e na sua integração na 

Região da Grande Lisboa, pudessem, ao longo de todo o processo de implementação do plano e 

dentro desta ideia de adaptabilidade, servir de ancoradouros à pluralidade de soluções espaciais e 

morfológicas projectadas a posteriori, revelou-se uma opção fulcral da proposta.  
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O esquema estruturador do conjunto determinava a linha de cumeada como a faixa 

concentradora da rede urbana, onde se estabeleceriam os assentamentos de maior densidade de 

ocupação. Na perpendicularidade do eixo de desenvolvimento longitudinal, e seguindo a 

morfologia do território condicionada à configuração dos três vales que, aliás, ainda hoje 

adjectivam a toponímia do lugar, cruzavam-se as estruturas de atravessamento deixando as 

encostas para formas menos intensas de ocupação. Apesar de se privilegiar um tipo de 

desenvolvimento mais linear e menos nuclear, aceitava-se que surgissem momentos de 

polarização e maior concentração, claramente hierarquizados no sistema de conjunto e, de certa 

forma, integradores dos assentamentos antigos e dos valores patrimoniais pré-existentes. A 

estruturação do conjunto segundo um eixo de crescimento contínuo ficava favorecida pela 

topografia do terreno em planalto, ao longo do qual se desenrolavam as principais infra-

estruturas de comunicação. O eixo articulava os aglomerados existentes, mas preteria um 

desenvolvimento segundo os critérios da nucleação urbana, tão valorizados no PDRL, em favor de 

um crescimento mais aberto, linear e vectorizado. 

 

 

 
Fig.3 - Esquema de síntese da estruturação do novo sector. A lógica do desenvolvimento linear cuja espessura varia em 
função dos pontos de nucleação urbana, de que se destaca o Monte da Caparica, servidos pelos diferentes níveis de 
circulação rodoviária e pela infraestrutura de caminho de ferro.   
Fonte: Síntese, Esc.1:10000. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol I, IHRU.  
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Fig.4 - Esquema genérico da rede viária e caracterização dos principais perfis transversais  
Fonte: Rede Viária, Esc. 1:5000. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol II, IHRU.   

 

A estrutura da rede viária seguia as linhas de força estabelecidas para o 

desenvolvimento da nova área de expansão. Sensivelmente paralela à Via Rápida de ligação à 

Costa da Caparica (IC20) e na continuidade do eixo de cumeada desenhava-se o arruamento 

principal interior do conjunto (via urbana rápida), aquele que actualmente recebe o nome de Rua 

dos Três Vales. Este eixo de comunicação era pensado no sentido de articular o centro de 

Almada, localizado a Nascente da Auto-estrada do Sul, com os territórios da Trafaria 

estabelecendo, através de um atravessamento com características muito urbanas, uma via de 

ligação Nascente-Poente que serviria de alternativa ao IC20. Num esquema de circulação 

secundário aparecia uma via serpenteante (via de distribuição geral) que atravessaria a primeira 

em diversos cruzamentos desnivelados e que, seguindo a configuração da topografia do terreno, 

iria servir como estrutura de distribuição para acesso aos núcleos urbanos e habitacionais. Em 

sobreposição, estabelecia-se ainda um terceiro nível de circulação interna que configurava o 

esquema de comunicações locais no interior das áreas urbanas (vias de distribuição local). A 

malha de acessos rodoviários contemplava também uma via de distribuição geral que deveria 

acompanhar a linha de caminho de ferro, e uma via portuária na faixa ribeirinha cujo acesso seria 

assegurado por diversos atravessamentos, principais e secundários, a integrar no leito dos vales. 

Com a preocupação de constituir uma malha de continuidade e de diversificação, a rede viária 

traçada no plano procurava conciliar os preceitos de um bom traçado técnico, sem deixar de 

observar a morfologia do terreno e respeitar a ecologia da paisagem. A ideia de flexibilidade 

transparecia dos esquemas desenhados, adoptados com o intuito de permitir uma adaptação 

futura a possíveis ocupações mais intensivas.  
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No capítulo dos transportes públicos, as estruturas de comunicação e articulação 

territorial previam ainda a infra-estrutura ferroviária cujo atravessamento sobre o Tejo estava já 

planeado, e o alargamento da rede do metropolitano. Embora a travessia ferroviária só se tenha 

tornado uma realidade em 1992, e a linha do Metropolitano a Sul do Tejo só em 2007 tenha 

chegado ao Monte da Caparica, estas infra-estruturas de transportes apareciam já plenamente 

consideradas no estudo director do Plano Integrado, trazendo-lhe enorme consistência. Na altura 

chegava-se aliás à conclusão que “com o prolongamento do metropolitano, a construção da ponte 

ferroviária e o prolongamento da rede ferroviária para a Margem Sul, a área do Plano fica[va] 

favorecida em termos de transportes em relação à de Oeiras – menos 15 minutos em tempo e 

sensivelmente o mesmo custo” (FFH, 1973, Anexo 7:24) 

No que respeita os circuitos pedonais, continuava a salientar-se a continuidade como o 

grande chavão orientador, sobretudo naquilo que respeitava a articulação da habitação com os 

transportes públicos e os equipamentos comunitários. Os caminhos pedonais não deveriam 

abreviar as ligações entre as áreas mais centrais e as zonas mais afastadas, fossem elas para 

habitação ou espaços verdes, e estariam idealmente enquadrados em percursos verdes e/ou 

integrados em áreas urbanas edificadas. A malha pedonal era pensada para ser uma estrutura 

diversificada, onde a humanização dos percursos e a diversificação perspéctica dos mesmos eram 

vistos como factores fundamentais para uma futura qualificação da imagem urbana do conjunto e 

sua referenciação. A denunciar o reflexo das teorias modernistas de cidade, a independência 

entre a circulação automóvel e a circulação pedonal tornava-se uma vez mais um requisito, 

embora se criasse aqui claramente uma separação entre as vias de maior tráfego e as outras de 

distribuição local que, aí sim, poderiam encontrar pontos de intersecção com os movimentos de 

peões. Com efeito o pensamento integrado do urbano fazia nascer uma atitude menos extremista 

e, na separação das formas de circulação, procurava antes uma solução de compromisso, não 

abusiva. 

Para além dos sistemas de circulação, o plano projectava em formato de rede o esquema 

de ocupação para o tecido edificado, e era precisamente aqui onde mais transparecia o factor 

adaptativo que caracterizava o desenvolvimento do Plano. Nestes termos, a rede de edificação 

era concebida em estrutura contínua, vectorizada desde o eixo central em direcção às zonas mais 

afastadas. Enquanto a habitação se estruturava de forma a ir integrando os desejos e escolhas da 

população através da aposta feita na heterogeneidade, na mobilidade e na flexibilização 

tipológica, a rede de equipamentos era pensada segundo um modelo tentacular prevendo 

diferentes níveis de concentração e diversificação funcional consoante o grau de articulação 

urbana dos vários pólos. As áreas de maior intensidade prometiam também um maior número e 

variedade de equipamentos, ao passo que nas zonas predominantemente habitacionais o 

equipamento seria mais rarefeito, sem deixar de estar presente. Por sua vez, os espaços 

comerciais deveriam ser absorvidos pelos edifícios de habitação constituindo percursos comerciais 

a incorporar na rede pedonal. 

A integração das construções existentes tornava-se um predicado da proposta, até 

porque algumas delas apresentavam de facto um elevado valor arquitectónico e patrimonial já 

que na área existiam diversas quintas rurais e de recreio dignas de salvaguarda, isto para não 

falar de outros elementos, como sejam poços e moinhos característicos da vocação agrícola do 

território. 
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Fig.5 - Esquema genérico proposta para a rede edificada, habitacional, para equipamento e indústria. Entravam em linha 
de conta as formas de agrupamento e o número médio de pisos. (Montagem 6 folhas) 
Fonte: Rede de Edificação, Esc. 1:2000. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol II, IHRU.  
 

 
Fig.6 - Esquema indicativo da caracterização urbana pretendida para a rede edificada, elaborado em função do declive 
e do tipo de exposição solar registados.  
Fonte: Caracterização Urbana, Esc. 1:2000 e 1:500. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol II, IHRU.  
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Fig.7 - Proposta para a rede de espaços verdes. Morfologia e caracterização da estrutura verde contínua. (Montagem 9 
folhas) 
Fonte: Rede de Espaços Verdes, Esc. 1:2000. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol II, IHRU.  

 

Se o carácter experimentalista e inovador do plano se reflectia claramente na cultura de 

ordenamento e na forma como a política sectorial de habitação e urbanismo se posicionava face 

ao próprio processo de urbanização e de produção de uma estrutura urbana completa, era, 

contudo, a maneira como se colocava a questão ambiental e da ecologia da paisagem na 

metodologia de planeamento que mais salientava essa linha vanguardista do plano. De facto, e 

sem dúvida coadjuvado pelas características intrínsecas do lugar com elevado valor natural e 

paisagístico estendendo-se pelas encostas e arribas sobranceiras sobre Lisboa e a Costa do Sol, o 

espaço verde assumia no Plano, não um papel ornamental, como aliás acontecia em muitas 

experiências urbanísticas que se intitulavam a favor da cidade-jardim, mas antes uma função 

estrutural e uma aptidão fundacional. Ou seja, a presença da Natureza e dos elementos naturais 

deveria ser assegurada não tanto (ou não só) pelas qualidades estéticas e recreativas que trariam 

na qualificação do espaço urbano, mas também e sobretudo pelos seus atributos biológicos 

prometendo uma relação íntegra entre meio construído e ambiente natural e paisagístico; um 

sentido de preservação da Natureza que, no Concelho, só havia sido precedido por umas 

incursões na matéria elaboradas anos antes (1959) pelo Gabinete Técnico Municipal, sob a 

coordenação de Rafael Botelho, e de que tivemos já oportunidade de referir no capítulo terceiro.  

No PIA estes valores de referência revelaram-se desde cedo como um dos fundamentos 

centrais de toda a proposta, resultando, a partir daí, o estabelecimento de duas áreas 

consideráveis para Reserva Natural e Reserva Paisagística, e a criação de um sistema contínuo de 

espaços verdes diversificados. Com efeito, a equipa encarregada do desenvolvimento da 

componente ambiental e paisagística, orientada por Gonçalo Ribeiro Teles e contando com a 
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colaboração de Margarida Cancela d’Abreu e de Manuela Magalhães, não deixaria passar ao lado 

estes valores intrínsecos da biofísica do lugar. A prévia conformação cartográfica da aptidão 

biofísica do terreno com a determinação e representação das principais unidades de paisagem 

condicionaria todo o restante desenvolvimento da solução urbanística e de ordenamento 

territorial, impondo-se desde logo a salvaguarda das áreas caracteristicamente rurais e de valor 

paisagístico, bem como a sua integração e valorização em função da vocação urbana do sector. 

Para além das grandes áreas de reserva, pensava-se a estrutura verde contínua pelo 

tipo de relação que estabelecia com os restantes círculos da rede urbana global. Assim, dividiam-

se os espaços verdes em: espaços verdes de protecção e integração de infra-estruturas, numa 

lógica de enquadramento e integração paisagística das infra-estruturas; espaços verdes de 

recreio que, segundo a memória descritiva do plano, eram “a expressão urbana da estrutura 

contínua de espaços verdes” incluindo desde jardins públicos e áreas desportivas a espaços 

dedicados a hortas sociais; espaços verdes vinculados a equipamentos com uma função de 

prolongamento verde dessas mesmas estruturas comunitárias; e por último, os espaços verdes 

ligados à habitação, definitivamente integrados na estrutura edificada, com um papel de 

enquadramento, protecção e lazer (FFH, 1973, VolI:23). 

 Dos vectores orientadores do plano para a 1ª fase, a questão da integração social foi 

aquela que parece ter ficado mais comprometida face às perspectivas criadas. Era objectivo do 

PIA garantir a fixação de uma população com uma composição sócio-profissional equilibrada e de 

nível económico médio, de forma a assegurar um desenvolvimento futuro equilibrado e autónomo 

para o sector. Na verdade, as dúvidas desde logo suscitadas pela comissão de apreciação do 

plano e pela própria DGSU acerca da futura complexidade social do sector, e cujos pareceres 

afirmavam que, da análise documental do plano, não lhes era possível inferir sobre o modo de se 

atingir semelhante objectivo, o que constituía um motivo severo de preocupação, acabaram por 

revelar fundamento. E as contingências que encaminharam a vocação da área para formas 

prioritárias de realojamento, não perdoaram mesmo a natural tendência segregacionista. 

 Na proposta de faseamento para a implementação do plano começava por se equacionar 

o processo de expropriações dos terrenos de maneira flexível e faseada por forma a salvaguardar 

a execução do plano, dada a sua extensão. Assim, estabelecia-se uma lista de prioridades que, 

no processo de aquisição de lotes e disponibilização de solo disponível para construção, era 

encabeçada pelo eixo central aglutinador de toda a solução – a estrutura de Suporte Principal. 

Seguia-se-lhe, em grau de importância para a viabilidade do conjunto, a frente norte que iria 

estabelecer conexões com a margem rio e o espaço de Reserva Natural, deixando para um 

terceiro momento a revitalização e integração das áreas clandestinas. Para estas, dispersas pelo 

território, era preciso sobretudo garantir que a sua fixação não prejudicaria o desenvolvimento 

normal projectado para o sector. Deixava-se para último a construção progressiva do 

equipamento e a fixação de actividades empregadoras na zona central, cujo progresso seria 

determinado pelo próprio ritmo da fixação humana no território. 
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Fig.8 - Proposta de síntese com a confrontação esquemática das redes viária, de edificação e de espaços verdes. Na Rede 
edificada distinguem-se a área destinada a habitação (existente e projectada), a área para equipamentos, a área 
industrial e a destinada a expansão futura. Na rede de espaços verdes separam-se as reservas natural e paisagística e as 
zonas verdes ligadas a equipamentos e infra-estruturas.  
Fonte: Síntese, Esc. 1:5000. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, 1973, Vol I, IHRU.  
 

 

3.2. Do Esquema Orientador ao Desenho Urbano e Tipologias Edificadas 

Se o conceito de adaptabilidade, entendido como fundamento base da proposta, 

funcionava positivamente num processo de execução que acabaria por se protelar por bastantes 

mais anos face ao inicialmente previsto, em contrapartida, a persistência de demasiados ses 

(dependência do processo das expropriações, dependência do caminho de ferro, dependência da 

fixação populacional, dependência do investimento disponível, etc.) no embasamento operativo 

para a sua realização não facilitou em nada a concordante execução do PIA. 

Nos anos que procederam a Revolução, quando as formas de promoção directa do 

Estado seguiam de perto os programas deixados pela conjuntura anterior do período marcelista, 

a lógica de pôr de pé um plano integrado manteve-se com a adjudicação a diversas equipas, 

ateliers de arquitectura ou técnicos do próprio instituto, dos Planos de Pormenor a elaborar para 

as várias unidades ou subzonas do conjunto. Nalguns casos chegavam mesmo a adoptar-se 

projectos existentes já em carteira. Na verdade, a necessidade premente do Estado de mostrar 

obra no campo da habitação, levava-o a querer criar frentes de construção com alguma 

brevidade, e o PIA constituía um dos pólos de peso de que a Administração dispunha como 

garantia aos seus gestos providencialistas. No sentido de sustentar uma operacionalização do 

plano e do programa gerais, a parte do território proposto para suportar um tipo de ocupação 

edificada era repartida em três terços, por sua vez divididos em várias partes ou fases, 

identificadas como unidades morfológicas, e que seriam então trabalhadas por distintos autores.  
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Fig.9 - Esquema de repartição por áreas sujeitas a plano de pormenor. 
Fonte: FFH, Esc. 1:5000. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, s/data, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
 

Sem fugir aos vectores estruturais que haviam dado origem à solução de conjunto, os 

autores encarregados dos planos de pormenor ficavam com a incumbência de formular e 

desenhar os padrões de ocupação das diversas zonas, estudando em pormenor as tipologias 

urbanas e edificadas a aplicar. À semelhança do que havia sucedido na fase anterior, o 

desenvolvimento desta fase decorreu no âmbito de um quadro erudito caracterizado pelo intenso 

debate, técnico e conceptual, acerca da problemática do habitat, da sua transposição para a 

organização do espaço arquitectónico e da sua resolução espacial e morfológica na estrutura da 

cidade, fazendo do PIA um fórum de discussão e experimentação privilegiado. Neste 

enquadramento foram elaborados diversos estudos de pormenor, embora só três deles (o Bairro 

Branco, o Bairro Rosa e o Bairro Amarelo) tivessem obtido maior destaque por terem chegado 

efectivamente a uma concretização no terreno. Contudo, a faixa central da Estrutura de Suporte 

Principal que desde logo havia sido fixada como prioritária, não ganhava a dianteira pretendida. 

O Bairro Branco (cerca de 730 fogos), da autoria de B. da Costa Cabral e M. 

Vasconcellos, foi dos primeiros a ser elaborado, com projecto datado de 1977. Localizado no 2º 

Terço - encosta sul, a proposta apresentada optava por uma implantação dos edifícios em banda, 

dispostos paralelamente no sentido das curvas de nível por forma a tirar o melhor proveito da 

insolação directa e da vista panorâmica para Sul. Perpendicularmente aos blocos principais eram 

projectados outros edifícios que no fim acabaram por não ser construídos. Orientados para o 

interior da área de intervenção, estes blocos perpendiculares à vertente da encosta pretendiam 

constituir uma espécie de pátios públicos, abertos e, simultaneamente, à escala do bairro. A 

proposta era, no seu todo, sustentada pela solução arquitectónica da galeria comum e das áreas 

de serviços comunitárias, o que lhe fez valer o nome de galinheiro; uma visão socialista das 
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estruturas espaciais que se enquadrava claramente no espírito do tempo e num tipo de promoção 

social que tendia a orientar-se cada vez mais para situações de carência extrema e que se 

ressentia de forma crescente do deficit habitacional.  

Colocava-se entretanto a questão da habitação evolutiva, que já no congresso de 1969 

sobre Política de Habitação havia sido referida como solução alternativa à fórmula corrente de 

doação de habitações acabadas (Silva Dias, Habitação evolutiva. Princípios e critérios). 

Novamente abordada no Congresso da Ordem dos Engenheiros em 1977, continuava a ser vista 

como uma possível saída para a crise habitacional. Segundo A. Vasco Costa “Porque, na actual 

situação de distribuição de fogos acabados, para se reduzir o crescente custo da habitação, como 

não se pode reduzir nos já de si maus acabamentos, «aperta-se» um pouco mais nas já de si 

reduzidas áreas de fogo, com nefastos efeitos no desenvolvimento da família e nas relações entre 

os elementos desse agregado” (FFH, ESP - 1ºTerço,1979:11). 

Outra situação digna de registo é o Bairro Amarelo (cerca de 1008 fogos), mais 

conhecido por Pica Pau Amarelo, projecto de Justino Morais. Situado no 1º Terço, encosta 

Nascente, o Bairro Amarelo apresenta um padrão morfológico muito particular que torna evidente 

a preocupação do arquitecto em investigar uma performance arquitectónica e urbana através do 

ajustamento da edificação às condições topográficas e geográficas do lugar. Assumindo 

claramente a lógica que havia presidido à concepção do Plano Geral do PIA, a estrutura urbana do 

bairro vinha formar um tentáculo serpenteante que ligava a espinha dorsal do conjunto ao espaço 

de Reserva Natural. A uma leitura de linearidade suportada pela definição do arruamento 

principal dentro da lógica de distribuição local, sobrepunha-se um princípio de micro-nucleação 

com a constituição de pequenas unidades morfológicas (os núcleos) que, não sendo quarteirões, 

assumiam no fundo essa função. A relação entre a definição arquitectónica-edificada e a estrutura 

urbana era conquistada através de um sistema inovador tipo lego que permitia, em termos de 

imagem urbana, conjugar uma padronização suportada na repetição tipológica dos módulos 

habitacionais, com um sentido de diferenciação e dinamismo conquistado através da sobreposição 

e encaixe das várias unidades, e da sua adaptação à morfologia do terreno; sistema que aliás 

decorria de anteriores pesquisas e tinha sido já experimentado noutras situações da Habitações 

Económicas em Évora, Amoreira ou Baixa da Banheira. Quando o propósito da investigação 

arquitectónica estava na capacidade de conquistar uma fórmula de crescimento flexível, a 

preocupação de criar um método dominava sobre a necessidade de se identificar com um estilo. 

A disposição dos núcleos edificados ao longo da encosta, bem assim como a organização 

conjunta dos vários módulos e a sua orientação cardinal, eram pensadas por forma a tirar o 

melhor partido da inserção territorial e paisagística. Após um estudo atento acerca da influência 

da insolação nas edificações e espaços de habitat, garantia-se que todos os fogos privavam de 

pelo menos 4 horas de incidência diária, ao mesmo tempo que se estudava ao pormenor as 

consequências da disposição edificada na criação de zonas de ensombramento públicas. 

Na organização interna dos fogos, a circulação tendia a ser minimizada o mais possível, 

fazendo da sala comum o núcleo de distribuição interno para as áreas de serviço e os 

compartimentos de maior privacidade. 

A discussão dos programas habitacionais encontrava-se cada vez mais na ordem do dia, 

com pesquisas tipológicas e construtivas intensas elaboradas de forma pioneira e original. Justino 

Morais, tal como Bartolomeu da Costa Cabral e outros, eram participantes assíduos nesta 

problemática, enquadrados por um ambiente de comprometimento social e consciência de 
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ordenamento que continuava a fazer do PIA um espaço de debate e ensaio por excelência. A 

discussão não se fazia apenas no âmbito arquitectónico sobre métodos inovadores do projectar 

ou sobre as novas formas de encarar a habitação e a cidade, mas abrangia também a vontade de 

encontrar mecanismos e saídas possíveis para uma nova política de habitação, mais eficaz, mais 

humana, ao nível dos tipos de promoção, das fórmulas de financiamento e investimento, e das 

próprias condições de distribuição das habitações. 

Neste mesmo espírito, outros projectos eram elaborados internamente por técnicos do 

próprio FFH com o objectivo de tirar proveito do quadro técnico disponível e melhor canalizar a 

experiência acumulada no decorrer da elaboração do projecto geral. Foi o caso das unidades 

morfológicas da Estrutura de Suporte Principal a que seria suposto dar a dianteira no faseamento 

do conjunto. Na ânsia de reflectir os princípios adoptados no plano, o conceito de estrutura 

contínua aflorava uma vez mais, desejavelmente enriquecido por uma imagem urbana global. Ela 

própria seria resultante da capacidade das unidades morfológicas potenciarem um confronto 

entre escalas - do fogo ao tecido urbano, do tecido urbano à paisagem - através da marcação dos 

perfis, da interpretação das texturas do lugar e incorporação de pré-existências, através da 

sublimação da forma sem deferência à função. 

Dos três conjuntos que, em projecto, formalizavam a Estrutura de Suporte Principal, 

todos eles prestavam atenção aos alinhamentos adoptando soluções morfológicas de 

compromisso, nas quais se mantinham alguns conceitos modernos, sobretudo relacionados com a 

padronização dos modos de vida, mas onde se abandonava, quase por completo, a implantação 

isolada e livre dos edifícios, em prol de uma valorização da continuidade da massa edificada e 

recuperação da estrutura elementar do quarteirão como forma de delimitação dos arruamentos. 

Depois da Imagem da Cidade de Kevin Lynch (1960) e da Paisagem Urbana de Gordon 

Cullen (1971) chamarem a perspectiva da fenomenologia à leitura da cidade, a crítica aos 

conceitos modernos de urbanismo alistava-se cada vez mais nos fóruns de discussão sobre a 

qualidade na cidade moderna, onde passara a reinar a monotonia e a fealdade. Sem deixar de 

reconhecer-se a importância de soluções normalizadas e estandardizadas numa conjuntura de 

crise e escassez, valorizavam-se soluções ora menos rígidas e mais flexíveis, ora mais emotivas e 

orientadas para uma experiência aberta e perceptiva dos habitantes no seu quadro de vida. 

Numa das memórias descritivas dos planos para o eixo central escrevia-se: “Embora 

hiperpensadas, projectadas por equipes pluridisciplinadas, assentes em bases teóricas 

«indiscutíveis», o resultado prático, das novas cidades, não satisfaz quem lá vive, não se 

identifica com as características dos seus habitantes, mas apenas com os seus administradores, 

arquitectos e proprietários. (...) Sente-se um retorno à nostalgia das cidades tradicionais, 

dinâmicas, variadas, alegres, com os seus percursos tortuosos, apertados, com os seus 

imprevistos, conflitos, etc. (...) Os habitantes de novas cidades (...) recebem um produto 

acabado, rígido, formal, «tecnicamente perfeito», (...) [mas que] não permite aos seus 

utilizadores nenhuma possibilidade de reagir, de criar.” (FFH, ESP - 1ºTerço,1979:15). 

Assim, no Plano de Urbanização para o 1º Terço da Estrutura de Suporte Principal (para 

cerca de 724 fogos), definiam-se como leis norteadoras do plano o estabelecimento de uma 

“malha neutra de ordenamento”, a adopção de uma “morfologia «verdadeiramente urbana»” 

identificada com a morfologia da cidade tradicional, o “respeito pelo plano director”  e a utilização 

de soluções arquitectónicas “adaptadas a cada situação do plano”, princípios que no conjunto 
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faziam do Plano de Urbanização o “somatório e resultado de leis, factos e acontecimentos” (FFH, 

ESP - 1ºTerço,1979:18-21). 

A neutralidade de uma malha reticulada possibilitava clareza e linearidade ao espaço 

urbano, ao mesmo tempo que potenciava condições semelhantes de acessibilidade e de 

acolhimento de actividades a todos os pontos da estrutura, e facilitava uma adaptação futura a 

novas circunstâncias e modos de sedimentação e desenvolvimento da cidade. A estrutura 

elementar do quarteirão fechado era aqui assumida sem contrariedades, definindo espaços 

públicos bem delimitados pela massa construída e alinhamentos de rua contínuos, sem 

interrupções nem dubiedades. Os interiores dos quarteirões garantiam a intermediação entre o 

espaço público e o espaço doméstico, definindo-se como áreas semi-públicas destinadas a áreas 

de recreio e estacionamento, ao mesmo tempo que funcionavam como espaços-reservas de uma 

cidade por vir, aptos tanto a situações que obrigassem à sua privatização para oficinas, garagens 

ou arrecadações, como a situações que orientassem uma colectivização do espaço para 

equipamentos do tipo mercado, cinema ou ginásio. No âmbito das soluções arquitectónicas 

procurava-se essencialmente tirar partido da fenestração tentando quebrar a monotonia e 

assegurar um melhor ajustamento entre a definição do espaço doméstico e a caracterização da 

imagem urbana.  

Para os outros 2º e 3º Terços da E.S.P. (que aliás teriam antecedido o 1º), as opções 

conceptuais e morfológicas adoptadas não fugiam às descritas para o 1º Terço. Embora não 

tenha sido possível encontrar memórias descritivas que descrevam, com o pormenor da primeira, 

a linha de pensamento seguida da concepção à solução desenhada, é possível contudo perceber 

que a postura crítica e teórica dos autores responsáveis em muito se assemelhava. E ainda que a 

malha reticulada tivesse sido preterida em favor de morfologias menos neutras, aliás 

condicionadas pela presença de antigas quintas nas respectivas parcelas, continuavam a ouvir-se 

ideias como “controlar a forma antes da função; desenhar um quadro suporte da organização 

urbana; evitar as separações abusivas das diferentes circulações; dar o sentimento de estar na 

cidade: o carácter urbano afirma-se pelo alinhamento dos edifícios bordejando as vias, 

permitindo encontrar tratamentos diferenciados” (FFH, ESP - 3ºTerço,s/data:2). Privilegiava-se, 

por sua vez, ocupações e estruturas arquitectónicas mais compactas de edificações dispostas em 

banda com tipologias de fogos organizados em galeria ou associados em esquemas 

esquerdo/direito. 

No conjunto, a habitação plurifamiliar tomou conta da quase totalidade do território 

programado para área habitacional, e só pontualmente as bandas unifamiliares tiveram aparição 

no terreno. Foi o caso de um concurso aberto para a zona do Raposo, 3º Terço, encosta poente. 

O território de implantação caracterizava-se por uma complexidade elevada, com uma estrutura 

cadastral muito repartida, uma densidade de ocupação relativamente grande num assentamento 

sem ordem aparente, e um grau acentuado de degradação urbana e habitacional. A solução 

passava por um saneamento geral com preservação das edificações recuperáveis, e implantação 

de novas edificações unifamiliares em banda no acompanhamento das curvas de nível da 

encosta. A inserção urbana tinha em linha de conta o parcelamento pré-existente de modo a 

facilitar a gestão da nova ocupação, recorrendo apenas quando estritamente necessário a 

processos de emparcelamento e expropriação. Com esta mesma finalidade introduziram-se 

variantes ao projectos-tipo dos fogos, por forma a possibilitar os arranjos e adaptações 

necessários dadas as configurações variáveis dos lotes (FFH, Concurso 1, 1978). 
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Fig.10 - Bairro Branco. Desenho dos arruamentos e implantação dos edifícios com indicação das principais funções. 
Responsável: Bartolomeu da Costa Cabral 
Fonte: FFH, PIA – 2º Terço – Encosta Sul. Plano de Pormenor Fase 2. Planta de Implantação e Utilização. Esc. 1:500. Julho 
1977. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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Fig.11 - Bairro Branco. Tipologia habitacional e organização interna dos espaços para um dos blocos. 
Fonte: FFH, PIA – 2º Terço – Encosta Sul. Projecto de Execução Conjunto 1. Bloco B1. Planta dos Pisos 2 e 3. Esc. 1:100. 
Novembro 1977. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
 

 
Fig.12 - Bairro Branco. Desenho dos Alçados. Imagem urbana projectada para o conjunto, já na lógica da habitação a 
custos controlados com a opção clara por materiais pouco nobres e a aposta na repetição modular. Responsável: 
Bartolomeu da Costa Cabral 
Fonte: FFH, PIA – 2º Terço – Encosta Sul. Projecto de Execução Conjunto 1. Bloco B1. Alçados Norte e Sul. Esc. 1:100. 
Novembro 1977. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, s/data, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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Fig.13 - Bairro Amarelo – Estrutura dos arruamentos, implantação dos edifícios e formas de
agrupamento e nucleação. Responsável: Justino Morais 
Fonte: FFH, PIA – 1º Terço – Encosta Nascente-Vertente Norte. Implantação Geral. Planta de
Conjunto. Esc. 1:500. s/data. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, Arquivo do
Zambujal, IHRU.  
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Fig.14 - Bairro Amarelo – Implantação Geral e Perfis dos diferentes núcleos. Exemplificação de um núcleo e sistema de
montagem modular das diversas tipologias habitacionais. Responsável: Justino Morais 
Fonte: FFH, PIA – 1º Terço – Encosta Nascente. Esc. 1:500, 1/200 e 1/100. s/data. Plano Integrado de Almada – Monte da
Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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  Fig.15 - Imagens aéreas actuais dos Bairros Branco, Amarelo e Rosa (de cima para baixo).  
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 
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Fig.16 - Bairro Rosa – Em Cima: Planta de Conjunto. Em Baixo: Alçado Nascente. Responsáveis: Manuel Magalhães e Jorge 
Soares de Oliveira 
Fonte: FFH, PIA – 3º Terço – Encosta Sul. Fase3. Esc.  1/200. Maio de 1978. Plano Integrado de Almada – Monte da 
Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
  



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO V – INTERVALOS ERUDITOS DE EXCEPÇÃO  313 

 

 
 

 
 

 
Fig.17 - Realojamento 68 Fogos – Em Cima: Planta de Localização. No Meio: Anteprojecto – Planta do Piso Térreo. Em 
Baixo: Bloco B1 – Planta do 1º Piso de Habitação. Responsável: s/ referência 
Fonte: FFH, PIA – Zona do Raposo. Realojamento – 68 Fogos. Esc. 1:5000, 1/200 e 1/50. Junho de 1979. Plano Integrado 
de Almada – Monte da Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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Fig.18 - Estrutura de Suporte Principal – 1º Terço. Em Cima: Planta de Conjunto. No Meio: Planta de Implantação. Em Baixo: 
Corte Tranversal Tipo. Responsável: Augusto Vasco Costa 
Fonte: FFH, PIA. Plano de Pormenor. ESP - 1º Terço. Esc. 1:2000 e 1/200. s/data. Plano Integrado de Almada – Monte da 
Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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Fig.19 - Estrutura de Suporte Principal – 1º Terço. Em Cima: Alçado Nascente. No Meio: Planta do Piso 1. Em Baixo: T3 – 
Hípotese de Ocupação e Variantes. Responsável: Augusto Vaso Costa 
Fonte: FFH, PIA. Plano de Pormenor. ESP - 1º Terço. Esc. 1:200 e 1/50. s/data. Plano Integrado de Almada – Monte da 
Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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Fig.20 - Estrutura de Suporte Principal – 2º
Terço. Em Cima: Projecto Base. Planta de
Localização. No Meio: Rua de Dentro. Alçado
Sul. Em Baixo: Planta de Agregação. T1 e T2.
Responsáveis: João Andrade e Isabel Machado 
Fonte: FFH, PIA. Plano de Pormenor. ESP - 2º
Terço. Esc. 1:200 e 1:50. Janeiro de 1981.
Plano Integrado de Almada – Monte da
Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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Fig.21 - Estrutura de Suporte Principal – 3º Terço. Em Cima: Planta de Implantação. Em Baixo: Perfis Longitudinais. Alçados 
de Conjunto. Piso 0 e Piso 1. Responsáveis: Assinatura Imperceptível 
Fonte: FFH, PIA. Plano de Pormenor. ESP - 3º Terço. Esc. 1:500 e 1/200. Janeiro de 1978. Plano Integrado de Almada – 
Monte da Caparica, Arquivo do Zambujal, IHRU.  
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 Fig.22 - Fotografia aérea de 1986 
Fonte: Imagem base fornecida por Instituto Geográfico do Exército  
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3.3. A Concretização do PIA e a Falência do Projecto Social 

 Introduzido e projectado num contexto de boas práticas, num espaço de ensaio e 

discussão por excelência, nada faria prever que a área afecta ao PIA fosse hoje considerada uma 

das mais críticas e estigmatizadas da AML, seja do ponto de vista da desqualificação urbana, seja 

do ponto de vista da desintegração social. Na verdade, não podiam ser mais extremas as 

mudanças políticas e institucionais que envolveram o momento da sua concepção e 

implementação. Mas mais do que a Revolução propriamente dita, foi sobretudo o somatório de 

uma série de contingências, desvios e vicissitudes várias que deslocaram o PIA da sua rota inicial.  

 O principal problema encontra justificação na falência do PIA enquanto projecto social. 

Dois níveis de insucesso podem ser aqui identificados: o primeiro refere-se ao objectivo de 

encontrar através do PIA uma resposta sólida para a crise habitacional dos anos 60 e 70; o 

segundo, o nível mais problemático e de maior comprometimento, refere-se ao objectivo de se 

concretizar um novo troço de cidade fundado sobre os valores da diversidade e complexidade 

social. Ora, se os alvos quantitativos do projecto social ficaram longe de ser atingidos, com a 

construção, em três décadas, de cerca de 5400 fogos, quando as expectativas criadas faziam 

prever a construção de pelo menos 12.000 novas unidades habitacionais, o princípio estruturante 

da integração social, que havia figurado como um dos três vectores orientadores da concepção do 

plano integrado, não vislumbrou a mais ínfima possibilidade de realização.   

 Os desvios ao programa inicial passaram, desde logo, pela inversão verificada no 

esquema de prioridades estabelecido pelo faseamento geral do plano de conjunto. Depois de 

manifestada a imprescindibilidade de garantir a execução à cabeça da Estrutura de Suporte 

Principal, definidora do eixo que serviria de espinha dorsal ao restante desenvolvimento 

urbanístico do sector e que garantiria a sua articulação com o contexto mais alargado do 

concelho, era precisamente esta Estrutura de Suporte Principal a que primeiro ficava por realizar, 

ou a que mais diferia das soluções propostas e dos timings idealizados. Com efeito, dos três 

terços que compunham a ESP, só o primeiro veio a ser executado mais ou menos de acordo com 

as linhas orientadoras da equipa projectista do FFH, verificando-se enormes discrepâncias nos 

outros dois troços a Nascente: o 3º Terço até aos dias de hoje não chegou a ser posto de pé, 

permanecendo a intenção de fazer dali uma área residencial e de complementares actividades 

terciárias; no 2º Terço o processo de revisão do plano de pormenor começou por abortar a 

solução anterior com o intuito de implementar uma malha reticulada na continuidade da 

configuração do 1º Terço. De qualquer forma, só no decorrer da década de 90 estas duas 

unidades morfológicas da ESP se tornaram uma realidade, depois de se haver protelado por duas 

décadas o que se entendera ser estrutural e prevalecente. 

Do ponto de vista do tipo de promoção, enquanto os primeiros bairros (Bairro Rosa, 

Bairro Branco, Bairro Amarelo, 68 Fogos da Raposa e o Núcleo das 3 Torres iniciais) foram 

produto da promoção directa do FFH que, desde a aquisição/expropriação de terrenos à 

distribuição dos fogos pelas famílias beneficiárias, de praticamente tudo se encarregara (das 

diferentes fases de planeamento e projecto, da adjudicação de concursos e empreitadas, etc.), a 

extinção do organismo público e as reformas da política no sector, redireccionaram de imediato 

os programas e as formas de intervenção da Administração Pública. Ao contrário das expectativas 

que ditavam uma participação maioritária do Estado na concretização do sector (70%), no final 

dos anos 90, a estrutura do parque habitacional dava mostras da sua progressiva demissão: 
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Fig.23 - Planta actualizada da área integrante da 1ª fase do PIA. Indicação dos diferentes tipos de promoção aplicados no
tecido habitacional existente, as áreas habitacionais previstas e programadas para lançar a curto prazo. Especificação dos
equipamentos (desportivos, escolares, sanitários, assistenciais e outros) e áreas verdes, existentes ou programados. 
Fonte: IGAPHE, PIA. Planta. Esc. 1:5000. 2007. Plano Integrado de Almada – Monte da Caparica, IHRU.  
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a promoção pública não havia sequer assegurado 50% da totalidade de fogos construídos, dos 

quais parte coubera à intervenção municipal com apoio técnico e financeiro do INH; à iniciativa 

privada acabaram por ficar entregues cerca de 35% da oferta habitacional, enquanto as 

cooperativas haviam confirmado uma participação na ordem dos 17%. 

Na verdade, com a criação do INH em 1984 e do IGAPHE em 1987, à promoção directa 

do Estado vieram substituir-se outras formas de promoção indirectas orientadas pelo conceito da 

Habitação a Custos Controlados (HCC), nomeadamente através de tipos de promoção municipal, 

cooperativa e privada. Enquanto a Promoção Cooperativa se demarcou claramente no primeiro 

decénio de actividade desenvolvida pelo Instituto, com a construção no PIA dos bairros das 

cooperativas CHUT (Cooperativa de Habitação da União de Trabalhadores), Irmanadora e CHEUNI 

(Cooperativa de Habitação Económica União), optando ora por modelos de habitação unifamiliar, 

ora por formas de habitação colectiva neste caso integradas na ESP, a Promoção Privada, 

formalmente enquadrada por Contratos de Desenvolvimento para a Habitação (CDH) e pelo 

Programa de Construção de Habitações Económicas (PCHE), seguiu-se-lhe cronologicamente, 

assinalando a continuação do desenvolvimento do eixo central. A marcar a segunda etapa da 

actividade do INH na zona abrangida pelo PIA, destacou-se a Promoção Municipal de HCC no 

âmbito do PER (Programa Especial de Realojamento), aproveitando os terrenos livres e a 

direccionalidade dos programas disponíveis para dar resolução a situações de precariedade 

extrema e pôr termo aos bairros de barracas14.  

 Se, em final dos anos 70, a penúria de meios e a avalanche de carências pesaram sobre 

a qualidade das edificações, obrigando a que se encolhessem áreas de fogos e se prescindisse da 

qualidade dos acabamentos, o que acabava por determinar desde logo a afectação dos 

empreendimentos às classes mais desfavorecidas, o desfecho da promoção pública em iniciativas 

municipais de realojamento rematou definitivamente o destino socio-económico da região. Depois 

da via cooperativa ter dado algumas esperanças de reversão da tendência uniclassista, a 

concentração de elevado número de fogos para realojamento social sem as necessárias 

compensações em termos de equipamentos públicos, desenvolvimento do sector terciário, e 

integração de outras soluções residenciais mais plurais, acabou por acentuar a tónica da exclusão 

e da segregação, contribuindo para que, da cidade imaginada em rede, se chegasse antes a uma 

condição de gueto e marginalização.  

  Não obstante as melhores intenções (promover a miscigenação social, a diversificação 

económica, a articulação territorial), repetia-se a inevitabilidade de não conseguir escapar ao que 

já vem sendo hábito entre os sectores urbanos decorrentes da promoção estatal de habitação 

social. No PIA, a receita da urbanização comparticipada pelo Estado tornou a desiludir, e a área 

revelou-se um enorme fracasso económico e social. A somar ao estreitamento da composição 

social, a grande escala, a localização periférica e isolada (pelo menos assim o era até muito 

recentemente), e a inércia e ralenti que têm caracterizado o desenvolvimento económico da 

                                                     
14 A Estrutura do Parque Habitacional no sector do PIA apresenta a seguinte distribuição: 
A Promoção Pública totaliza 2574 fogos dos quais 575 foram da responsabilidade autárquica sob o programa 
PER e 1999 foram de iniciativa estatal pela mão dos organismos competentes (FFH, INH e IGAPHE). Estes 
útlimos repartem-se entre o Bairro Amarelo (1050 fogos), o Bairro Branco (349 fogos), o Bairro Rosa (539 
fogos) e a zona do Raposo (61 fogos). 
A Promoção Cooperativa apresenta um total de 923 fogos distribuindo entre a CHUT (493 fogos), a 
IRMANADORA (220 fogos) e a CHEUNI (210 fogos). 
A Promoção Privada conta, por sua vez, com 1938 fogos dos quais 402 fogos decorreram de CDH e 1536 de 
Programas de Habitação Económica. IGAPHE, Plano Integrado de Almada. 
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região, contribuíram para a falência do projecto integrado. Enquanto as novas redes de 

acessibilidades e transportes públicos, que à partida iriam colocar o território numa das mais 

privilegiadas posições em relação à capital, só ganharam efectivação já o segundo milénio se 

aproximava do fim, a estrutura de equipamentos públicos e a rede de actividades económicas 

permaneceu até hoje muito debilitada, apesar de grandes e importantes pólos de equipamentos e 

serviços afirmarem hoje a sua presença no território em questão. Destacam-se o pólo da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova no Monte da Caparica, a que se juntou 

mais tarde o Madan Parque de Ciência, o Hospital Garcia da Horta inaugurado em 1991, a sede 

do Instituto das Estradas de Portugal e as instalações do Instituto Português da Qualidade. Não 

obstante a presença no sector de estruturas urbanas de grande valor sinérgico, não só para os 

territórios a Poente da A2, mas também para o próprio concelho e região, elas têm funcionado 

até aqui numa lógica exclusivista e segregacionista sob o modelo de casulos fechados, onde 

poucas ou nenhumas ligações ao tecido urbano residencial emergente podem ser encontradas. 

Uma vez mais, contrariam-se os conceitos de integração e complementaridade que presidiram 

como linhas de acção decisivas para que, àquele lugar, tivesse sido concedida a condição especial 

de utilidade pública. 

 

   

Fig.24 - Imagens aéreas actuais de alguns dos equipamentos supra-municipais localizados no sector: o IPQ (em cima à
esq.); o IEP (em cima à dta); o Hospital Garcia da Horta (em baixo).  
Fonte: Microsoft Virtual Earth in http://maps.live.com/ 
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3.4. O Processo de Revisão dos Anos 90 

 Em Maio de 1990, depois do IGAPHE (Decreto-lei nº88/87 de 26 de Fevereiro) ter 

sucedido ao ex-FFH na gestão urbanística dos Planos Integrados, uma proposta de revisão do PIA 

foi posta em cima da mesa, indigitando uma comissão de que faziam parte, para além do próprio 

IGAPHE, a Câmara Municipal de Almada e a Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo, 

para acompanhar o desenrolar dos trabalhos. Entre 1991 e 1993, um novo estudo com o 

objectivo de reajustar o sector nalgumas das opções urbanísticas feitas no passado, era então 

elaborado, contando com a apreciação/participação de uma série de entidades externas com 

interesses ou competências no território, desde a Direcção Geral de Transportes Terrestres e 

Junta Autónoma de Estradas à Administração do Porto de Lisboa e Instituto Geográfico e 

Cadastral, destacando-se de entre todos o Gabinete do Nó Ferroviário de Almada com um 

importante papel na dinamização do sector. Inserido num novo enquadramento jurídico-

regulamentar que restruturava o quadro dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, a 

Revisão do PIA assumia a figura legal de Plano de Urbanização. Focado nos territórios da 1ª fase, 

o novo Plano procurava reverter “o impacto social criado por uma excessiva densificação do 

realojamento de populações residentes em barracas ou similares”, ao mesmo tempo que 

procurava respeitar as directivas descritas no documento inicial, nomeadamente aquelas que 

haviam justificado a fundação dos processos de expropriação das parcelas. 

No início da década de 90, quando se iniciou o processo de revisão, estavam 

implementadas cerca de 80% das infra-estruturas viárias previstas, apenas parte das outras 

redes de infra-estruturas, sobretudo concentradas nas áreas já edificadas, e menos de 50% do 

parque habitacional calculado, o que reflectia bem o imenso trabalho ainda por fazer e a 

oportunidade de realização de uma revisão desta natureza. Alguns dos equipamentos previstos 

tinham sido igualmente executados, como sejam escolas primárias e uma preparatória, uma 

Escola Superior de Educação e Escola de Arte, uma Igreja e Centro Paroquial, e um Centro de 

Formação. Mas o número de iniciativas e obras realizadas permanecia muito aquém das 

expectativas, e a rede de equipamentos sociais e assistenciais, bem como todo o tecido 

económico, industrial e empresarial, estavam longe de atingir os níveis básicos exigíveis, quanto 

mais passarem a ser os próprios a desencadear a dinâmica urbana.  

Na sua essência, o novo Plano de Urbanização definia-se numa linha de continuidade 

relativamente ao estudo anterior15: assumiam-se os compromissos pendentes, enquadravam-se 

áreas consolidadas e dava-se seguimento aos conjuntos projectados; entendia-se a acessibilidade 

viária numa estrutura hierarquizada, alicerçada nos seus troncos principais e ramificando a partir 

daí; recolocavam-se esperanças no desenvolvimento da rede de transportes públicos, 

nomeadamente na construção do Nó Ferroviário do Pragal e da Central Rodoviária que 

funcionariam como elementos geradores de centralidade; reorganizavam-se os maciços 

paisagísticos procurando introduzir novos conceitos e sinergias na ideia de estrutura verde, agora 

enquadrados pelas figuras jurídicas da RAN e da REN; enfatizava-se a projecção da rede de 

equipamento básico, com reserva de espaço extra para equipamentos não programáveis; enfim, 

                                                     
15 Como é referido nas peças escritas do plano “o planeamento urbano que se propõe na revisão do PIA 
decalca, na globalidade, os aspectos fundamentais da estrutura urbanística inicialmente propostos. Porém, a 
enfatização de novos usos agregados às razões que atrás se referiram, constituem aspectos significativos que 
alterarão os processos de vivência urbana e acarretam novas formas de polarização e enquadramento 
urbanístico” (IGAPHE, 1993:16) 
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diversificavam-se morfologias e tipologias, uma demanda que confirmava a necessidade extrema 

de pluralizar modelos de habitat e formas vivenciais de modo a garantir, daí para a frente, a 

imprescindível mistura de classes.  

No sentido de melhor sistematizar as opções urbanísticas tomadas, a proposta de 

revisão dividia a área em 18 sectores urbanos. Através de parâmetros descritivos e índices 

urbanísticos objectivos, o plano procurava fazer uma caracterização quantitativa e qualitativa das 

várias áreas, tendo sobretudo em conta, os usos previstos, a individualização de subáreas a 

sujeitar a características específicas e/ou a um desenvolvimento prioritário, e a indicação das 

formas de ocupação urbana, bem como dos tipos de programação mais apropriados (cf. IGAPHE, 

1993:35). Para cada sector especificavam-se o número de fogos, existentes e a realizar, e todo o 

tipo de equipamento e serviços necessários, dada a rarefacção que as estruturas públicas 

comunitárias e as áreas destinadas a comércio e serviços apresentavam. Outro aspecto 

importante dizia respeito à previsão de novas redes infra-estruturais, de água, saneamento, 

electricidade e telefones, o que determinava à partida as áreas de expansão e a estrutura 

prevista para a sua organização morfológica e layout geral. A mais significativa, também porque 

apresentava maiores divergências face às previsões originais, era a área de expansão 

correspondente aos sectores 12, 13 e 14 (3º Terço). Num esquema de ensanche, desenhava-se a 

malha ortogonal estruturante que começaria por suportar a construção das redes infra-estruturais 

do processo de urbanização, para dar depois lugar aos processos de parcelamento e edificação. A 

malha entroncava na ESP, para depois se desenvolver em direcção ao rio onde intersectaria a 

zona de paisagem protegida, um promontório de elevado valor paisagístico e visual. 

Simultaneamente, a acompanhar as peças escritas e desenhadas, um regulamento 

estabelecia o prazo de 10 anos para a vigência do plano, confirmando um desenvolvimento 

conjunto a mediar entre planos de iniciativa pública e loteamentos de promoção privada, e a 

disponibilização de solo público para a execução dos equipamentos planeados. 

Na verdade, bem vistas as coisas, passados que estão cerca de 15 anos desde que o 

plano de revisão foi elaborado, podemos afirmar com segurança que o documento pouco adiantou 

ao rumo de desenvolvimento do sector.  

Em primeiro lugar, foram raras as inovações que introduziu face às estratégias e 

objectivos defendidos 20 anos antes pelo plano original. Seguindo uma abordagem bastante 

menos flexível que a do plano dos anos 70, mais clara do ponto de vista dos referenciais 

quantitativos (índices urbanísticos), mas nem por isso mais inteligível no que se refere às opções 

estruturais e de morfologia do território, a proposta revelava-se bastante limitada, sobretudo 

quando encaradas as potencialidades oferecidas pelo sector. Enquanto o PIA inicial era um plano 

de estrutura e princípios, a sua revisão trocava a estratégia e os conceitos por números e 

sectores.  

Em segundo lugar o plano não conseguiu fazer valer as suas orientações. Das previsões 

apontadas, foram escassas as obras efectivamente concretizadas, e o ponto forte tornou a ser a 

construção de bairros residenciais, de que não constavam as ditas externalidades de 

acompanhamento económico e social. Desta feita, as tendências vigentes, marcadas já pelo 

estigma da exclusão e da desintegração social, não só se mantiveram, como viram reforçado o 

seu grau de criticidade.  
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Fig.25 - Planta de Zonamento e Sectorização sobreposta à Planta de Síntese da proposta de revisão do PIA. Indica o
traçado das diferentes redes de infra-estruturas, existentes e previstas, as zonas habitacionais, já construídas, em projecto ou
programadas, e os espaços verdes, de protecção, públicos para lazer e de enquadramento. Nela estão também definidos os
18 sectores em que se organiza a proposta. 
Fonte: IGAPHE, Plano de Urbanização PIA Revisão. Planta de Zonamento e Sectorização. Esc. 1:2000. Novembro 1993. Plano 
Integrado de Almada – Monte da Caparica, IHRU.  
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Nesta perspectiva, o Plano de revisão dos anos 90 resultou mais uma vez em malogro. 

Para além de ter tido o mérito de sintetizar cartograficamente o levantamento actualizado da 

área, tomando desde logo em consideração os compromissos assumidos, quer pelo antigo FFH, 

quer nos anos de gestão do IGAPHE, e de pôr a dialogar, em torno de um território problema, as 

principais entidades intervenientes no sistema, poucas mais são as virtudes que lhe podemos 

apontar. E, aos dias que correm, as estruturas construídas que, ainda assim, revelam algum fio 

condutor e legibilidade, reportam-se, efectivamente, à rede estrutural que foi obra do plano 

inaugural.  

 

 

3.5. De Interstício-Proveta da «Cidade-Providência» a Hiato Jurídico no Plano Director 

Municipal 

 Não foi mera coincidência do destino o fracasso que derribou a tentativa dos anos 90 

para revisão do sector. Num enquadramento de maior dinâmica, quando se publicavam novas 

normas jurídicas no âmbito do ordenamento do território (desde os instrumentos de OT16 aos 

regimes reguladores da actividade particular17) e se elaboravam o Plano Director para o Concelho 

e o Plano Regional de Ordenamento para a AML, logo o processo arrancava ferido de morte. 

Desenvolvido sob a orientação de um organismo estatal, o IGAPHE, mas juridicamente 

enquadrado na imagem legal dos PMOT, de que o Decreto-lei 69/90 regulava a elaboração, 

aprovação e ratificação, o Plano de Urbanização para Revisão do PIA cedo deixava impressa a 

marca da contradição e da incompatibilização de tutelas. 

As separações de tutela na administração do território e seu ordenamento têm-se 

acentuado como uma questão fulcral na articulação intersectorial de políticas e estratégias. Neste 

aspecto o PIA não foi excepção e pode mesmo intitular-se como um caso paradigmático onde o 

confronto e sobreposição de tutelas, nomeadamente entre a Administração Central e a 

Administração Local, passou a ter um papel decisivo na determinação do rumo de 

desenvolvimento do sector. Seja do ponto de vista da expansão urbanística e da definição da 

forma física e tecido construído, seja do ponto de vista da gestão dos espaços e áreas protegidas, 

o cruzamento e indefinição de tutelas e competências converteu-se num obstáculo que tem sido a 

causa de algumas disparidades e deficiências de cobertura. Na verdade, o plano de revisão de 

1991/1993 não fez senão despertar um processo difícil que continua por desempatar. 

 No início dos anos 70, quando se escolhia a faixa marginal Almada-Trafaria para receber 

o primeiro e um dos mais extensos planos integrados, dava-se um primeiro passo no sentido de 

interpôr na continuidade da extensão territorial um intervalo de espaço que viria suportar a 

configuração experimental da «Cidade-Providência». Sujeito a medidas de actuação excepcionais, 

sob a jurisdição especial do Estado Central, neste interstício-proveta da «Cidade-Providência» 

criavam-se as condições óptimas para se assistir ao próprio desmoronamento do Estado 

Providência, e de todo o seu séquito hierárquico de ministérios, políticas, feitos e instituições.  

                                                     
16 Decreto-lei nº 176-A/88 de 18 de Maio que estabelece o novo regime jurídico dos PROT e Decreto-lei 
nº69/90 de 2 de Março que estabelece o regime jurídico dos PMOT 
17 Decreto-lei nº445/91 de 20 de Novembro que regula o licenciamento municipal de obras particulares, o 
Decreto-lei nº448/91 de 29 de Novembro que regula o licenciamento de loteamentos urbanos e o Decreto-lei 
nº61/93 de 3 de Março que estabelece alterações ao RGEU. 
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 Quando “os sucessivos choques petrolíferos, a liberalização e a globalização económicas, 

as conjunturas recessivas, e a tendência crescente da diminuição do orçamento público em face 

das expectativas de manutenção e o alargamento das políticas sociais do Estado, começaram a 

minar as bases financeiras e ideológicas próprias do Estado Social” (DOMINGUES, 2003: 171), as 

máquinas urbanas entretanto postas em movimento, há muito lesadas pela sua própria 

incompletude e chagadas na sua integridade social, começavam também a ver desfeitas as 

lógicas e os embasamentos que lhes alicerçavam a existência e os impulsos de vitalidade.  

Mas nos vácuos do processo, enquanto a transformação dos modelos económicos, 

instigados pela conjuntura internacional emergente, não pesava o suficiente para obrigar desde 

logo a uma viragem de 180 graus nas políticas, bafejadas ainda pelas brisas favoráveis dos 

Quadros Comunitários de Apoio, optava-se antes por uma subtil suspensão das formalidades. Foi 

assim que o PIA se viu reduzido a hiato jurídico na ratificação do quadro regulamentar do Plano 

Director Municipal, enquanto o Estado tornava a assumir a dianteira na condução totalitária do 

sector. Quando em 1997 o PDM de Almada foi aprovado, as notas prévias da Resolução do 

Conselho de Ministros (5/97 de 14 de Janeiro) deixavam bem claro que a área afecta ao PIA, 

apesar de ter sido incluída no âmbito do plano director sob a designação de Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão de Almada Poente (UNPO 3), e para a qual se haviam determinado classes 

e categorias de espaço, e respectivos índices de ocupação e transformação, ficava privada de 

ratificação governamental. 

“(...) o Governo tem em curso, no território do município, um vasto projecto de 

intervenção dentro da área abrangida pelo Plano Integrado de Almada (PIA), com vista à 

construção de habitações a baixos custos, através do Instituto de Gestão e Alienação do 

Património Habitacional do Estado (IGAPHE), devendo referir-se, em particular, os 

empreendimentos de habitação económica lançados ao abrigo do regime estabelecido no 

Decreto-Lei n.o 164/93, de 7 de Maio, num total de 1573 fogos. A evolução das circunstâncias 

locais e da península de Setúbal, ocorrida desde 1973, ano em que o PIA foi aprovado, bem como 

o previsível impacte da construção da estação do Pragal da ligação ferroviária Norte-Sul através 

da Ponte de 25 de Abril, aconselha uma próxima revisão das suas previsões, dada a preocupação 

de instalar equipamentos de apoio necessários à qualidade de vida da população ali residente e 

diversificação funcional dos projectos a concretizar. Neste contexto, cumpre ao Governo tomar as 

medidas de planeamento, programação e execução necessárias à conclusão do PIA, sem prejuízo 

da desejável cooperação com a Câmara Municipal de Almada neste domínio (...)”. 

Enquanto as directivas da Administração Central continuavam paradoxalmente a insistir 

na tecla assistencial da habitação a custos controlados e subsidiada pelo Estado, outras 

orientações denotavam a preocupação de dirigir o sector para novos modelos de 

desenvolvimento. Por um lado, a autarquia, considerando a UNPO de Almada Poente a “principal 

área de expansão da cidade de Almada” (art. 21.º da RCM 5/97), salientava “a reabilitação dos 

espaços exteriores e o favorecimento da instalação de novos estratos sociais” como as linhas de 

acção prioritárias no âmbito da intervenção em espaço urbanos (art. 22.º). Por outro lado, o 

PROT-AML, no âmbito de uma visão prospectiva das dinâmicas territoriais metropolitanas, 

integrava o PIA como um Espaço-Motor e Espaço-Emergente da AML. A aglomeração de 

vantagens e oportunidades superava, nesta perspectiva, o agudizar de problemas relacionados 

com a exclusão social, a monofuncionalidade e a segmentação de actividades. 
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Na verdade, só a localização estratégica, no interior do sector, da Estação Intermodal do 

Pragal, para além da existência dos tais equipamentos de ordem superior, era o bastante para 

interessar à autarquia como dispositivo potenciador e acelerador de uma nova dinâmica de 

transformação urbana e de desenvolvimento económico, não só para o PIA, mas também para a 

cidade de Almada e resto do Concelho. Contrariamente, o travamento imposto à jurisdição 

municipal numa parte fulcral dos territórios concelhios terá sido, entre outros, o motivo cabal 

para deixar inoperantes e ver contraditadas as directrizes do plano director do Concelho; isto 

para não falar da posterior demissão autárquica na prestação de alguns serviços básicos. Em vez 

de se combater a aridez funcional e social, e a pobreza de actividades e serviços empregadores, 

reforçava-se o carácter residencial e desleixavam-se os esforços de diversificação social e 

dinamização económica. 

Desmantelado o mito da «Cidade-Providência», socialmente justa, integrada e racional, 

enfrenta-se agora uma espécie de elefante branco que, não obstante os pontos fortes e os 

ângulos de oportunidade, exigirá enorme esforço e reviravolta de estratégias para, enfim, ser 

posto em movimento e tornado sustentável. A ruptura definitiva do Estado Providência e a 

caminhada a passos largos para um “modelo de Estado «minimal»”18, com todas as suas 

restrições, deixa de admitir atrasos e ineficiências, e as estruturas dele dependentes, afinal 

sorvedouras de recursos que o emagrecimento das finanças públicas não mais permite sustentar, 

vêem-se automaticamente enredadas numa lógica de desarticulação institucional dentro da 

Administração Pública, onde os municípios, em geral fragilizados na sua capacidade financeira e 

organizacional, ficam de mãos atadas, ou pura e simplesmente se demitem, das suas crescentes 

competências e das responsabilidades urbanísticas que lhes são exigidas. 

Depois de se ver coarctada na legitimidade tutelar sobre os territórios concelhios, a 

autarquia rejeita agora a responsabilidade e o fardo pesado dos milhares de fogos que o Estado 

faz tenção de alienar; porque, diga-se, ao contrário do que se passou na maioria das situações 

patrimoniais sob alçada do IGAPHE, no PIA não foi (pelo menos até muito recentemente) alienado 

um único fogo, aparentemente resultado dos problemas pendentes do processo de expropriação 

sistemática, que têm dificultado a inscrição e registo das antigas parcelas rústicas em novas 

parcelas urbanas. Apesar dos esforços no sentido do diálogo e da colaboração, continua a ser 

evidente o cruzamento e atrito entre a tutela directa do Estado e a tutela da Administração Local, 

para não falar de todas as outras, da APL à REFER, que também interferem territorialmente na 

gestão daquele sector. Caberá certamente ao Plano Estratégico, entre outros aspectos e 

objectivos, encontrar um ponto de concordância e cooperação entre elas. 

 Parafraseando A. Domingues, “Em suma, num tempo que já não nos iludimos facilmente 

nem com as virtualidades do “tudo mercado”, nem com o regresso do Estado Providência, nem 

com as expectativas excessivas sobre a dinâmica da sociedade civil, a solução só pode estar no 

aproveitamento pleno do melhor que cada uma destas esferas pode conter e nas soluções de 

articulação institucional que melhor se ajustam a esse desafio” (Op.Cit:183). 

 

 

                                                     

18 Como refere A.DOMINGUES “A crise fiscal e orçamental do Estado, a pressão crescente da liberalização, da 
globalização e da desregulação dos mercados, o avanço rápido das políticas neo-liberais e a caminhada para 
um modelo de Estado “minimal”, interrompem drasticamente a consolidação do Estado Providência sem que, 
entretanto, a denominada Sociedade Civil tenha ganho uma efectiva importância enquanto parceiro de 
substituição de algumas políticas assistencialistas públicas” (2003:174). 
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Fig.26 – Bairro Branco - PIA 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2009 

 

 
Fig.27 – Bairro Amarelo - PIA 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2009 

 

 
Fig.28 – Edifícios CHUT - PIA 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2009 

Fig.29 – Bairro Rosa - PIA 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2009 
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3.6. Impulsos para uma Regeneração. O Estudo Estratégico de Almada Poente 

Está ainda por concluir e consolidar o sistema urbano e o tecido construído que um gesto 

voluntarista do Estado, em plena «Primavera Marcelista», há 35 anos inaugurou. Com vista a dar 

novo sentido aos territórios afectos ao PIA, e a deles tirar o devido partido no desenvolvimento 

económico e urbano do concelho, assinou, a Câmara Municipal, em Julho de 2004, um Protocolo 

de Cooperação com a Secretaria de Estado da Habitação e o INH para elaboração de um plano 

estratégico para o sector. O estudo, liderado pela equipa técnica das empresas Atkins Portuguesa 

e Espaço e Desenvolvimento, e que veio a ser nomeado de Plano ou Estudo Estratégico de 

Almada Poente, passou recentemente para a responsabilidade do IHRU com a fusão neste 

organismo do INH, IGAPHE e DGEMN. 

A delimitação da área de estudo seguiu o perímetro delineado para o PIA – 1ª fase e 

abrange um território de elevada heterogeneidade, seja no que se reporta às formas de ocupação 

e classes de uso do solo, seja no que se refere às unidades e características da paisagem. Assim, 

de acordo com as definições prévias das entidades competentes, o PEAP traça os seguintes 

objectivos:  

“- Reabilitar uma área da cidade de Almada onde vivem mais de 20 mil pessoas; 

  - Desenvolver um plano em articulação com o tecido urbano envolvente, onde se 

destacam elementos estruturantes da cidade como o Campus Universitário, o Instituto Jean 

Piaget, o Hospital Garcia de Orta, a Estação Ferroviária do Pragal, o Almada Fórum; 

 - Contrariar o carácter monofuncional da habitação social dominante, que tem gerado 

problemas sócio-económicos caracterizados pela marginalização das populações e dificuldade de 

integração social; 

 - Realizar um planeamento urbanístico no sentido de desenvolver um tecido social 

diversificado; 

 - Promover a criação de equipamentos sociais em sectores como a educação, cultura, 

desporto, actividades de recreio e lazer, apoio social, abastecimento público, segurança e saúde, 

entre outros; 

 - Qualificar o espaço público tendo em conta a estrutura viária principal e secundária e a 

distribuição de praças, parques e jardins públicos. A iluminação pública, o mobiliário urbano e a 

sinalização e arborização dos passeios são elementos fundamentais a ter em conta; 

   - Procurar formas de elevar os padrões de qualidade arquitectónica e construtiva e de 

recuperar as zonas degradadas do tecido urbano existente; 

 - Possibilitar a criação de dois a três mil fogos, praticando densidades muito 

moderadas”19. 

 Tendo sido recentemente dado por terminado o processo de análise e proposição 

estratégica, resta aguardar pelo rumo que a Administração dará daqui para a frente ao processo 

e pela tradução na prática das orientações e dos objectivos traçados. 

 

  

                                                     
19 http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/CMA/PROJECTOS_ESTRATEGICOS/?d_id_projectos=5094844 
&cboui=5094844 
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Fig.30 - Planta de Uso Actual do Solo. PEAP. Fase de Diagnóstico. 2008. Autoria: Espaço e Desenvolvimento, Atkins
Portuguesa 
Fonte: Espaço e Desenvolvimento, Atkins Portuguesa, IHRU 
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Fig.31 - Planta de Identificação dos Equipamentos . PEAP. Fase de Diagnóstico. 2008. Autoria: Espaço e Desenvolvimento,
Atkins Portuguesa. Fonte: Espaço e Desenvolvimento, Atkins Portuguesa, IHRU 
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V.4. ENSAIOS MATRICIAIS PARA O ESPAÇAMENTO: DO ENCLAVE À HETEROTOPIA  

 Sob o dispositivo do enclave, os intervalos eruditos de excepção antecipam a discussão 

contemporânea acerca da interdependência entre o urbano e o infra-estrutural, acerca da 

compatibilidade entre o urbano (artificial) e o natural, acerca do vínculo entre o urbano (espacial) 

e o social. Quando as críticas aos resultados visíveis da modernidade se faziam soar já com 

alguma intensidade, em tempos em que o problema da habitação e da cidade «para todos» se 

sobrelevava na nossa conjuntura muito particular, optava-se por ensaiar, em situações 

demarcadas ditas especiais, a pesquisa de formulações globais para enunciar o urbano, e 

reformar ou reinventar as valências do espaçamento, pautando mecanismos novos de 

intervenção pública na ordem concebida para a cidade. Assim começou por se configurar o 

programa de política dos Planos Integrados, e assim se iniciou a ocupação urbana dos territórios 

a Poente de Almada. 

Como artifício territorial elegia-se o enclave, um sector urbano inaugural a circunscrever 

uma ordem nova cunhada na paisagem, e a definir um sistema próprio de abordagem ao 

território e de controlo do processo de urbanização20. No interior do enclave a fórmula do 

espaçamento prometia conquistar outras cambiantes. Sob o atributo da rede e na vaga do 

integrado, à simples tendência de promover a já trivial abertura espacial, juntavam-se-lhe outros 

vectores com o cunho de estruturantes e o intuito de concorrer para criar uma nova circunstância 

de legibilidade. Num clima de entusiasmo e num fórum de pesquisa que exibia o timbre de ser 

experimental, tentava-se a reconciliação entre espaçamento e legibilidade, não apenas 

explorando as plataformas do desenho ou atendendo às certificações do modelo físico, mas 

investindo sobretudo na edificação de uma estrutura inteligível que se tornasse suporte da 

edificabilidade a jusante. Desta feita, preparava-se para a regra e para o modelo uma conjuntura 

de aliança e confederação que não encontrava na história do urbanismo português, nem da 

consentânea política de habitação, possível termo de equiparação.  

Em primeiro lugar interessava alcançar nova ordem para a mensagem do espaçamento. 

Não estava em causa invocar a canónica convenção de fechamento, nem sequer retomar a 

perspectiva beaux-artiana da linearidade; quando muito havia que refundá-la, absorvendo-a em 

estrutura e em princípio, mas optando por secundarizar os formalismos figurativos do desenho e 

até os aspectos modais da configuração material. A investida fazia-se por meio de uma 

abordagem matricial capaz de integrar uma factorização múltipla do território nos seus vários 

ângulos e condicionantes, e de correlacionar em rede as suas diferentes escalas e vectores 

sectoriais, encetando uma aproximação verdadeiramente integrada em face da complexidade 

crescente do urbano conexivo e espaçado.  

A matricialidade da proposta preparava terreno para formular uma emancipação 

autêntica e integral do espaço público. Porque se este era desejo que vingava ainda na sombra 

do projecto da modernidade, assistia-lhe agora uma dimensão sistémica que se julgava, essa 

sim, conciliadora entre o fenómeno de dilatação espacial e a capacidade do espaço de 

permanecer claro e perceptível, de evidenciar legibilidade. Como elemento estruturador do 

urbano era ao espaço público que cabia alicerçá-la e, por isso, planeava-se a sua estruturação 

muito a montante, anterior ao tempo do desenho, sobranceira à materialização da cidade. 

Protegida pela tessitura da matriz, desde logo enraizada no conjunto inclusivo das redes 

                                                     
20 Para uma definição mais alargada de enclave veja-se D. G. Shane, 2005: 176-197 
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sectoriais que compunham a proposta, a noção de legibilidade desconectava-se do seu sinónimo 

imaginabilidade, libertava-se da intrínseca correlação com a ideia de visibilidade, para ver 

reforçados os aspectos vectoriais do conceito, qualidades como a direccionalidade, o sentido, a 

intensidade ou a articulação que, sem recorrer à estreiteza da imagem ou à modelação da forma, 

pudessem afinal continuar a despertar um sentido de apropriação e orientação espacial. Assim, 

privilegiando a estrutura à forma, apostando em timeless qualities21, o plano configurava-se como 

um instrumento capaz de absorver e enquadrar o reajustamento constante de uma ordenação 

urbana configurada à medida dos tempos e das necessidades. 

Neste contexto ensaístico, era precisamente a busca pela matricialidade que permitia 

antecipar o debate sobre a relação do urbano com o infra-estrutural, sobre a sustentabilidade 

ambiental e o equilíbrio social do distrito que se inaugurava. Numa concepção urbanística 

transdisciplinar e atenta às dimensões plurais do território, cruzavam-se na arena definida pelo 

enclave as mais variadas abordagens e domínios disciplinares. Ao mesmo tempo que o urbanismo 

se destacava da arquitectura defendendo um espaço próprio de reflexão e actuação, uma busca 

epistemológica por um fundamento seu, as ciências do planeamento entravam em plena 

efervescência técnica e científica, colocando o seu jovem olhar ao serviço do território e 

orientando o seu modus operandi para fórmulas novas de intervenção territorial. 

Entretanto, enquanto o modelo físico ganhava tolerância modal e flexibilidade adaptativa 

demarcando a sua racionalidade pela via da matriz e da integração factorial, a regra encontrava 

coerência e fundamento jurídico numa armadura legislativa inaugural, consagrada a pensar no 

alargamento, em tamanho e conteúdo, das iniciativas públicas de urbanização comparticipada, e 

no melhoramento da urbanização em geral, perspectivando-se o encetar de uma nova era em 

termos regulamentares, de política e conjunturais. 

O interesse colectivo parecia ter enfim conquistado o merecido destaque e primazia. Não 

obstante as mudanças que começavam a anunciar um afastamento consciente face aos preceitos 

da cidade e do urbanismo modernos, a submissão da propriedade (privada) ao signo do colectivo 

tornava-se enfim uma realidade. Sob o mecanismo da expropriação sistemática, mediante a 

formal declaração de utilidade pública, a posse do solo passava integralmente para o domínio 

público e jurisdição da Administração Central, deixando (pelo menos em termos hipotéticos) o 

ordenamento fora de quaisquer constrangimentos fundiários e à margem de perturbações ou 

pretensões particulares menos beneméritas22. Os princípios doutrinários e a conjuntura 

regulamentar marcelistas vinham dar sustento operatório à progressão matricial da fórmula do 

espaçamento, prenunciando uma inteligibilidade de base que à partida se declarava integrada, e 

se prometia actuante e de vanguarda. 

Contudo, protagonizando aquilo a que se pode chamar incursões da «cidade-

providência» literalmente enclavinhadas no território - porque a experiência da «cidade-

providência» se fazia de forma tímida, claramente tardia em relação aos pares europeus, e 

limitada ao interior do enclave -, os intervalos eruditos de excepção, ao mesmo tempo que 

apadrinhavam a implantação da matriz procurando a compatibilização de regras e modelos e a 

                                                     
21 Considerem-se as afirmações e conceitos introduzidos por Aldo Van Eyck no CIAM de 1959 em Otterlo onde, 
muito antes de Christopher Alexander, já se falava na necessidade de se criarem patterns e uma constituent 
language que deveria expressar as timeless qualities da natureza humana (cit. Viganò, P., 1999:95). 
22 Em termos hipotéticos, saliente-se, porque na realidade a questão da transferência da propriedade foi 
aspecto que se verificou problemático e justificou atrasos e perturbações em desfavor de uma implementação 
mais transparente e escrupulosa do esquema primordial. 
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reconciliação entre espaçamento e legibilidade, permaneciam circunscritos ao dispositivo do 

enclave que, por natureza, não surtia o mesmo tipo de afectação matricial23. Demarcando sem 

equívocos a fronteira entre interior e exterior, o enclave, enquanto veículo ou utensílio de 

produção urbanística, patrocinava um tipo de desenvolvimento que tomava o urbano como um 

todo coerente e o plano urbanístico como uma formulação global, garantia de um progresso 

ordenado. Assim, na sobreposição de um pensamento matricial à condição do enclave, habitava 

desde logo uma contradição essencial: se, por um lado, se rejeitava a ideia de que o plano 

pudesse solidificar uma disposição espacial congelada no tempo, por outro lado elegia-se um 

dispositivo que, à partida, era próximo da ideia de que a produção da cidade pudesse ser 

orquestrada como uma unidade fechada. A matricialidade de uma estrutura urbana pensada em 

formato rede não suplantava os limites reais impostos pela condição de enclave, bem 

perimetrizados pelas fronteiras físicas estipuladas pelos eixos das infra-estruturas, pela situação 

ribeirinha marginal mas, sobretudo, bem demarcados pela excepcionalidade (em regra e 

mecanismos) da experiência que então se inaugurava. 

 Assim, enquanto a tessitura inteligível das regras e dos modelos, nestes intervalos de 

urbanização comparticipada, transparecia como sinal de boas práticas e resultado de um tempo 

de debate e de trabalho construídos num ambiente promotor de cidadania, o dispositivo do 

enclave limitava a operação, intitulando-a de «exclusiva» e condicionando em absoluto a sua 

viabilidade a essa mesma condição de enclavamento e excepção. 

 Não obstante, a condição de enclave até podia ter sido diluída num desenvolvimento 

salutar não fossem as sucessivas dissoluções de conjuntura e o próprio colapso do mito do 

integrado (cf. Graham, S., Marvin, S., 2001: 90-135). O tempo e a História, mas sobretudo a 

incapacidade de levar por diante a conduta e a disciplina da integração, funcionaram como 

factores de distorção da estrutura inteligível. Tal como correu sem êxito a tentativa marcelista de 

“liberalizar o peso da ditadura”, também a investida enclavinhada da «cidade-providência» não 

teve o merecido sucesso. O que se iniciou como um espaço de congregação entre regras e 

modelos, passou a protagonizar uma experiência de deviação, a erosão de conceitos e valores, a 

total perversão da matriz e o desfalecimento da mensagem estruturalista. Da cidade imaginada 

em rede chegou-se a uma situação de gueto e marginalização. O enclave derivou em heterotopia, 

em heterotopia da deviação24.  

Na verdade, é preciso deixar claro que esta derivação, apesar de conjuntural, representa 

de certa forma uma opção política voluntária, ou seja, não é uma simples casualidade fruto do 

acaso e da mera mudança de regras. A heterotopia, enquanto estrutura ou elemento urbano 

dissipador de instabilidades, nomeadamente da instabilidade social, presta-se a temporariamente 

acolher o que a cidade rejeita e não admite no seu interior. Alojando a diferença, manobrando a 

excepção e reagindo em permanente mudança, a heterotopia ajuda a manter o balanço da cidade 

e do território em geral, numa relação de certa forma anormal mas, ainda assim, benigna e de 

tolerância. Segundo Foucault e D.G.Shane, há razões sistémicas para a existência da heterotopia 

e para que ela surja como uma constante na história da cidade e das organizações humanas. 

                                                     
23 Segundo a origem francesa da palavra, o enclave reporta directamente a uma situação de enclavement ou 
encravamento, uma ordem estrangeira introduzida «à força» num determinado lugar, onde acaba por 
estabelecer o seu próprio arranjo espacial e social, a sua hierarquia, e passa a exercer o seu próprio sistema de 
organização e regulação. 
24 Veja-se as definições de heterotopia inventariadas por M. Foucault, 1964 cit. LEACH, N., 1997:350-356 e D. 
G. Shane, 2005:231-243 
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A suposta abordagem unitária no interior do enclave reflecte-se hoje, por ironia, na clara 

oposição dos seus princípios fundadores de estabilidade e coerência. Se, no interior do enclave e 

com o decorrer do tempo, nasceram outros pequenos enclaves que contribuíram para que se 

desfizesse a base matricial e se fragmentasse a mensagem do integrado, também a delimitação 

excepcional da operação ajudou a que o dito enclave seja hoje um participante mais na parataxe 

do território fragmentado, um pedaço no imenso “arquipélago de enclaves” (Graham, S. & 

Marvin, S., 2001:110) que formam a cidade contemporânea. 

Resultado do colapso do projecto integrado, a heterotopia representa, afinal, o 

derradeiro desvio da regra e a distorção e esfarelamento do modelo e da matriz.  
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CAPÍTULO VI 

ARRANJOS DE PORMENOR ESPORÁDICOS 
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“COMPATIBILITY: The working together of the pieces of a city so that the 

spaces used by people support the city’s legibility”  

Alison & Peter Smithson, s/data [2005] 
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VI. ARRANJOS DE PORMENOR ESPORÁDICOS 
 

VI.1. REGULAÇÃO E CONCERTAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE PROXIMIDADE 

Ao mesmo tempo que a iniciativa privada foi ganhando terreno e domínio em matéria de 

ocupação, transformação e uso do solo, o urbanismo de proximidade, o único garante da 

qualificação e da validação democrática do espaço urbano da cidadania, foi sendo 

progressivamente reduzido ao «grau zero do planeamento» (para usar a expressão de A. 

Domingues).  

Quando, a partir de meados do século anterior, as práticas científicas do macro 

zonamento passaram a substituir os modelos Beaux-Arts de concepção e produção da cidade 

assentes no desenho do espaço de proximidade, e o urbanismo se orientou para o primado da 

grande escala e para um entendimento genérico e abstracto da ordenação da paisagem e da 

definição do espaço urbano e forma construída da cidade, o planeamento de pormenor não soube 

acompanhar a transição. O que se ganhou em abrangência e regulação perdeu-se em 

determinação morfológica e em abordagem projectual. 

A inoperância que os Planos de Urbanização e de Pormenor têm manifestado no contexto 

dos instrumentos de ordenamento e gestão territorial, a sua complexidade, onerosidade e 

lentidão num quadro de funcionamento da Administração Pública que pouco tem de fluidez, mas 

onde não falta burocracia, tem encontrado saída na frequência com que as câmaras municipais, 

por via da iniciativa e da responsabilização privada, se socorrem da figura fácil e expedita do 

loteamento urbano como mecanismo para pôr em marcha o processo de urbanização nos 

territórios sob sua jurisdição. Se o Plano de Pormenor constitui a única possibilidade legal (para 

além de operações de reparcelamento) do poder municipal manifestar iniciativa e actuação em 

terrenos particulares, por sua vez a iniciativa privada vê-se vedada da possibilidade de se 

responsabilizar pela elaboração de planos de pormenor, ressaltando, desde logo, a figura do 

loteamento urbano como o instrumento operativo restante, disponível aos particulares, para 

fazerem valer os seus desejos e direitos de iniciativa.  

Assim, à medida que os fragmentos poligonais de expansão foram reforçando a sua 

posição nas texturas da forma suburbana, os Planos de Pormenor permaneceram nos bastidores 

da cena urbana, reduzidos a arranjos esporádicos, a intervenções isoladas e muito marginais no 

seio do fenómeno extensivo da urbanização. Ultrapassado pelo sentido prático e pela banalização 

corrente que adere bem aos loteamentos urbanos, o Plano de Pormenor acabou por figurar um 

instrumento menor em todo o processo, tornando-se, sem dúvida, como V. Campos tão 

sagazmente fez questão de lembrar, o “elo mais fraco do nosso sistema de gestão territorial” 

(2006). 

No momento em que os Planos Directores Municipais são já uma realidade, e quando os 

alicerces de um planeamento estratégico começam finalmente a criar raízes, o planeamento de 

pormenor permanece uma ilusão, representando a miragem do que, em termos de forma e 

estrutura, ficou por resolver; o fim da linha ou o último elo de um paradigma que não se chegou 

a atingir. Discuta-se ou não o enquadramento dos PP na linha de montagem prevista para o 

planeamento, acredite-se ou não na sua eficiência como ponto culminar de todo um processo 

encadeado, escalar e unidireccional, o que é certo é que, a inoperância e omissão de um nível de 

planeamento de proximidade, até mais do que a falha de um degrau na sucessão em cascata dos 
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instrumentos de planeamento e gestão territorial, pode dissolver e esvaziar de sentido toda a 

cadeia harmónica e a lógica hierárquica de resolução pluriescalar que lhes está afecta, quanto 

mais possibilitar que se cumpra o objectivo derradeiro de todo o sistema: desenhar a cidade, 

estruturar o território, na mira da colectividade, para os cidadãos1.  

Numa lógica abstracta, mais quantitativa do que qualitativa, o instrumental de índices 

urbanísticos e categorias de espaço definido em sede de PDM tem sido, desde a sua instituição e 

posteriores aprovações, a matriz mínima e suficiente para vincular particulares e satisfazer 

autarcas e, rapidamente, fazer dispensar com ligeireza instrumentos de detalhe que não 

deveriam encontrar substituto nem em planos directores ou de urbanização, a que compete 

regular outros âmbitos e escalas de intervenção, nem em loteamentos avulso a que cumpriria 

somente dar provimento legal à iniciativa privada e execução a normas e definições formais 

estipuladas a priori por iniciativa ou em concordância municipal.  

Enquanto o PDM continua a desempenhar um papel mais operativo do que estratégico, o 

declínio do planeamento de pormenor ou da cidade pensada e edificada na lógica da proximidade, 

espartilhada tanto pelo funcionalismo público quanto pelo paradigma de um urbanismo 

funcionalista, vai arrastando consigo o próprio declínio da forma urbana e do espaço colectivo 

como elemento ordenador, num ciclo vicioso que encontra nos cidadãos os seus principais 

lesados. De tal declínio é sem dúvida testemunha o número obsceno de planos de pormenor 

aprovados nos diversos municípios da AML (normalmente na casa da dezena por contraposição à 

explosão de loteamentos a que tem sido atribuído alvará), e que o mais das vezes respondem à 

especificidade de incidirem sobre zonas urbanas já existentes onde, mais do que modelar de raiz 

e constituir direitos de edificação, é preciso requalificar zonas já consolidadas, redefinir espaços 

já construídos, reutilizar estruturas já implantadas, salvaguardar áreas e paisagens ainda por 

proteger e conservar (cf. J. Silva, 2006:2,3); isto quando não aparecem apenas para legitimar e 

encobrir o que já se formalizou como compromisso. 

Confirmando-se a excepção que foge à regra, exemplos de «boas práticas» podem, 

apesar de tudo, ser encontrados, comprovando aliás a justeza e elasticidade passíveis de 

veicularem a planificação e definição de uma arquitectura da cidade quando estão disponíveis os 

mecanismos democráticos que só um urbanismo operativo e de proximidade pode oferecer. Ainda 

que as «boas práticas» tendam a ser mais práticas significativas do que propriamente exemplares 

ou situações de excelência, a sua análise e avaliação revela-se fundamental num contexto 

urbanístico e num sistema de planeamento onde o atraso é evidente e a inércia prepondera. Não 

sendo certamente determinantes na forma da suburbanização, nem por isso os esporádicos 

arranjos de pormenor, que ainda assim vão salpicando o território metropolitano, deixam de ser 

decisivos para informar categoricamente o processo de construção da cidade alargada, ao 

intitularem experiências que, sendo a norma mas não constituindo regra, envolvem e vinculam 

diferentemente, agentes públicos e actores privados, reguladores, investidores e destinatários. 

Com efeito, não obstante o carácter residual e as graves disfunções que até hoje têm 

caracterizado o nosso planeamento de pormenor, não se lhe pode negar o grau de importância 

                                                     
1 A Cidade para o Cidadão. O Planeamento de Pormenor em Questão foi o tema de um encontro promovido pela 
OA em 2006 para debater todo o enquadramento do urbanismo de pormenor orientado para a qualificação do 
espaço público e para o cidadão em geral. No debate suscitado, onde participaram uma série de entidades, 
personalidades e pessoas interessadas no tema, discutiram-se inúmeras questões, algumas delas para aqui 
transpostas. 
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nem a imprescindibilidade para um urbanismo de proximidade que se quer mais justo, mais 

articulado e envolvente, enfim, mais cooperativo e participado.  

Num tempo em que o Estado parece regular cada vez menos e onde o mercado ameaça 

determinar cada vez mais, o planeamento de pormenor reforça a sua validade e relevância no 

seio de um sistema de ordenamento territorial que, como dita a Constituição da República 

Portuguesa, deve promover um harmonioso desenvolvimento do território nacional e assegurar o 

seu correcto ordenamento, garantindo a participação democrática dos cidadãos, neste e noutros 

domínios (art. 9º). É que, no espaço da diferença entre a regulação e a operacionalização do 

pensar e fazer cidade, o planeamento de pormenor viabiliza a introdução de uma série de 

mecanismos e nuances de procedimento democráticos que o recurso fácil às expeditas operações 

de loteamento mais não faz do que atalhar. A este nível realçam-se os mecanismos de 

compensação e concertação2 entre particulares e entre estes e a Administração Pública, e os 

mecanismos de participação da população num sistema de governância que passa também por 

opinar e actuar de baixo para cima, revertendo a unidireccionalidade do sistema de gestão 

territorial que tem feito prática no nosso país. 

Regressando ao encontro A Cidade para o Cidadão e ao editorial que deu arranque ao 

respectivo debate, “o planeamento de pormenor é a base mais apropriada para a concepção, 

controlo e avaliação democrática no fazer cidade (...) é um instrumento privilegiado de política de 

cidades e do território e de exercício dos direitos urbanos dos cidadãos” (Campos, 2006). O 

planeamento de pormenor é um vector fundamental no percurso entre democracia e cidade. 

 

 

VI.2. A APOLOGIA DO PLANEAMENTO (DE PORMENOR)  

 

2.1. As Novas Figuras da Urbanística 

Seis anos depois de o primeiro regime jurídico ter consubstanciado e regulado os 

loteamentos urbanos de génese particular (1965), e passados vinte e cinco anos desde que a 

última alteração legislativa havia sido introduzida no quadro regulamentar do direito do 

urbanismo (1946), dois decretos-lei (nº560/71 e nº561/71 de 17 de Dezembro), acompanhando 

a profunda revisão que no campo da urbanização se processava no país, vieram dar nova 

cobertura legal à figura do Plano de Urbanização. 

No sentido de reforçar poderes municipais no que respeitava o ordenamento e gestão 

dos territórios concelhios, a figura do PU tripartia-se em outras sub-figuras, nomeadamente o 

Plano Geral de Urbanização, o Plano Parcial de Urbanização e o Plano de Pormenor, cuja escolha 

reflectiria, no caso dos PU, a abrangência territorial do estudo (se a totalidade ou se parte da 

área a submeter a ordenamento urbanístico) e, no caso dos PP, as diferenças de escala e de 

conteúdo em relação aos anteriores. 

Face aos diplomas entretanto revogados, o novo regime reafirmava o princípio de 

obrigatoriedade das câmaras municipais elaborarem PGU para as suas sedes de concelho e 

localidades, insistindo-se na barreira dos 2500 habitantes como limite populacional máximo para 

permitir às últimas dispensar os estudos gerais de ordenamento (art.1º e 2º). Neste contexto, a 
                                                     

2 Segundo Fernanda Paula Oliveira define concertação como “uma forma qualificada de participação, em que se 
exige que o diálogo se alargue à busca de soluções compromissórias e reciprocamente aceitáveis para todos os 
interessados (…)”(2006:4). 
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consagração da figura de PP representava uma inovação significativa, não só porque era aí, num 

planeamento de pormenor, que se dava aos municípios a possibilidade de exercerem por inteiro 

os seus poderes e competências urbanísticas, uma vez que a existência de PGU previamente 

ratificados pela DGSU e CSOP dispensava as autarquias de sujeitarem sistematicamente os PP a 

aprovação superior (art.7º), mas também porque a previsão de uma figura urbanística de maior 

detalhe permitia libertar os próprios PU de conteúdos demasiado rígidos e concretos, nada 

próprios para a sua natureza e escalas de trabalho. 

Segundo se comentava na época, “Ao abrigo dos diplomas revogados, foram elaborados 

e aprovados algumas centenas de planos e anteplanos de urbanização. Embora todos eles 

representem um notável esforço de análise de situações e de possíveis desenvolvimentos locais, 

vêem o urbanismo numa perspectiva pontual. (...) Contra o pontualismo, a rigidez e a falta de 

generalidade dos planos, já lutavam os «planos directores», ou os «planos regionais», mas foi 

com o decreto agora em análise que se ultrapassou aquela óptica do urbanismo. Os planos gerais 

de urbanização passam a poder abranger áreas territoriais cuja estrutura urbana justifique um só 

ordenamento urbanístico, devendo configurar-se sempre, no futuro, como planos de manchas a 

preencher com as previsões dos planos de pormenor (...)” (Boletim DGSU nº2, 1972:63).  

Esta questão era naturalmente importante pois configurava os PU como figuras de 

ordenamento mais vastas, a que cumpria estabelecer um zonamento primário e uma 

estruturação genérica das principais redes e traçados, bem como propor uma programação para 

as fases executórias do plano. Embora fizesse parte das suas competências regulamentares o 

estabelecimento a priori de coeficientes de ocupação do solo com definição das características de 

ocupação para cada uma das zonas, era claramente deixado para o âmbito do pormenor a 

prescrição de regras edificatórias e os aspectos relacionados com a definição e qualificação dos 

espaços públicos e áreas verdes3. A este respeito, o decreto nº561/71 enunciava, ainda que sem 

grande precisão, os requisitos formais e de ordem técnica a que cada tipo de plano deveria 

obedecer, clarificando desta forma a tipologia e as relações hierárquicas dos instrumentos 

urbanísticos que regulava. 

Como refere F. Gonçalves, “o principal mérito do regulamento de 1971 consiste 

precisamente em pôr termo ao jogo de escondidas entre as figuras de plano geral de urbanização 

e expansão e anteplanos de urbanização (...) [repondo] em vigor princípios que asseguram um 

mínimo de legitimidade e de eficácia ao processo de planeamento (...)” (1989:33). 

Embora não possam ser consideradas propriamente soluções de inovação, outras 

melhorias foram igualmente introduzidas retomando alguns dos princípios que haviam vigorado 

no tempo de Duarte Pacheco. O primeiro referia-se à participação das populações com a fixação 

da obrigatoriedade de, sob a forma de inquérito público e antes de dar diligência ao gesto de 

aprovação, ouvir os interessados sobre as disposições em proposta; sem dúvida um aspecto de 

particular relevância, mais ainda quando era a primeira vez que se dava consagração jurídica ao 

planeamento de detalhe assumido enquanto tal. O segundo aspecto respeitava as formas de 

financiamento, tendo sido anunciado um substancial aumento (para um máximo de 90%) da 

comparticipação do Estado nas despesas relativas a levantamentos topográficos e elaboração da 

respectiva base cartográfica. No projecto para o IV Plano de Fomento reconhecia-se a 

dinamização da actividade de planeamento como um objectivo de fundamental importância, 
                                                     
3 No nº3 do art. 7º ficava expresso que desconformidades com as normas e disposições do plano determinavam 
o indeferimento dos pedidos de licenciamento e dos projectos de obras apresentados por particulares.  
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sendo a elaboração de planos de pormenor um factor “(...) indispensável ao desenvolvimento dos 

planos gerais de urbanização e à disciplina da actividade privada, na medida em que discriminam 

os moldes de ocupação do solo em zonas de actuação prioritária” (Boletim DGSU, 1973:55). 

Mas se, na denominada Primavera Marcelista, os novos regimes jurídicos trouxeram 

consigo uma lufada de ar fresco sobre o corpo instrumental do urbanismo nacional, e por mais 

que a conjuntura parecesse favorável com a convergência ideológica e regulamentar de uma 

série de novos regimes jurídicos dirigidos aos vários domínios da urbanística (da política de solos 

à política de habitação), rapidamente se percebia que caíam em saco roto as boas intenções dos 

legisladores. 

Se este impulso legislativo para desempoeirar e renovar a promoção de planos de 

urbanização não conseguiu ganhar o fôlego esperado, assistindo-se antes pelo contrário ao 

resfriar das práticas municipais no ordenamento concelhio, menos ainda o empurrão que agora  

levava o planeamento de pormenor chegou a produzir efeitos práticos. Por um lado os municípios 

continuavam a não dispor da capacidade técnica e financeira necessária para promover e elaborar 

por si planos de urbanização, quanto mais as condições para incidir no pormenor e desenvolver 

cumulativamente operações de detalhe. Com efeito, alguns dos PP que, em certas autarquias, 

chegaram a avançar não foram realizados pelos serviços técnicos municipais (cf. Mendes, 

1990:177). Por outro lado, a força da actividade e iniciativa privada agora sancionada pelo 

regime jurídico dos loteamentos urbanos, e cuja revisão de 1973 introduzia, entre outros 

aspectos, uma maior agilidade nos trâmites procedimentais do processo, projectavam para a 

sombra da inoperância os próprios PP e todas as particularidades legais por eles introduzidas, 

nomeadamente a de justificarem o indeferimento de obras e parcelamentos vindos de 

particulares quando estas colidiam com as normas do PP em vigor. 

Como sintetiza F. Gonçalves “(...) o convite à consagração da figura de plano de 

pormenor não foi seguido por quem de direito. A explicação para tal inércia devemo-la procurar 

na importância atribuível a uma figura de planeamento directamente concorrencial com os 

projectos de loteamento elaborados pelos particulares. Ou seja, a não regulamentação do plano 

de pormenor inseria-se numa estratégia mais vasta, apostada na consolidação dos processos de 

urbanização particular, mediante o esvaziamento da capacidade de controlo municipal sobre as 

operações de loteamento” (Op.Cit:35). Conforme acrescenta ainda o autor, o sentido de 

esvaziamento do plano de pormenor ficava depois comprovado pelo aparecimento sucedâneo de 

outras figuras avulso ao procurarem, em traços curtos e particularizados, superar pontualmente a 

ineficácia que fazia género no seio de um urbanismo de proximidade. Entre eles exemplifica: o 

Plano de Pormenor de Renovação Urbana (DL nº8/73 de 1 de Janeiro); o Projecto de Reconversão 

de áreas de Construção Clandestina (DL nº804/76 de 6 de Novembro); o Projecto de Aldeamento 

Turístico (DL nº14/78 de 12 de Maio) ou a Proposta de Delimitação de Áreas Urbanas de 

Construção Prioritária (DL nº152/82 de 3 de Maio). 

Na verdade, a simples inércia das acções de planeamento e a inoperância dos 

instrumentos urbanísticos foi motivo de sobra para que toda a coerência do sistema legislativo 

que o início dos anos 70 tratou de construir padecesse à sua nascença. A determinação que fazia 

depender da aprovação de planos de urbanização e de pormenor o recurso, por parte da 

Administração Pública, dos mecanismos previstos na primeira e mais espirituosa versão da lei de 

solos (576/70), nomeadamente a aplicação da expropriação sistemática e de outras ferramentas 

operativas que também iam no sentido de facilitar a aquisição e apropriação de terrenos pelos 
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municípios, foi de resto razão suficiente para que destas raras medidas se aproveitasse quase 

nada. O ciclo vicioso do «não faz nem deixa fazer» instalou-se até à raiz no sistema, impedindo 

que interesses colectivos prevalecessem sobre interesses individuais e deixando margem para 

que a “defesa ciosa de posições e privilégios” (como M. Fernandes Sá chega a mencionar) 

ganhasse vantagem sobre a definição e qualificação criteriosas da forma urbana e do espaço 

público vistos em proximidade.  

 

 

2.2. Viragem Rumo à Grande Escala  

 Se o enquadramento legislativo do início dos anos 70 representou um passo decisivo na 

orientação do sistema de planeamento para o âmbito territorial municipal, foi a década de 80 e o 

lançamento do quadro regulamentar dos PDM que definitivamente consubstanciaram a grande 

escala como a esfera por excelência do ordenamento e da regulação urbanística no nosso país. 

Apesar dos anos 60, e também 70, terem dado origem a vários planos e estudos, alguns deles 

directores, que transvazavam claramente os limites induzidos pela figura de PU (como aliás 

chegámos a referir e exemplificar no capítulo IV), raramente esses estudos cobriam a totalidade 

dos territórios concelhios, e os seus conteúdos técnicos, bem como a sua formatação global, 

careciam normalmente de clareza, coerência e afirmação, já para não falar da recorrente falta de 

aprovação. Como refere Fernandes de Sá, nesses casos, quando o total da área do concelho era 

abrangido, o que tendia a acontecer em concelhos eminentemente urbanos, os planos ou os 

estudos eram elaborados em fases distintas e por equipas diversas, o que justificava a falta de 

coordenação em termos de objectivos, níveis de conteúdo e premissas de desenvolvimento (cf. 

2002:50). 

Depois de, em 1977, a Lei nº79/77 de 25 de Outubro passar a atribuir às autarquias, por 

via dos seus órgãos municipais, a competência de “deliberar sobre o plano director do município 

e, se necessário, ordenar a sua elaboração” (alínea i) do nº1 do art. 48.º), o decreto-lei nº 

208/82 de 26 de Maio, juntamente com a portaria nº 989/82 de 20 de Outubro e o decreto 

regulamentar nº91/82 de 29 de Novembro, instituíam o enquadramento jurídico dos PDM num 

contexto que traçava como objectivo reforçar a participação autárquica no processo de 

planeamento territorial procurando “assegurar o desenvolvimento harmonioso e a coordenação 

das políticas sectoriais nacionais, regionais e locais”.  

 O artigo 1.º do diploma apresentava o PDM como um instrumento de planeamento que 

“(...) define as metas a alcançar nos domínios do desenvolvimento económico e social do 

município nas suas relações com o ordenamento do território, (...) um instrumento de 

planeamento de ocupação, uso e transformação do território do município pelas diferentes 

componentes sectoriais da actividade nele desenvolvida e um instrumento de programação das 

realizações e investimentos municipais que, respeitando as normas urbanísticas existentes, 

constituirá um meio de coordenação dos programas municipais com os projectos de incidência 

local dos departamentos da administração central e regional, articulando-se com os planos ou os 

estudos de carácter nacional e regional”. 

Mesmo não sendo, a nova categoria de planos, acompanhada de uma revisão cumulativa 

das figuras já existentes, neste caso vocacionadas para um planeamento mais aproximado e 

morfológico, nada fazia prever que a criação de um instrumento de âmbito municipal e de 

carácter mais estratégico, com um suposto papel de charneira entre o planeamento de pormenor 
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e o planeamento regional, acabasse por se tornar uma forma de escape da própria Administração 

Local na sua competência de promover a elaboração de PU e PP. Com efeito, não obstante o 

diploma configurar também o instrumento como um plano físico, a que cabia estabelecer um 

zonamento geral para o território concelhio e estruturar as principais redes municipais, em quase 

tudo o resto o PDM deveria funcionar como um plano estratégico, um plano-programa e um 

plano-gestão que veiculava a política municipal de ordenamento. Os objectivos traçados davam a 

entender um instrumento orientado fundamentalmente pela definição de metas programáticas a 

nível económico e social, cuja instituição se revelava determinante na previsão de formas de 

ocupação e na fixação de categorias de uso; um instrumento focado na programação da 

administração urbanística convergente com o estabelecimento de um plano de financiamento; e 

simultaneamente, um instrumento de regulação das práticas urbanísticas.  

Na verdade os PDM tardaram a fazer história (antes de promulgado o DL nº69/90 

relativo aos PMOT, apenas três planos no país inteiro tinham obtido a ratificação do poder 

central!), e as vantagens esperadas ao nível do reforço dos poderes autárquicos acabaram por 

diluir-se na indefinição e estagnação das iniciativas municipais. 

Com a entrada em cena do novo regime para os Planos Municipais de Ordenamento 

Territorial (decreto-lei nº69/90 de 2 de Março) o PDM via-se desviado do seu carácter estratégico 

e resumido a um plano físico a que cabia estabelecer “(...) uma estrutura espacial para o 

território do município, a classificação dos solos e os índices urbanísticos, tendo em conta os 

objectivos de desenvolvimento, a distribuição racional das actividades económicas, as carências 

habitacionais, os equipamentos, as redes de transportes e de comunicações e as infra-estruturas” 

(art.9.º). Desta vez, apesar de o decreto beneficiar da reunião, num único documento legal, das 

normas relativas aos vários planos de competência municipal, os conteúdos do PDM apareciam 

baralhados com os conteúdos do próprio PU; uma uniformização alargada ao conteúdo técnico 

dos instrumentos de OT que, ao contrário de ajudar a melhor caracterizar cada uma das figuras 

(como aliás se refere no próprio preâmbulo ao articulado - cf. DL 69/90), antes teve o demérito 

de misturar objectivos e confundir as ferramentas e os níveis de actuação. Entre a Planta de 

Ordenamento e a Planta de Zonamento, utensílios gráficos de síntese estabelecidos para o PDM e 

para o PU, respectivamente (no art.10º do mesmo diploma), as diferenças são mais de semântica 

do que operativas. Entre as classes de espaço a delimitar pelo PDM em função de um uso 

dominante, e as categorias de espaço a delimitar pelo PU segundo um mesmo uso dominante, 

continuam a ser pouco perceptíveis as dissemelhanças de conteúdo e procedimento. E nem a 

definição dada no artigo anterior que refere o plano de urbanização como um instrumento para 

definir “(...) uma organização para o meio urbano, estabelecendo, designadamente, o perímetro 

urbano, a concepção geral da forma urbana, os parâmetros urbanísticos, o destino das 

construções, os valores patrimoniais a proteger, os locais destinados à construção de 

equipamentos, os espaços livres e o traçado esquemático da rede viária e das infra-estruturas 

principais”, é suficiente para clarificar as disposições particulares deste instrumento de gestão. 

Ao chamar a si o foco das atenções e a maioria dos recursos municipais, já de si 

escassos e pouco apetrechados, o PDM acabou por resultar no instrumento quase exclusivo de 

regulação urbanística municipal - a figura, por excelência, representativa do sistema de 

planeamento no nosso país – e por se converter, indirectamente, num dos factores responsáveis 

pela regressão e inoperância das restantes plataformas de planeamento municipal. Também o 

facto dos PDM vincularem, para além da Administração Pública, os próprios particulares, acabou 
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por contribuir para que as formulações dos planos directores se fossem subtraindo da 

componente estratégica, e apostassem numa maior rigidez e objectividade que, assentes na 

determinação de classes de uso do solo e na aplicação por zonas de índices urbanísticos, serviu, 

afinal, de porto seguro para amenizar as reticências postas pelo Poder Local num urbanismo de 

proximidade. 

Depois do PDM, o desafio do salto de escala imposto ao planeamento seguiu-se com a 

criação, em 1983, da figura dos Planos Regionais de Ordenamento do Território (decreto-lei nº 

338/83 de 20 de Julho); uma nova «gama» de instrumentos programáticos e normativos, 

considerando agora a amplitude da região, a pôr o dedo na ferida quanto à urgência de uma 

política de OT suportada em directrizes nacionais, dadas as disfunções verificadas em termos 

ambientais geradas pela inadequada exploração de recursos e por uma ocupação caótica do 

território nacional. O regime jurídico não tardou porém a ser revisto (decreto-lei nº 176ª/88 de 

18 de Maio) com o intuito de conferir ao instrumento maior sentido operativo e adaptar a 

normativa à conjuntura política e à nova estrutura do aparelho de Estado. Mas, uma vez mais, 

por destino ou inércia do sistema, as consequências tardaram; e se o urbanismo de proximidade 

ficou lesado na súbita necessidade de dilatar em área os territórios de estudo e ordenação, não 

foi com certeza uma resposta enérgica do planeamento regional que lhe serviu de conforto e 

compensação4.  

Na verdade, o modelo racionalista protagonizado no decorrer das décadas de 80 e 90, 

com anos de atraso face aos congéneres europeus, gera, ainda hoje e segundo N. Portas, uma 

inevitável esquizofrenia no sistema de planeamento, sustentado numa cadeia de planos e 

instrumentos de gestão territorial que se diferenciam em escala, mas se assemelham e 

sobrepõem em conteúdos e moldes de regulação. Se os anos 80 e 90 representaram uma aposta 

válida e absolutamente necessária nos âmbitos concelhio e regional do planeamento, e tiveram o 

mérito de institucionalizar e confirmar a competência da Administração Local em matéria de 

ordenamento municipal, por sua vez eles representaram também, sob a égide de princípios de 

rigor, legalidade, proporcionalidade e minimização da margem de discricionariedade, uma 

sobrevalorização dos aspectos reguladores e regulamentares dos planos, em detrimento dos seus 

níveis estratégico e projectual, numa filosofia de intervenção rígida e muito tecnocratizada. Com 

efeito, o abandono da pequena escala e do desenho urbano que acompanhou a viragem rumo a 

plataformas mais amplas e abstractas do planeamento e da economia do sistema urbano, acabou 

por representar em simultâneo o abandono do uso de modelos de cidade focados, 

essencialmente, no desenho do espaço e assentes num referencial normativo-conceptual que 

seria, certamente, um suporte magnífico para um entendimento mais estratégico e programático 

do próprio planeamento. 

 

 
 2.3. Planeamento de Pormenor. O Eterno Fado Lusitano  

No quadro dos PMOT de 1990, o planeamento de pormenor perdeu em definitivo o pouco 

protagonismo que tinha. Não só porque o decreto, com olhos postos na realização compulsiva dos 

                                                     
4 Na AML o PROT só obteve aprovação em 2001 (já sob o chapéu da Lei de Bases e subsequente normativa), 
depois de uma década conturbada de avanços, retrocessos, e de se galgar uma anterior versão já em ponto de 
ebulição. E só no corrente ano de 2009 se espera a finalização dos PROT (prometida para 2008) para as regiões 
Norte, Centro e Alentejo e sub-região do Oeste e Vale do Tejo, e uma cobertura eficaz do território nacional por 
planos regionais de ordenamento. http://www.dgotdu.pt/prot-continente/ 
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planos directores (garantes do acesso a fundos comunitários), deixava em lume brando a 

necessidade de um planeamento municipal de pormenor, mas também, e sobretudo, porque 

razões nenhumas faziam crer que o instrumento de gestão deixasse de encontrar na figura do 

loteamento urbano um seu substituto directo e simples. Mais ligeiro e expedito, o loteamento 

urbano continuava a resolver afinal (para alívio da própria Administração Local!) os níveis de 

definição do espaço urbano que se exigiam ao PP: da caracterização do edificado ao arranjo dos 

espaços deixados livres.  

Com efeito, é frequente depositarem-se as críticas sobre a debilidade do planeamento de 

pormenor no confronto entre estas duas figuras legais, uma de iniciativa privada e outra de 

iniciativa pública, nas linhas e entrelinhas com que as escreve a lei e nas ordens de 

funcionamento que lhes são impostas pela Administração Pública. Às câmaras municipais aponta-

se-lhes o dedo pela frequência com que se valem da figura do loteamento sem aplicar as suas 

competências nem as ferramentas próprias em prol de um urbanismo de proximidade. Aos 

particulares cortam-se-lhes as vazas quando se trata de recorrer, por iniciativa própria, a 

verdadeiros instrumentos de gestão territorial5. As câmaras municipais replicam dizendo que é na 

subversão jurídica do princípio de autonomia municipal, na desmultiplicação de procedimentos 

burocráticos, na dilatação de tempos de espera, e não num facilitismo interesseiro como tantas 

vezes se lhes dirige o juízo, que residem as causas para a falta de eficiência, de efectivação e 

operacionalidade dos planos de pormenor. O sector privado atalha, naturalmente, com operações 

de loteamento, almejando por simplificação e rapidez nos trâmites que envolvem a aprovação e 

licenciamento dos seus pedidos, por aumento de índices de construção e mais-valias, e dando 

graças por que a fiscalidade fundiária e imobiliária se continue a fixar na taxação municipal, 

deixando por regular a cativação e tributação de mais-valias simples geradas pela Administração. 

Depois da Lei nº 48/98 ter finalmente instituído as bases para uma política de 

ordenamento do Território, quando boas esperanças se avistavam no horizonte legislativo com a 

constituição inaugural dos alicerces legais para um sistema de planeamento e gestão territorial 

com cabeça, tronco e membros, os desenvolvimentos que se lhe seguiram não revelaram assim 

tão promissoras expectativas, e a participação intermitente do planeamento de pormenor 

permaneceu inalterável sem dar sinais de espevitamento. Dos decretos que, em 1999, vieram 

instituir o regime dos instrumentos de gestão territorial e o regime da urbanização e da edificação 

(o decreto-Lei nº380/99 de 22 de Setembro e o decreto-lei nº 555/99 de 16 de Dezembro 

respectivamente), poucas medidas concretas foram na verdade tomadas para que o planeamento 

de pormenor passasse a constar das metas de política e das modalidades de actuação municipal, 

embora haja sem dúvida a reconhecer que consideráveis melhorias foram introduzidas, 

especialmente no que respeita a clarificação do objecto e conteúdos de cada um dos planos 

municipais, e na especificação, para o PP, de conteúdo técnico e documental que o descola 

indubitavelmente de uma simples operação de loteamento. 

                                                     
5 Sobre esta questão refira-se que, apesar da legislação portuguesa não admitir expressamente a realização de 
planos de pormenor por iniciativa de particulares (porque o direito e a competência de planear é dado em 
exclusivo à Administração Pública), os privados dispõem, ainda assim, de um «poder de iniciativa», uma vez 
que não lhes fica vedada a possibilidade de apresentarem propostas aos órgãos municipais competentes, a 
quem caberá decidir de sua justiça sobre o possível destino e consagração legal das mesmas. Se nada obsta 
que uma proposta particular seja integrada em instrumentos e conteúdos de planeamento desenvolvidos pelo 
Poder Local, a decisão de avançar com um procedimento regulamentar será sempre de iniciativa do sector 
público. (cf. Oliveira, F.P., 2006:6). 
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Segundo opinião expressa pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 

no encontro de 2006 promovido pela OA, “o decreto-Lei n.9 380/99, de 22 de Setembro, dá 

continuidade a uma filosofia e a uma estratégia de poder administrativo que subverte o princípio 

da autonomia dos municípios, sonegando-lhes atribuições e competências que a Constituição lhes 

atribui em matéria de planeamento do território em geral e urbanístico em particular. (...) Na 

prática, as Câmaras Municipais viram-se envolvidas num labirinto de competências de poderes e 

opiniões onde se confundiram a esfera técnica e a esfera política, prevalecendo a vantagem a 

favor dos serviços da Administração Central (...). [No que respeita] os PP [que] procedem à 

configuração urbanística de áreas urbanizáveis destinadas e regulamentadas em PDM para esse 

uso (...), seria normal que (...) o município pudesse, com toda a autonomia, configurar e 

implementar os PP até com mais facilidade e motivações do que aquelas que são proporcionadas 

pela lei para as urbanizações avulsas, particulares ou municipais, para as mesmas áreas 

urbanizáveis. Acontece, porém, que a lei cria os mais tortuosos obstáculos à elaboração dos PP, 

desincentivando claramente as CM de enveredar por essa via, que as coloca numa dependência 

paralisante e de resultados imprevisíveis” (ANMP, 2006:2). 

As alterações de que tem sido objecto o 380/99, quando ainda não se perfez uma 

década desde a sua aprovação, num nervosismo legislativo sem explicação evidente, mas 

sucessivamente incapaz de ir ao cerne da questão, em nada contribuíram para alterar o 

panorama, cujas incongruências, segundo pigarreia a mesma associação, não são exclusivas das 

relações (sempre sensíveis) entre poderes públicos e respectivas autonomias relativas. Uma série 

de outros aspectos procedimentais, desde os tempos de espera e vaivém de pareceres, às 

imposições que dificultam ou impedem processos de alteração, à ineficiência dos mecanismos 

para pôr em marcha a ponderada implementação dos planos, nomeadamente no âmbito da 

política de solos, têm vindo a obstruir o sistema retirando aos PP a viabilidade necessária, 

sobretudo quando considerados os aspectos económico e financeiro. 

Acreditando que na complexidade de um processo desta natureza não há propriamente 

inocentes, sejam eles autarcas, proprietários e promotores, ou o próprio poder político e 

legislativo, e muito menos há atitudes filantrópicas (quando até podia haver por parte da 

Administração não fosse o enquadramento ser o do «salve-se quem puder» na marcha da 

ditadura económica), nunca é de mais reforçar a ideia de que a história do eterno fado lusitano 

no planeamento de pormenor (e no sistema de planeamento em geral), continuará a fazer 

história enquanto se insistir em utilizar o urbanismo e as suas ferramentas para potenciar, não 

um ordenamento e desenvolvimento urbanos qualificados em prol da colectividade e da íntegra 

condução da res publica, mas antes a valorização pura e dura da renda fundiária e a prossecução 

dos interesses individuais. Assim o menciona também José Carlos Guinote que, para além de 

denunciar o alibi da inexistência de uma verdadeira política de solos (uma ausência demasiado 

prolongada - mais ainda corroborada pelo Código de Expropriações de 1999 - para que não seja 

efectivamente uma linha de política) (cf. 2008:14), acredita que “(...) uma primeira solução 

passa por estabelecer no Sistema de Planeamento uma clara separação entre os Planos de 

Afectação do Solo a Classes de Uso e os Planos de Utilização do Solo. No primeiro grupo ficariam 

os Planos Directores Municipais, que não estabeleceriam índices urbanísticos e que unicamente 

vinculariam a Administração Pública. No segundo grupo ficariam os Planos de Pormenor, que 

seriam vinculativos dos particulares, e nos quais seria definida a forma urbana a que as iniciativas 

dos promotores se teriam forçosamente que submeter” (2006:3). Isto e dotar os mesmos PP de 
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carácter imperativo no que se refere ao processo de urbanização, contrariando desta feita a 

retenção de terrenos, base por excelência do comportamento especulativo sobre o território.  

 

 

2.4. Mecanismos Democráticos da Política de Solos 

 Só em 1998, no contexto da Lei de Bases do OT, o mecanismo equitativo da perequação 

compensatória que, no planeamento, designa a repartição, entre proprietários, de direitos de 

edificabilidade e a redistribuição de encargos e benefícios resultantes do processo de urbanização, 

foi objecto de trato jurídico (art. 18º). Mas se o documento (juntamente com as disposições 

desenvolvidas no 380/99) trouxe ao princípio e mecanismo da compensação a devida validade 

jurídica para ser aplicado como regra urbanística no planeamento de pormenor, direito e dever de 

proprietários e administração, nem por isso se lhe pode atribuir a descoberta de semelhante «ovo 

de Colombo» que, ao que parece, é tão velho quanto as origens da própria cidade6. E se não 

veja-se, na história do urbanismo português, o caso emblemático do plano da Baixa Pombalina no 

pós-terramoto (alvo de exposição comemorativa que assinala a passagem dos 250 anos sobre o 

plano de 1758) que, de forma eloquente e com grande sentido de modernidade, aplicou e 

determinou regulamentarmente, numa situação de enorme sensibilidade como a que estava em 

causa, um regime de compensação para atribuir a cada proprietário áreas de construção 

equivalentes e localizações de terrenos próximas das que eram as suas antes do cataclismo (cf. 

Monteiro, 2007). Apesar de, desde 1758 e até 1998, a legislação portuguesa não ter nunca 

contemplado esta matéria nos seus diplomas, a modernidade e intemporalidade dos valores em 

presença acabou por justificar a permanência do tema no debate técnico e teórico do urbanismo 

moderno, e até fundamentar, numa ou noutra experiência em particular, uma aplicação bem 

sucedida de tais técnicas e modelos; é aliás exemplo disso o caso de estudo que neste capítulo 

irá ilustrar esta linha de procedimento. Não obstante tratarem-se de situações pontuais, 

entendeu-se, nessas experiências, ser de primeira ordem reforçar o princípio da igualdade no 

planeamento urbanístico de um Estado de Direito democrático. 

Em contextos político-económicos onde a capacidade interventiva da Administração 

apela necessariamente a uma reforma e substituição por uma capacidade de outra ordem, 

nomeadamente ao nível da concertação de interesses económicos e sociais, as fórmulas da 

perequação compensatória são consideradas da maior importância, e concretizam hoje a melhor 

(ainda que imperfeita) das soluções operativas para resolver, entre proprietários de terrenos, as 

desigualdades criadas pelo próprio sector público nas decisões que toma em defesa do bem 

público e nas discrepâncias territoriais que, em termos valorativos, as directrizes de planeamento 

naturalmente constituem.  

É evidente que as desigualdades criadas pelos planos não devem, nem podem, ser 

evitadas, uma vez que elas derivam da disposição de diferentes regimes de ocupação, uso e 

transformação do solo, e delas resulta supostamente o mais equilibrado aproveitamento dos solos 

em termos de recursos naturais e o estabelecimento do mais harmonioso desenvolvimento 

urbano. Por esta razão, dada a discricionariedade inerente ao planeamento, a perequação 
                                                     
6 Segundo Cláudio Monteiro, tanto na Grécia antiga como no Império Romano, raízes históricas do planeamento 
urbanístico moderno, os modelos da repartição equitativa do solo faziam parte das teorias acerca da construção 
da cidade. A regularidade dos traçados das cidades gregas e romanas, para além de funcionar como directriz 
ordenadora, era igualmente entendida como a base para um princípio de justiça entre interessados (2007) in 
http://www.uria.com/por/publicacoes/art.asp?id=147. 
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funciona como um processo correctivo das desigualdades, através da introdução de um modelo 

distributivo baseado numa medida padrão de aproveitamento urbanístico que, muito embora não 

tendo uma expressão territorial efectiva, uma vez que os proprietários prescindem do factor 

localização no que se refere à capacidade edificatória, permite a repartição equalitária de 

benefícios económicos decorrentes do direito de propriedade, e a distribuição dos encargos 

inerentes à sua urbanização. Todavia, as vantagens de aplicação destes mecanismos não se 

resumem apenas à superação dos factores discriminatórios entre particulares. Segundo refere 

Paolo Urbani, a perequação compensatória permite “(...) alcançar a chamada integração das 

funções edificatórias, ou seja, a possibilidade de coexistirem no mesmo espaço diversas formas 

de utilização do território” (2008:6), conquistando, para as funções públicas e os equipamentos 

colectivos, a localização mais adequada e a mais equilibrada das distribuições. 

Com o 380/99 (artigos 135º a 142º)7 instituí-se a normativa que determina e rege a 

aplicabilidade dos procedimentos da perequação no sistema de planeamento português. À 

generalidade dos instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares indexou-se a 

obrigação de se preverem mecanismos compensatórios, mas reservou-se a sua aplicação para o 

âmbito dos PP ou das unidades de execução definidas em PDM, onde a relativa homogeneidade 

das áreas em transformação trazia algumas garantias à sua eficiência. Apesar das técnicas 

perequitativas assimilarem tanto mecanismos de natureza territorial (ou de “compensação em 

espécie”), como mecanismos de natureza tributária ou de natureza associativa e societária (cf. 

Monteiro, 2007), a legislação portuguesa deu preferência aos primeiros, prevendo no art. 138º o 

“estabelecimento de um índice médio de utilização”, que considera um direito abstracto de 

construir, acompanhado do “estabelecimento de uma área de cedência média” e da “repartição 

dos custos de urbanização”.  

Mas, como refere Cláudio Monteiro, “(...) a aparente simplicidade com que a ideia de 

igualdade se impõe a todos nós, não é suficiente para esconder a complexidade dos interesses 

públicos e privados que actualmente se projectam sobre o território e condicionam as suas 

diferentes possibilidades de utilização” (2007:5). O interesse público é cada vez menos 

homogéneo e a sua «medida» não é naturalmente absoluta, e muito menos é universal. Os 

interesses privados são cada vez mais diversificados, cobertos por uma ordem social também ela 

mais plural e individualizada. A igualdade, essa mesma, parece estar cada vez mais espartilhada 

num jogo complexo de relações para o qual não são exactamente conhecidos os limites, nem 

explicitadas as regras, ou sequer evidenciados por inteiro os actores participantes. Naturalmente, 

por mais que vejamos os benefícios da perequação compensatória como uma evidência 

inquestionável para reduzir a margem de discricionariedade no planeamento (mais ainda num 

contexto insípido de falta de cultura urbanística e de fraca maturidade política na governação do 

território, onde é o peso e ordem da propriedade fundiária que têm prevalecido), o leque de 

problemas em presença não dá por garantida a sua aplicação equilibrada, justa e eficiente. 

 Logo à cabeça vem o levantamento incompleto (cerca de 50% do território nacional) e 

desactualizado do cadastro rústico e a inexistência de cadastro urbano. Depois de, em 1995, se 

ter criado um novo modelo para constituir um sistema nacional de cadastro predial, continuam a 

faltar as normas e especificações técnicas que permitem dar viabilidade à normativa anterior (Mª 

Augusta Silva, 2006). 

                                                     
7 Revisto pelos decretos-lei nº 310/2003 de 10 de Dezembro e nº 316/2007 de 19 de Setembro 
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Por outro lado, a regulamentação tardia, já no virar do século, não permitiu que a 

primeira geração de PDM incorporasse esses mesmos princípios e definisse os critérios para uma 

posterior aplicação em sede de PP. E a própria inoperância que estas figuras centrais do 

urbanismo de pormenor têm manifestado no enquadramento do sistema de planeamento, acabou 

por impossibilitar ou retardar um recurso mais sério e alargado aos mecanismos de perequação 

previstos na lei. Não cobrindo o panorama das deficiências detectadas ao nível da política de 

solos, estes mecanismos representam ainda assim um passo importante na legitimação 

democrática da gestão e transformação do espaço urbano de proximidade.  

 

 

2.5. Participação e Governância num Urbanismo de Proximidade 

 A referência, cada vez mais premente, de um interesse público que é tudo menos 

homogéneo e universal, levanta outra questão, também ela amplamente debatida no seio do 

sistema de planeamento e das políticas públicas sobre o território: a participação das populações 

e a prévia apreciação pública das decisões tomadas pela Administração no que se refere ao 

ordenamento do território. Em 1998, entre outros aspectos, a Lei de Bases reforçava 

precisamente este ponto (art.21º), afinal considerado no direito do urbanismo desde o tempo de 

Duarte Pacheco, ainda que nem sempre bem tratado por quem de direito.  

 Neste contexto, no debate das políticas, surge o conceito de governância como uma 

forma de governo assente nos mecanismos da participação e da concertação que, ao contrário de 

sistemas mais deterministas baseados exclusivamente num funcionamento top-down, procura 

garantir a eficácia da gestão e das políticas públicas, ou, por outras palavras, a governabilidade 

do território, através da conquista de consensos entre todos os intervenientes, numa prática de 

governação bidireccional – top-down e bottom-up (cf. Portas et al, 2003:195-210).  

As formas de governância têm, necessariamente, expressão à escala do local. É 

precisamente ao nível de um urbanismo de proximidade, num quadro de gestão democrática do 

território, que o instrumento da participação ganha corpo e maior projecção. Se, por um lado, as 

normas em vigor obrigam a submeter a prévia consulta pública, todos os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares, onde estão incluídos os PDM, é também verdade que, 

num país como o nosso, sem tradição de participação e com uma débil cultura urbanística, o 

envolvimento dos particulares, e de todos os parceiros da sociedade civil de um modo geral, é 

tanto mais praticável, quanto maior for a proximidade entre cidadãos e o seu espaço de 

quotidiano. 
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Fig.1 - PP7/PP9 Rua Galileu Saúde Correia 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 

 

 
Fig.2 - PP7/PP9 Vista para a Praceta Alfredo Keil 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 

 

 
Fig.3 - PP7/PP9 Perspectiva da Av. Bento Gonçalves no decorrer das obras do Metro Sul do 
Tejo. Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007  

 

 
Fig.4 - PP7/PP9 Almada Business Center. Novo Centro Adminsitrativo actualmente em conclusão. 
Perspectiva da Rua de Abel Salazar. Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2007 
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VI.3. ALMADA: A CONCRETIZAÇÃO DE UM URBANISMO DE PROXIMIDADE 

No seguimento de uma história já longa, embora pouco consequente, de planeamento 

municipal, o concelho de Almada, em final dos anos 70, voltou a emancipar-se no capítulo das 

boas práticas, com um caso bem sucedido de urbanismo de proximidade numa das áreas do 

concelho de maior expectativa e sensibilidade. Constituindo nesta altura a principal zona de 

expansão da cidade, a área abrangida pelo Plano Parcial de Almada PP7/PP9, localizada entre a 

A2 e a cidade consolidada a Leste, e ocupando parte das freguesias do Pragal e do Feijó, foi alvo 

de uma experiência de carácter muito excepcional. A aplicação de um processo compensatório de 

distribuição equilitária de encargos e benefícios muito antes dos mecanismos da perequação 

terem sido consignados na lei portuguesa, deu ao caso contornos especiais que o tornam 

meritório de uma menção também ela extraordinária. Na verdade, depois de o planeamento de 

pormenor ter sido recorrentemente apresentado como o parente pobre do nosso sistema de 

planeamento, são afinal experiências desta natureza que fundamentam, num estudo dedicado à 

produção da forma suburbana, uma referência especial a estes modelos de procedimento, e que 

justificam, mais ainda, certificar o planeamento de pormenor como patamar imprescindível na 

validação de níveis de planeamento mais vastos e mais estratégicos, e na implantação de uma 

ordem de direito democrático quando se trata da transformação do solo sob o denominador 

comum do interesse público.  

É também verdade que a experiência em Almada deste caso em quase tudo considerado 

de sucesso, não motivou, apesar de tudo, a generalização de práticas semelhantes no resto 

concelho, o que nos leva a considerar que, por mais que se tenham revelado significativas as 

vantagens técnicas, urbanísticas e financeiras decorrentes deste tipo de procedimentos, seja para 

os particulares no seu conjunto, seja para a própria Administração Pública, elas não foram 

suficientemente fortes para fazer superar as restantes implicações operativas que continuam a 

travar um investimento suplementar da autarquia em operações desta natureza. Assim, o êxito 

da operação em termos operativos e no campo da gestão urbanística, em nada parece ter 

contribuído para inverter tendências, dentro e fora do concelho, continuando o exemplo do Plano 

Parcial de Almada PP7/PP9 a figurar hoje como uma intervenção de carácter esporádico no 

contexto da AML. 

Logo no decorrer dos anos 60, com a concretização da ligação rodoviária sobre o Tejo e 

da auto-estrada do Sul, a área em questão, que lograva directamente das mais-valias 

introduzidas pelos investimentos do Estado Central, ficava na mira de proprietários e investidores 

que não tardaram a manifestar à autarquia o desejo de proceder à sua urbanização. No sentido 

de fomentar uma solução de conjunto, o Gabinete de Urbanização da CMA passou a promover a 

elaboração de estudos de urbanização, seja para a zona a Norte do nó da A2 e identificada como 

o Plano Parcial 7, de que ficou encarregado o atelier de Conceição Silva, seja para a zona a Sul do 

mesmo nó, que recebeu a designação de Plano Parcial 9 e ficou a cargo dos serviços técnicos da 

câmara. 

Centrados no problema da habitação, numa altura em que a autarquia enfrentava o 

drama da ocupação clandestina com o alastramento incontrolado, para áreas afectas à 

agricultura, de processos ilegais de subdivisão em avos de prédios rústicos e a sua ocupação com 

construções clandestinas, tanto o PP7 (1966-1972) como o PP9 (1959-1967) focavam-se na 

organização de novas unidades residenciais que permitissem suprir parte das necessidades do 
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concelho8 e evitar a propagação de processos indesejáveis nos territórios que agora abriam 

portas à cidade. Apesar de afectados por algumas ocupações pontuais de génese ilegal, os planos 

dispunham, ainda assim, de um território relativamente intocado e preservado em termos de 

características naturais, mas, sobretudo, especialmente motivado pela ligação penetrante que 

estabelecia com a parte urbanizada consolidada da cidade, e pelas recentes dinâmicas 

introduzidas pelas novas linhas de acessibilidade. 

As pressões exercidas pelos privados não foram de descartar, para mais num tempo em 

que as formas de regulação da Administração Pública se diluíam cada vez mais em simulacros de 

política com a elaboração de planos que, ora legitimavam compromissos já assumidos, ora 

resultavam inconsequentes, enredados num emaranhado complexo de processos de apreciação, 

alteração e aprovação. Com o PP7 (1972) e o PP9 (1959), a aposta clara na habitação em 

densidades elevadas (da ordem dos 250 hab/ha para cima), e em modelos de cidade aberta onde 

facilmente se podia crescer em altura e argumentar com a amplitude dos espaços deixados livres, 

em tudo vinha de encontro aos interesses do sector privado que via nesta área de expansão em 

potência uma oportunidade única para fazer aumentar os seus rendimentos e domínio no sector. 

Com a revolução de Abril, a entrada em função da Comissão Administrativa da CMA 

(sucedida em 1976 pelo novo executivo eleito democraticamente) ditou desde logo algumas 

alterações na forma de planeamento e gestão do território municipal. O Gabinete de Urbanização 

foi então substituído pelo novo Gabinete de Planeamento Concelhio, ao qual cabiam todas as 

competências relacionadas com o levantamento, análise, planeamento e gestão do território, 

desde o estudo do suporte biofísico à elaboração de planos oficiais. Sob alçada sua, vários planos 

e processos foram alvo de profundas revisões, e outros mesmo suspensos de forma mais radical: 

“(...) a mudança do regime e a instituição do Poder Local abriu um espaço de actuação que 

permitiu a revisão de planos e loteamentos então em curso, a suspensão de alguns alvarás e 

projectos de urbanização e o lançamento de novos planos para áreas do território concelhio onde 

a pressão urbanística era manifesta. Estes planos, no entanto, não puderam corrigir ou inflectir 

drasticamente as tendências de ocupação urbana (...), nomeadamente no tocante à lógica 

essencialmente habitacional e dispersa das promoções imobiliárias” (CMA,1991:52).  

Foi o caso dos planos parciais 7 e 9 que, depois do novo gabinete ter diagnosticado os 

territórios entre o Pragal e o Feijó como “área problema” tendo por base as densidades de 

construção e as características urbanísticas aprovadas, e a beneficiar do quadro regulamentar 

introduzido pelo decreto de 1971, sofreram uma revisão integral, não só em termos de solução 

de ocupação e uso do solo, mas também no que respeita aos critérios e processos que 

pressupunham a sua implementação. Com o processo de revisão, o esforço empreendido no 

sentido de diminuir as sobrecargas populacionais e encontrar para o território formas de 

arrumação mais equilibradas, quer ao nível do edificado e da distribuição de equipamentos 

colectivos, quer ao nível da preservação de espaços livres mais adequados, não permitiu, porém, 

levantar todos os compromissos até então assumidos, e as densidades de construção elevadas 

que hoje facilmente observamos são em grande parte consequência desse mesmo historial. 

                                                     
8 O crescimento demográfico era então explosivo, motivado sobretudo por um saldo migratório de cerca de 36 
mil habitantes por década, o que ditava quase em exclusivo o crescimento populacional. Segundo dados 
recolhidos para elaboração do primeiro PDM do Concelho, em duas décadas, entre 1960 e 1980, a população 
passou de 71mil hab. para cerca de 148 mil hab. (CMA, 1991:52) 
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Fig5 - Em cima – Planta de Zonamento e Circulação e Planta de Ocupação Esc. 1:2000, Agosto de 1966. Autoria: Atelier 
Conceição Silva; Em baixo – PP7, s/data. Autoria: Atelier Conceição Silva 
Fonte: PP7 – Zona Norte. Estudo Preliminar de Urbanização, C.M.Almada  
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Fig.6 - Em cima – Planta de Zonamento; Em baixo – Planta de Apresentação. Esc.1:2000. Autoria: C.M.Almada 
Fonte: Anteplano de Expansão do Aglomerado Leste do PP9, 1967, C.M.Almada 
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Fig.7 - Proposta de Revisão dos Planos PP7 e PP9 para o Aglomerado Leste. Planta de Enquadramento Regional e Local. 
Esc.1:25000. Janeiro de 1979. Autoria: CIPRO – Consultores Internacionais em Projectos de Desenvolvimento 
Fonte: Plano Parcial de Almada PP7/PP9, 1979, C.M.Almada 
  

Com a adjudicação à CIPRO - Consultores Internacionais em Projectos de 

Desenvolvimento – dos novos planos, promulgavam-se também medidas preventivas (DR nº 

19/78 de 4 de Julho) que formalizavam o impedimento de quaisquer iniciativas de urbanização 

sobre aqueles terrenos onde, entretanto, haviam já sido empreendidas obras de edificação e 

abertos alguns arruamentos. 

Da proposta faziam parte o Plano Parcial de Almada PP7/PP9 que abrangia as áreas 

cobertas pelos estudos anteriores, e dois Planos de Pormenor, A e B, que particularizavam o 

desenvolvimento de pormenor dos territórios correspondentes respectivamente ao PP9 e ao PP7. 

Segundo opinião expressa pela equipa projectista, o desenvolvimento conjunto e concomitante 

dos planos de urbanização e de pormenor permitiu, por um lado dar maior rigor à proposta geral, 

informando-a com exactidão dos índices previstos, da localização e dimensionamento dos 

equipamentos, e, por outro, enquadrar melhor os estudos de pormenor, integrando as soluções 

de desenho num esquema global de expansão para o aglomerado Leste, estruturado na 

totalidade ao nível dos eixos viários e rede de circulação, e equipado de forma justa e equilibrada.  

Se, ao nível do desenho urbano, os planos não trouxeram propriamente soluções de 

inovação no que respeita à concepção e caracterização do espaço público, ou à implantação do 

edificado, conotando, ainda assim, uma postura conceptual de revisão doutrinária regrada, 

apesar de tudo, pelo espírito pragmático do tempo, já do ponto de vista das medidas de gestão 

urbanística, a CIPRO chegou-se à frente com a proposta reformadora de implantação de um 

sistema de cedências de terreno para o domínio privado da autarquia. Assente no princípio da 

atribuição equalitária de direitos de edificabilidade entre proprietários, esta proposta tornava 
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possível a exequibilidade da solução urbanística com um mínimo de encargos para a 

Administração Pública. Assim, depois de elaborado e aprovado em 1979 o Plano Parcial de 

Almada (dos poucos que chegou a uma ratificação governamental), a inauguração desses 

mecanismos de gestão no âmbito dos Planos de Pormenor permitiu, simultaneamente, superar o 

obstáculo da divisão cadastral e o anátema da urbanização fragmentada, e dotar a autarquia de 

uma bolsa de terrenos que lhe tem servido daí para a frente, até mesmo noutras ocasiões. 

Embora os trâmites legais e procedimentais que levavam à ratificação dos documentos de menor 

escala não tenham sido ultimados, deixando, por conseguinte, sem força de lei esses mesmos 

documentos onde se exploravam as qualidades do desenho urbano e onde se especificavam as 

fórmulas e as linhas de acção para a redistribuição dos encargos e benefícios, a aprovação 

autárquica foi tida como suficiente para que as suas prescrições continuassem a valer e a ser 

seguidas pela generalidade dos intervenientes. Sustentadas num princípio de igualdade, e 

decorrentes de reuniões de concertação entre equipa autora do projecto, autarquia e particulares, 

essas prescrições que, repita-se, não mexiam de forma radical nos compromissos assumidos pela 

anterior gestão, acabaram por ser entendidas como uma solução de consenso e tiveram uma 

recepção positiva junto dos particulares. Sob orientação próxima dos técnicos autárquicos, estes 

acabaram por participar activamente no processo de urbanização e na progressiva execução do 

conjunto.  

Passados 30 anos sobre a elaboração dos planos, a área encontra-se praticamente 

concluída e está prestes a poder considerar-se consolidada, embora a este nível sejam visíveis 

discrepâncias significativas entre a área do PP9 (Feijó) e a área do PP7 (Pragal), com maior grau 

de sucesso para esta última. Para além de uma ou outra situação em particular onde uma 

estrutura fundiária mais repartida pôs freio aos mecanismos perequitativos e à eficaz realização 

do plano, foram de resto as áreas entregues à promoção municipal, destinadas nomeadamente a 

equipamentos públicos e a actividades terciárias, que sofreram maior atraso e que mais têm 

contribuído para refrear a íntegra qualificação deste troço de cidade. Entre outros, o Parque da 

Paz só tardiamente deu como garantida a sua execução, enquanto o novo fórum que reúne o 

centro cívico-administrativo, recreativo e comercial só agora entrou em fase de finalização, para 

não falar de outros espaços do domínio privado da autarquia que aguardam ainda uma 

redefinição e ajuste de funções. 

 
 

3.1. O Plano Parcial de Almada PP7/PP9 
 Na ausência de um plano geral que definisse as directrizes de âmbito concelhio em 

aspectos estratégicos tão determinantes como seja a relação do município com a região e os 

municípios vizinhos, ou em aspectos mais físicos de ordenamento relacionados com os tipos de 

ocupação e a distribuição das actividades, o Plano Parcial de Almada via-se com a função, não de 

o substituir, mas de encabeçar algumas decisões dessa ordem, com implicações fortes, não só 

para os territórios em questão, mas também para a reestruturação urbana e funcional da própria 

cidade de Almada. Com uma localização de excelência, os territórios objecto do plano, que se 

estendiam por cerca de 240 ha, assumiam efectivamente uma importância estratégica no 

reordenamento de toda a área urbana do concelho, desde o núcleo antigo do Pragal até às 

franjas concelhias do Feijó e do Laranjeiro na fronteira com o Seixal. 

 Assim, o plano propunha-se: “- reestruturar o sistema de comunicações com a região e 

as diferentes áreas urbanas entre si; - definir os diferentes usos do solo na área de expansão e 
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propor uma estrutura urbana contínua onde coexist[íssem] as funções residenciais e terciárias; - 

localizar nela equipamentos colectivos que, para além de servir a população a instalar, 

[pudessem] suprir as carências actuais das áreas envolventes; - contribuir para a reorganização 

funcional da cidade, através da criação de um centro direccional de actividades terciárias, no 

prolongamento do actual eixo principal; - localizar na área de intervenção um centro secundário 

de actividades cívico-administrativas e culturais; - e procurar desenvolver uma nova imagem 

urbana que contribu[ísse] para estruturar o actual tecido urbano” (CIPRO, 1979 [1]:5-6). 

Tendo em conta estes objectivos, o reordenamento da estrutura viária foi um dos 

aspectos a merecer destaque, não só porque era necessário dar remate e estabelecer ligação com 

as vias rápidas da A2 e do IC20 de ligação à Caparica, qual cardus e decumanus da estrutura 

rodoviária concelhia, mas também porque havia que garantir uma conveniente articulação entre 

zonas (as existentes e as programadas) e estabelecer as necessárias transições de escalas e 

encastramentos no tecido existente, formalizando para isso uma estrutura viária em «degradé» 

que considerasse as diferentes velocidades de circular. Se o eixo da auto-estrada firmava uma 

linha charneira cortante entre Almada Poente e Almada Nascente, a que o plano necessitava dar 

resposta, também a via rápida da Caparica, que dividia em dois os territórios em estudo, requeria 

uma solução viária de ligação e transposição. Foram sobretudo estas as condicionantes que 

determinaram o estabelecimento do esquema viário principal, cujo esqueleto assentava na 

constituição de um eixo primário orientado Norte-Sul que ligava a principal avenida da cidade 

(Av. Nun’Álvares Pereira) com o nó da via rápida, e daí se prolongava para Sul constituindo uma 

alternativa à EN10. Estes eixos, que em parte seguiam os leitos de vias ou estradas já existentes, 

serviam, em cada uma das zonas, a rede de distribuição secundária, ao mesmo tempo que 

facilitavam a sua conexão com os eixos de velocidade e colocavam em próxima articulação as 

zonas Norte e Sul da área de expansão, bem assim como o centro da cidade. Integrados ainda na 

estrutura principal, foram determinantes o eixo de atravessamento localizado a Norte do conjunto 

para promover a ligação entre o Pragal e Almada Poente (PIA) e, na parte correspondente ao 

PP9, uma ligação Sul-Nascente de atravessamento do vale para incrementar o grau de 

acessibilidade das aglomerações do Laranjeiro e Feijó. Ficaram por equacionar outros pontos de 

atravessamento da A2 a Sul que, nesta altura, se estreitavam numa simples ligação umbilical no 

limite da área de intervenção. Com o intuito de preservar os vales e bacias de drenagem, a 

topografia acidentada do terreno constituiu, sem dúvida, um obstáculo da maior importância, 

condicionando largamente a concepção do traçado, a execução das infra-estruturas e a 

implantação do edificado. 

Para além dos aspectos de circulação, o plano apresentava um ordenamento estruturado 

em zonas distinguindo, em traços largos, as zonas urbanas das destinadas a equipamentos e a 

espaços colectivos. Nas áreas iminentemente urbanas, procurava misturar-se a função residencial 

com uma variedade alargada de outras actividades com ela compatíveis, que iam desde 

equipamentos e serviços complementares, a instalações de carácter recreativo, espaços 

comerciais e indústria ligeira e artesanal. Consoante o tipo de ocupação que já protagonizavam, e 

as necessidades que daí advinham, eram classificadas em zonas urbanas consolidadas (ZUC), 

onde os índices de edificabilidade estavam condicionados pelas construções existentes, zonas de 

renovação (ZUR), cuja génese maioritariamente clandestina obrigaria a intervenções cirúrgicas 

especialmente vocacionadas para as situações em causa, e zonas de expansão (ZUE) ainda por 

urbanizar e edificar, que seriam objecto dos dois planos de pormenor, PPA e PPB. 
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Fig.8 - Esquema de distribuição viária e ordenamento por zonas. Destaca-se a área destinada ao Parque da Paz (3B) e a 
localização pelas siglas 4A, 4B e 4C dos principais equipamentos de interesse colectivo e centro cívico. Planta de 
Zonamento. Esc.1:5000. Fevereiro de 1979. Autoria: CIPRO – Consultores Internacionais em Projectos de Desenvolvimento 
Fonte: Plano Parcial de Almada PP7/PP9, 1979, C.M.Almada 
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Fig.9 - Distribuição dos diversos equipamentos, existentes e propostos. Destaca-se a maior densidade de equipamentos na 
zona Norte, com a localização estratégica no coração da área de expansão do novo centro secundário, e ainda a 
profusão de equipamentos escolares dispersos por todo o conjunto, de acordo com os vários níveis de ensino a assegurar. 
Planta de Equipamentos. Esc.1:5000. Fevereiro de 1979. Autoria: CIPRO – Consultores Internacionais em Projectos de 
Desenvolvimento 
Fonte: Plano Parcial de Almada PP7/PP9, 1979, C.M.Almada 
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Para a área de expansão Norte dominava a ideia de constituir um novo centro terciário 

da cidade, situado na continuidade do eixo principal existente e que funcionaria como o 

prolongamento ou a deslocação natural do centro de Almada. A localização, no coração da zona 

Norte, dos futuros edifícios da Administração Local, combinados com os principais equipamentos 

cívicos, culturais e recreativos do conjunto, e com um centro comercial, constituía uma estratégia 

clara na qualificação urbana e funcional do novo trecho da cidade. A Sul, sobressaia o carácter 

residencial e a tendência para equipamentos de segunda ordem e serviços de proximidade, com 

destaque para os recintos escolares dos diferentes graus de ensino, dimensionados tendo em 

conta uma avaliação pró-activa das necessidades num quadro populacional em franco 

crescimento.  

Na organização das zonas destacava-se ainda a área livre destinada a um vasto espaço 

verde com funções recreativas que, no fundo, pode ser visto como uma réplica do grande pulmão 

verde da cidade já previsto e aconselhado por De Gröer, só que agora deslocado para Sul e 

inserido noutra lógica de ordenamento territorial. Ocupando uma superfície com cerca de 50 ha, o 

futuro Parque da Paz, constituía uma opção fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico 

da área, estendendo-se num território de características físicas particulares, marcadas pelo relevo 

acentuado, pela abundância de água e fertilidade dos solos, e pela existência de manchas 

arbóreas de valor, portanto em nada adequado à construção. Ao mesmo tempo compensava em 

espaços livres de recreio um tecido urbano altamente carenciado no que respeitava a este tipo de 

facilidades físicas e sociais. 

Nos aspectos físicos de ordenamento, não se pode dizer que o plano fosse 

particularmente inovador ou distinto, embora registasse com veemência a integridade de um 

planeamento físico pensado em ordem aos valores naturais do território e da paisagem, na defesa 

do interesse público, e com alguma visão estratégica no que se refere ao desenvolvimento futuro 

do concelho. É certo que os compromissos herdados, nomeadamente no que respeita aos índices 

de utilização, constituíram um fardo pesado que condicionou em muito algumas das opções 

estruturais de desenvolvimento da proposta no que respeita aos usos do solo e a sua capacidade 

de ocupação. A equipa encarregada do plano não só viu restringida a sua capacidade de 

intervenção, como também se sentiu na iminência de tomar orientações programáticas em função 

do que estava pré-determinado, seja em compromisso assumido, seja em evidência construída. 

De qualquer forma, foi sobretudo nos aspectos operativos e de gestão que a equipa marcou 

pontos e fez notar a diferença, não só no âmbito do plano de urbanização, mas envolvendo de 

uma forma geral todas as etapas de um urbanismo de proximidade.  

Sem querer estar para já a avançar muito mais sobre a implementação dos mecanismos 

da perequação que, aliás, tiveram sobretudo expressão ao nível dos planos de pormenor, vale a 

pena referir que a viabilidade económica do plano foi, de um modo geral, cuidadosamente 

equacionada e «desenhada», seja no que respeita ao custo das obras de urbanização, tendo em 

conta tanto os aspectos agravantes como os aspectos coadjuvantes da sua realização, seja no 

que se refere à aquisição pela Câmara Municipal de terrenos que não iria obter de outra forma, 

por cedências dos privados. Para isso contribuiu, por um lado, a elaboração sobreposta do plano 

parcial e dos planos de pormenor que permitiu chegar a uma avaliação bastante mais rigorosa 

dos custos associados a semelhante operação e, por outro, a distribuição equalitária dos encargos 

entre proprietários libertando a Administração desse considerável ónus.  
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Fig.10 - Fotografia aérea de 1967, que mostra um território praticamente desimpedido de construções, evidenciando 
apenas o foco clandestino do Bairro do Chegadinho, no Feijó, e a Norte, no Pragal, o aglomerado mais antigo.  
Fonte: Imagem base fornecida por Instituto Geográfico do Exército  
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Fig.11 - Fotografia aérea de 1986, onde se regista a divisão da propriedade rústica nas ZUE. São visíveis as primeiras 
marcas da urbanização, quase todas registadas antes de tomadas as medidas preventivas em 1978, na sequência dos 
planos da CIPRO, e alguns apontamentos de intervenção pública, nomeadamente ao nível dos equipamentos escolares. 
Fonte: Imagem base fornecida por Instituto Geográfico do Exército  
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Era naturalmente sob a forma de regulamento que o plano de urbanização dispunha as 

normas gerais de uso e transformação do solo, bem assim como as regras para a sua aplicação. 

Com despacho governamental de Março de 1982, a figura adquiriu finalmente força de lei no 

contexto da administração local sobre o território. 

 

 

3.2. A Passagem aos Planos de Pormenor 
 Foram os planos de pormenor A e B para as zonas de expansão localizadas a Sul e a 

Norte, respectivamente, que deram continuidade e trouxeram operatividade às directrizes 

traçadas pelo plano de urbanização. Nessa sequência, definiam como objectivos genéricos: a 

organização da rede viária de forma hierarquizada distinguindo os percursos pedonais das 

rodovias, salvaguardando as áreas habitacionais do tráfego mais intenso e promovendo a 

continuidade dos percursos; a correcta distribuição e dimensionamento dos equipamentos, 

utilizando-os para reforçar a estrutura urbana e referenciar a imagem da cidade; a promoção 

optimizada dos espaços verdes, assumindo os cobertos vegetais existentes e acentuando as 

qualidades do relevo e da paisagem; o tratamento, em termos morfológicos, dos espaços livres 

entre edifícios, figurando como “elementos determinantes na composição da estrutura urbana, 

[em vez de] espaços residuais entre construções”; e, por último, a integração no desenho do 

conjunto dos elementos edificados e infra-estruturais já existentes.  

Não obstante a proximidade de objectivos dos dois planos de pormenor PPA e PPB, estes 

apresentavam abordagens de certa forma distintas, em função das características naturais do 

terreno, do grau de ocupação que cada uma das áreas apresentava e, naturalmente também, em 

função das estratégias gerais definidas a montante. Enquanto a Sul a proposta tendia para a 

definição de um território de vocação iminentemente habitacional, onde as restantes 

componentes da estrutura urbana surgiam ao serviço da habitação, desde a rede viária à escolha 

dos equipamentos e ao tipo de caracterização dos espaços exteriores, a Norte a tendência 

evidenciava, sobretudo, a preocupação de estruturar um tecido que apostasse fortemente nas 

actividades económicas e no sector terciário. Tanto a contiguidade da cidade de Almada, a Norte, 

como as qualidades da paisagem mais favoráveis a Sul, justificavam este diferencial em termos 

de distribuição de actividades e tipos de uso. Os mesmos factores explicam as opções feitas no 

que respeita aos compromissos de edificabilidade anteriormente assumidos: é que se, no PPA, 

que ocupava uma superfície de 63,4 ha, as densidades populacionais se mantiveram 

relativamente às que tinham sido aprovadas com o PP9 (258 hab/ha para um índice de utilização 

de 0,70), no PPB, que ocupava uma área de 57,85 ha, a equipa viu-se obrigada a baixar fasquia 

da densidade populacional para os 185 hab/ha, estabelecendo, ainda assim, o índice de utilização 

de 0,78 como direito de edificabilidade global. 

No Feijó as pré-existências eram significativas: grande parte dos arruamentos 

encontravam-se executados e várias bandas edificadas tinham sido igualmente materializadas, 

como aliás resta visível na planta de condicionamentos (fig.6). Precisamente condicionada por 

essa malha, a proposta tratava de reordenar o conjunto, inscrevendo um eixo central que 

acompanhava a linha de cumeada e que deixava ambas as vertentes suas marginais para a 

disposição do edificado. A rematar o eixo central, em cada uma das extremidades, propunha-se a 

formalização de duas praças, onde a instalação de comércio e serviços, e a concepção dos pisos 

térreos em galeria, seriam mentores de um forte sentido de urbanidade. A Sul a praça seria 
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Fig.13 - Perfis e Estudo de Cérceas. Esc.1:1000. Janeiro de 1979. Autoria: CIPRO  
Fonte: Plano de Pormenor A, 1979, C.M.Almada 

 

Fig.12 - Planta de Condicionamentos. Esc.1:2000. Junho de 1978. Autoria: CIPRO  
Fonte: Plano de Pormenor A. Proposta Preliminar, 1978, C.M.Almada 
 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO VI – ARRANJOS DE PORMENOR ESPORÁDICOS  373 

 

Fig.14 - Planta de Trabalho. Esc.1:1000. Janeiro de 1979. Autoria: CIPRO  
Fonte: Plano de Pormenor A, 1979, C.M.Almada 
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igualmente um ponto de concentração de transportes públicos adquirindo, desta forma, uma 

função estratégica na serventia de todo o conjunto. 

De acordo com as intenções da equipa projectista, a implantação das construções ao 

longo das vertentes e no contexto da malha existente retomava a figura do quarteirão aberto, de 

grande escala, permitindo, por um lado, explorar o sistema de vistas e, por outro, aproveitar o 

interior dos mesmos para espaços públicos de recreio, integrados numa rede de percursos 

pedonais que, por sua vez, serviriam de apoio à localização dos equipamentos complementares à 

habitação. Como refere a memória descritiva do plano, “Formalmente, a solução proposta 

assenta na definição de grandes planos de fachada contínuos, com alinhamento das coberturas e 

da fenestração, procurando-se constituir unidades identificáveis, ao longo dos arruamentos ou em 

torno de espaços livres de recreio e lazer. Morfologicamente, pode-se caracterizar esta solução 

como uma proposta de grandes quarteirões não encerrados, com utilização pública pelos peões 

dos espaços livres interiores, adaptados à topografia do terreno e a um traçado viário, pré-

existente, pouco regular” (CIPRO [2], 1979:5). 

A estrutura verde recebia no PPA uma atenção especial. A estreita relação entre a 

organização dos espaços exteriores e as características intrínsecas do território assim o 

determinaram. Encaixado entre duas áreas verdes principais, o parque urbano a Poente e a bacia 

de drenagem do vale a Nascente, o plano pretendia criar, conjuntamente com a malha edificada, 

uma estrutura secundária e diferenciada de espaços verdes que obedeceria a uma determinada 

tipologia. De jardins públicos a logradouros fechados, de faixas de protecção e enquadramento a 

acessos e percursos pedonais, todos estes elementos deveriam garantir a presença contínua da 

natureza como instrumento urbano de equilíbrio ambiental, de controlo visual e de conforto físico 

na qualificação do espaço público. 

No PPB para o Pragal, mais do que a estrutura verde ou a rede de espaços exteriores, foi 

essencialmente a ideia de criar um novo centro direccional para a cidade que ministrou o 

desenvolvimento da proposta e a concepção do modelo urbano. Aqui as pré-existências infra-

estruturais e edificadas não eram tão determinantes do tecido como no Feijó, mas os 

condicionamentos físicos também se faziam sentir, não só ao nível da topografia do terreno, 

igualmente acidentada, e da faixa non-aedificandi de protecção à auto-estrada, mas sobretudo no 

que respeita ao traçado do eixo vertebral do conjunto que, articulado com o nó da via rápida, 

funcionava como via de tráfego intenso e de penetração rodoviária no núcleo urbano de Almada. 

Era este eixo, juntamente com a via que estabeleceria a ligação entre Almada Poente, o Pragal e 

o centro da cidade, atravessando a A2 em viaduto e limitando a Norte a área de intervenção, que 

iria desenhar a base infra-estrutural de suporte ao desenvolvimento do sistema de arruamentos 

no interior da zona de expansão.  

Embora o desejo de articulação fosse uma das principais metas estabelecidas na 

proposta, procurando com prudência que o novo sector não crescesse isolado do resto da cidade, 

a via de penetração que atravessava a área de expansão continuava a constituir um verdadeiro 

obstáculo a uma integração urbana salutar. Na memória descritiva do plano, este aspecto 

ganhava um enfoque especial, criticando-se a abordagem do anterior PP7 e falando-se mesmo 

em incompatibilidade entre “o esquema viário que deu origem ao traçado e perfil desta via” e a 

“expansão urbana deste sector da cidade” (CIPRO [3], 1979: 6). Ainda assim, porque valia o 

compromisso, e certamente porque também contava a influência das doutrinas de uma época 

onde a circulação automóvel enfatizava o seu peso no funcionamento da vida urbana, e a 
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engenharia viária e de tráfego reforçava a sua importância no ordenamento das cidades, o plano 

acabava por privilegiar, para a Av. Bento Gonçalves, essa qualidade de via de tráfego intenso, em 

detrimento de um elemento de características mais urbanas, tipo alameda ou avenida, como aliás 

o eram os eixos das avenidas Nun’Álvares Pereira e 25 de Abril que lhe davam continuidade. 

Desta forma, a integração na malha urbana fazia-se, sobretudo, de forma pontual, “procurando 

ultrapassar a barreira física constituída por esta infraestrutura” (CIPRO [3], 1979: 4),  

nomeadamente através da realização de passagens desniveladas (que, aqui, se resumiam a uma  

única ligação sensivelmente a meio do eixo principal), e através da interrupção da faixa 

separadora para permitir viragens, entradas e saídas a meio da via. A irregularidade do relevo e a 

diferença acentuada de cotas entre as duas margens também  não facilitava uma relação mais 

intensa das edificações marginais com o plano do espaço público. Não obstante as tentativas para 

alargar passeios, construir plataformas de nível e usar elementos verdes, em tudo o resto o plano  

Fig.15 - Planta de Condicionamentos. Esc.1:2000. Junho de 1978. Autoria: CIPRO  
Fonte: Plano de Pormenor B. Proposta Preliminar, 1978, C.M.Almada 
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virava costas ao eixo de maior tráfego, orientando a frente dos edifícios para o lado oposto e 

levando, com eles, os centros de comércio e de actividade.  
 

 
Fig.16 - Planta de Trabalho. Esc.1:1000. Maio de 1979. Autoria: CIPRO 

Fonte: Plano de Pormenor B, 1979, C.M.Almada 
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 Em termos de ocupação edificada, o plano organizava o conjunto em três zonas: a faixa 

edificada a Nascente da Av. Bento Gonçalves, com uma disposição em banda contínua que 

estabelecia a relação com o Bairro da N. S. da Piedade e o tecido edificado a Nascente; a parte 

Norte do conjunto, na continuidade do eixo de ligação a Almada Poente, uma zona de forte 

urbanidade onde ficaria concentrado, em volumetrias de grande porte e cércea elevada, o maior 

número e mistura de actividades, desde a residencial, a serviços e comércio de ordem diversa; e, 

por último, a encosta orientada a Sul/Sudeste, maioritariamente residencial, com edifícios mais 

baixos, ora implantados em barra, perpendicularmente à pendente do terreno, ora dispostos em 

banda contínua e formando, à semelhança do que se projectava no PPA, uma espécie de 

«quarteirões» em larga escala, acolhedores de espaços colectivos e áreas recreativas. 

Indiscutivelmente moderna, a proposta da CIPRO para estes territórios de expansão 

pautava-se por uma crítica firme a um modelo de cidade construído segundo os dogmas da Carta 

de Atenas. Definitivamente longe dos canons que durante décadas conformaram a urbanística 

formal e o urbanismo dos traçados no nosso país, as abordagens morfológica e funcional 

protagonizadas pelos PPA e PPB afastavam-se também da estética e doutrinas modernistas que 

focavam (e concentravam) no bloco edificado, no volume escultórico e isolado do edifício, a 

essência da própria cidade. Para além do rigor técnico e do carácter pragmático e científico que 

caracterizava as propostas, era também do ponto de vista conceptual que elas demonstravam a 

sua sintonia com o espírito do tempo, informadas, com toda a certeza, dos debates que, pela 

Europa fora, vinham promovendo, desde meados da década de 50, o afastamento à retórica 

redutora e hiperfuncionalista do Movimento Moderno. Sem reclamar abertamente das influências 

de grupos como o Team 109 e das ideias dos seus membros fundadores, os planos da CIPRO 

evidenciavam, no entanto, muitos dos conceitos e princípios de que fora protagonista esta linha 

de vanguarda do urbanismo no pós-CIAM 9. Apesar de condicionados pelos compromissos e pré-

existências construídas, assumindo, aliás, numa intervenção de escala, as densidades e índices 

de edificabilidade então programados, os planos reflectiam uma nova forma de apresentar o 

problema da cidade moderna, onde se renegociava a relação entre o automóvel e a cidade, onde 

se reinterpretava a noção e o papel do vazio, onde se procurava explorar novamente as valências 

do espaço livre colectivo. Sem nunca negligenciar a mobilidade e a importância da circulação 

automóvel na construção da dinâmica urbana, era notório o salto conceptual entre uma ideia de 

mobilidade administradora da forma da cidade, e uma mobilidade que surge ao serviço da forma 

e se concilia com os vários domínios da vivência urbana. Sempre com a preocupação de criar 

uma estrutura urbana coesa, funcionalmente equilibrada e diversificada, tornava-se explícita a 

tentativa de encontrar para o tecido construído um modo de agregação compatível, quer com as 

exigências e dimensões da vida moderna, quer com o lado humano e social da vivência urbana. 

Face às anteriores soluções do PP7 e do PP9, procurava repensar-se com clareza, em termos 

morfológicos e funcionais, as formas combinatórias entre os sistemas de movimento e a forma 

construída, seja no que se refere à relação entre arruamentos e edificado, seja na relação entre o 

novo sector e o resto da cidade e concelho. Para os arruamentos, que morfologicamente 

                                                     
9 Como plataforma internacional, o Team 10 constituía um fórum de debate teórico onde a discussão e 
clarificação de ideias e conceitos se fazia com o objectivo de passar a uma aplicação prática. Para o Team 10 
não era a produção de teoria per se que interessava, mas verdadeiramente a capacitação dos técnicos para 
erigir uma nova cidade moderna, mais humana, mais apta à vida em cidadania. Sem haver propriamente um 
acordo tácito numa doutrina de substituição da Carta de Atenas, partilhava-se contudo um sentido de 
abordagem ao espaço, uma abordagem de raiz fenomenológica. 
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confirmavam o seu afastamento da definição da rua-corredor, recuperava-se o valor direccional 

da rua - canal de mobilidade, e, simultaneamente, elemento linear agregador de funções e 

actividades. Para o edificado, exploravam-se implantações e formas de associação mais 

contínuas, onde as volumetrias, ao jeito neo-brutalista, e o desenvolvimento em altura não eram 

tabu. Tirando partido da irregularidade do terreno, experimentava-se repetidamente a solução 

dos corpos vazados sobrepostos aos arruamentos, explorando os formalismos e as valências de 

um tecido urbano multi-nível, onde o vazio não era simplesmente um espaço abstracto, mas 

antes um espaço-entre, um elemento construtor, suporte da forma e vivência urbanas. Sem ser 

um espaço contido, seria certamente um vazio carregado10 numa ordem fenomenológica da qual 

deveriam participar todas as peças do sistema urbano, incluindo, naturalmente, as zonas verdes 

adstritas à ideia (afinal transversal às diversas construções teóricas da cidade moderna) da 

perfeita simbiose entre a estrutura urbanizada e os elementos verdes e naturais da paisagem.  

O conceito de cluster11 não aparecia mencionado nos relatórios e memórias escritas que 

acompanhavam os desenhos, mas a essência da ideia estava indiscutivelmente presente na linha 

de desenvolvimento que levavam as propostas.  

Entretanto, o carácter conceptualmente eclético da solução urbanística para os territórios 

do PP7/PP9 e a procura de um registo compatível para o espaço urbano da cidade moderna, 

obtiveram satisfação nos mecanismos de gestão, também propostos pela CIPRO, para dar 

realização aos planos. É que se, tanto a dimensão conceptual como a dimensão operativa que 

caracterizavam a intervenção, estavam de longe de constituir, nesta fase de transição entre a 

década de 70 e a década de 80, conduta de rotina no panorama da produção da forma urbana, 

do ordenamento e da gestão territorial no nosso país, foi certamente um outro patamar de 

compatibilidade, neste caso uma compatibilidade de âmbito operativo, que permitiu a 

sobrevivência de conceitos, impedindo, por um lado, que a proposta se fragmentasse ao sabor da 

directriz fundiária e, por outro, que se inviabilizasse por falta de meios financeiros e 

indisponibilidade de terrenos municipais. 

 

 

3.3. Distribuição Equalitária de Encargos e Benefícios. A Superação da Barreira 

Fundiária 

 Efectivamente, a realização dos planos ficou a dever-se à aplicação do princípio da 

perequação compensatória. Mesmo sem estar consignado na lei, a CIPRO avançou com a 

proposta inaugural de instalar o mecanismo na base regulamentar e executiva dos planos, na 

advertência de uma real impossibilidade por parte da autarquia para pôr de pé e dar andamento 

ao processo de urbanização de uma área com a extensão e a importância estratégica do PP7 e 

PP9 (240 ha). Baseado na técnica perequitativa da compensação em espécie, o sistema previa a 

                                                     
10 Expressão usada por citação da obra de Alison e Peter Smithson. The Charged Void refere “architecture’s 
capacity to charge space around it with an energy which can join up with other energies, influence the nature of 
things that might come, anticipate happenings … a capacity we can feel and act upon, but cannot necessarily 
describe or record.”; “What we are trying to offer is an urbanism where the specificity arises from the space-
between and the projects therefore have to be seen in the light of this ambition.” ([P.S., 1992] 2005:13). 
11 Conceito introduzido por Alison e Peter Smithson no âmbito do Team 10 e do CIAM 10 em 1956. “In each 
[particular situation], the pattern of development we called the cluster. The word «cluster», meaning a specific 
pattern of association, has been introduced to replace such group concepts as street, town, city (group 
entities), which are too loaded with historical overtones. Any coming together is a cluster. (…)” (Smithson, 
2005:30). 
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atribuição teórica de um mesmo índice de utilização a todas as parcelas rústicas que integravam 

os perímetros das áreas dos planos de pormenor, permitindo a realização de cedências e a 

transferência de direitos de edificabilidade entre proprietários, e entre proprietários e a autarquia, 

a repartição dos custos da urbanização, e o restabelecimento, em deveres e garantias, da 

igualdade destituída pelas soluções de distribuição espacial e de uso encontradas nos planos. 

 As vantagens do sistema afiguravam-no, à partida, irrecusável. Não sendo um processo 

expedito, já que a gestão era feita individualmente e caso a caso, as vantagens para a 

Administração Pública e para o ordenamento do território eram evidentes. Em termos de 

ordenamento libertava-se o processo de urbanização do constrangimento físico da propriedade 

fundiária e permitia-se eleger para os equipamentos colectivos e para os espaços de interesse 

público a melhor das localizações e o dimensionamento mais adequado. Para a Administração 

Pública aliviava-se o poder local dos encargos de urbanização (agora a distribuir pelos 

proprietários) e constituía-se, através de cedência à autarquia das áreas a que não ficassem 

afectos lotes para construção, uma bolsa de terrenos para o domínio privado da câmara a utilizar 

para finalidades públicas (art.26º do PU). 

 Apesar de o princípio ter sido desde logo previsto e regulamentado na esfera do Plano 

Parcial de Urbanização (Capítulo III), determinou-se que ele só ganhava aplicabilidade no quadro 

dos PP, tendo em conta os limites e superfície das áreas de intervenção, o índice médio fixado 

para cada situação (sabendo que havia diferenças de edificabilidade entre a zona de expansão 

Norte e a zona de expansão Sul) e, obviamente, o número de parcelas rústicas a considerar, bem 

como a respectiva área relativa. Assim, o PPA determinava um índice de 0,7 a aplicar a 28 

parcelas que, na sua totalidade, apresentavam uma superfície urbanizável de cerca de 55 ha, 

enquanto no PPB o índice passava para 0,78 num total de 18 parcelas e 38,8 ha de superfície 

urbanizável. Segundo ditava o regulamento do plano de urbanização, a aplicação do índice recaía 

sobre a área urbanizável, e não sobre a superfície total do terreno, da qual deveriam ser 

Fig.17 - Quadro exemplificativo do esquema de compensações utilizado para o 
PPB. Esc.1:1000. Maio de 1979. Autoria: CIPRO  

Fonte: Plano de Pormenor B, 1979, C.M.Almada 
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deduzidas as áreas correspondentes aos prédios rústicos onde viria a ser implantado o parque 

urbano (inicialmente previa-se também a dedução das áreas destinadas a equipamentos 

escolares de grande dimensão, aspecto que foi alterado depois no decorrer do processo). Para 

estas situações o plano previa a aquisição pela autarquia dos terrenos que ficariam fora das 

cedências a efectuar pelos particulares para o domínio privado da câmara, numa área que 

totalizava 62,4 ha, e que seria obtida mediante a aplicação dos mecanismos e valores 

estabelecidos na lei de solos (DL 794/76) e no código de expropriações (DL 845/76). 

 No domínio dos particulares, era a aplicação do índice à superfície urbanizável de cada 

parcela que ditava o direito abstracto de edificar, ou seja, a superfície total de pavimento e o 

número de fogos a que cada proprietário teria direito para construir (art.25º do PU). O confronto 

ou a diferença entre estes valores fictícios e a capacidade real de construção nas parcelas 

prevista pelo plano, serviria, por sua vez, de referência ao processo de transferência 

compensatória de direitos de edificabilidade: os proprietários beneficiados pelo plano ficavam 

obrigados a ceder à câmara ou a transferir para os proprietários lesados a capacidade de 

construção que lhe calhara em excesso, ao passo que aqueles a quem o plano deixava em 

prejuízo seriam compensados com a possibilidade de edificar numa parcela vizinha onde a 

capacidade edificatória real era superior 

ao valor ditado pelo índice.  

Dada a existência prévia de 

algumas construções nos territórios 

abrangidos pela perequação, o cálculo 

da edificabilidade atribuída a cada 

proprietário via-se obrigado a deduzir a 

parte correspondente às edificações já 

executadas ou com projecto aprovado, 

salvaguardando, desta forma, a justa 

distribuição dos benefícios. Por seu 

lado, os lotes que resultassem 

excedentes reverteriam, justamente, a 

favor do município, garantindo à 

câmara uma margem de manobra que 

podia usar em eventuais acertos ou, 

em casos de aquisição de terrenos, 

como factor de negociação.  

 De qualquer modo, esta 

fórmula aparentemente simples de 

superação da barreira da propriedade 

fundiária, trazia consigo muitos ses 

cuja resolução saía fora da tabela de 

cálculo primário das compensações, 

obrigando a sucessivos ajustes 

consoante a especificidade das 

situações. Em primeiro lugar o 

Fig.18 - Extracto da Planta de Compensações. Representação dos 
limites das parcelas, indicação das que têm STP em excesso, igual ou 
insuficiente, e distribuição dos lotes por proprietário. Esc.1:1000. 
Maio de 1979. Autoria: CIPRO 
Fonte: Plano de Pormenor B, 1979, C.M.Almada 
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desacerto começava na transposição dos valores de superfície de pavimento permitidos para a 

unidade do lote completo. É que, para facilitar os processos de licenciamento, construção, venda, 

etc., determinava-se como critério que, a cada proprietário, se atribuiriam sempre lotes inteiros e 

nunca parte de lotes, o que significava acréscimos pontuais (calculados na ordem dos 5%) face 

aos valores teóricos resultantes da parcela, usados portanto em benefício dos proprietários. Em 

segundo lugar, do ponto de vista das cedências à câmara municipal, eram muitas vezes 

negociadas cedências de terrenos exteriores ao perímetro de intervenção que, por sua vez, 

também tinham uma determinada capacidade edificatória e a obrigação de estabelecer outras 

cedências para o domínio público, introduzindo no sistema um processo de cálculo iterativo que 

terminava quando os valores e área a ceder se tornassem irrisórios. 

Outra dificuldade decorria da escolha ou fixação dos lotes a incluir no processo 

compensatório, em função da localização, da volumetria, da implantação, entre outros aspectos. 

Para o caso, foram adoptados os critérios da proximidade relativamente às parcelas 

correspondentes e o da distribuição, neste caso relacionada com a execução das infra-estruturas 

que cabia a cada proprietário. 

Embora o princípio da igualdade de direitos parecesse motivar a adesão da generalidade 

dos intervenientes, a transposição dos limites fundiários no que toca à construção «em 

propriedade alheia», constituía, à partida, um factor de desconforto, senão mesmo motivo para 

eventuais conflitos. Num país sem tradição associativa, onde a posse fundiária sempre teve um 

peso determinante como expressão de riqueza e garantia de uma série de efectivos direitos, não 

seria de estranhar que assim fosse. De qualquer forma, a este respeito, é preciso referir que a 

transferência de direitos trazia consigo toda uma carga jurídica e de acompanhamento técnico 

adicional que, naturalmente, não podia ser negligenciada. A desassociação entre a posse do 

terreno/factor localização e a capacidade edificatória implicava, não só a validação detalhada de 

toda a informação relativa à propriedade fundiária - desde a identificação de títulos de 

propriedade à verificação da sua situação fiscal, passando por todos os ónus e encargos que 

sobre ela pudessem recair -, mas também a realização jurídica de tais actos, procedimento que, 

no fundo, trazia validade legal à operação. 

Fig.19 - Parte Sul do Plano de Pormenor B – Pragal/Cova da Piedade. Ortofotomapa com 
sobreposição dos limites das parcelas. É possível perceber que foi precisamente a área mais 
retalhada (correspondente à parcela B) que ficou por executar. 
Fonte: Ortofotomapa, 2001, C.M.Almada 
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No cômputo geral, o esquema foi aplicado com sucesso; claro está, sem dispensar o 

acompanhamento intenso e regular dos técnicos municipais. Para tal contribuiu também a 

dimensão razoável de uma ou duas parcelas, cuja capacidade edificatória serviu como bolsa de 

reserva para a autarquia poder gerir, com relativa facilidade, a compensação dos proprietários 

deficitários. Salvo sejam uma ou outra situação em particular onde o cadastro retalhado criou 

impasses à destreza do processo (destaca-se, a título exemplificativo, o conjunto de parcelas na 

freguesia da Cova da Piedade, a que se denominou Parcela B), o único lapso evidente do ponto 

de vista da concepção do mecanismo da perequação, foi o facto de não ter sido integrada à 

cabeça no sistema de cálculos das compensações, cedências e obrigações, a área destinada ao 

Parque da Paz; opção presumivelmente relacionada com a extensão dos compromissos que a 

câmara trazia pendentes, e que, de resto, neste processo, acabou por consistir no maior encargo 

para a Administração Local.  

 

 

3.4. A Execução pelos Particulares. O Loteamento como Figura Executiva de 2ª Ordem 

No artigo 18º do regulamento ditava-se que os proprietários que quisessem proceder à 

execução da parte que lhes correspondia, deveriam requerer à câmara municipal o respectivo 

licenciamento para construção ou loteamento, seguindo para isso as prescrições do plano. A 

figura do loteamento assumia, assim, um valor exclusivamente executivo, respeitando, em 

termos de ordenamento e gestão do uso do solo, as directrizes ditadas pelos instrumentos de 

direito. A partir dela, seria então possível estabelecer entre a autarquia e os proprietários uma 

base de regulação administrativa para dar andamento ao processo, e cobertura legal a uma 

urbanização de iniciativa privada. 

Apesar do plano não introduzir qualquer tipo de resolução imperativa que obrigasse os 

particulares a avançar com a urbanização, ou os penalizasse em caso de inércia ou retenção (até 

porque isso não aparecia consignado na lei), certo é que, de uma forma geral, a maioria tomou 

rapidamente essa iniciativa, especialmente no Pragal, no território coberto pelo PPB. Com efeito, 

o território em questão representava uma zona de desenvolvimento da cidade da qual resultavam 

inúmeras expectativas, e só isso era o bastante para motivar o sector privado que há muito 

aguardava a possibilidade de construir na área. Também o facto de muitas construções e 

arruamentos se encontrarem já parcialmente executados, contribuiu para pôr em marcha o seu 

desenvolvimento, sobretudo na freguesia do Feijó, aquela que, por estar mais afastada do centro 

e do coração terciário da cidade, poderia eventualmente suscitar menor interesse por parte dos 

particulares. Na verdade, foi de resto aqui que se notou (e continua a notar) maior desfasamento 

e atraso na realização das prescrições do plano, sendo ainda significativo o número de parcelas 

que aguarda iniciativa dos seus proprietários. 

Imediatamente após a aprovação do plano começaram a dar entrada as primeiras 

solicitações e, no decorrer dos anos 80, a maior parte dos loteamentos havia obtido licença. Mas 

foi sobretudo a partir da segunda metade da década de 80, e no decorrer da década de 90, que a 

maioria das operações urbanísticas e das edificações chegou ao terreno. 

No que respeita ao processo de urbanização e realização das infra-estruturas, foi 

estabelecido um preço por metro quadrado para as várias especialidades e instalações técnicas, 

ficando cada promotor encarregue de executar a parte que lhe cabia por dever. Se actualmente, 

a consolidação do tecido não permite reconhecer eventuais rupturas introduzidas por 
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desencontros, de tempo e de metodologia, na execução em separado das obras de urbanização, o 

problema levantou-se no decorrer do processo com a constatação de que talvez não bastasse um 

plano de conjunto para evitar a «manta de retalhos» a que se chegara na prática, com a 

fragmentação executiva dos trabalhos de infra-estruturação. Na verdade, chegava-se à conclusão 

que a resistência de um só proprietário seria suficiente para fazer ruir pela base a concretização 

do plano. Apesar de, para o caso, ter vingado o valor estratégico da área e o sucesso da operação 

noutros domínios, o que salvou de pior destino a sua realização, a hipótese de ter sido a própria 

câmara a encaminhar de uma só vez os trabalhos, com verba previamente acordada e investida 

pelos promotores, acabou por ser referida como alternativa viável e de maior perfeição. 

Enquanto, em matéria de índices e de distribuição equalitária de encargos e benefícios, 

as orientações do plano tiveram uma estreita aplicação na prática, no capítulo do desenho urbano 

os loteamentos introduziram algumas modificações. Não sendo demasiado significativas para o 

entendimento da solução no seu todo, foram apesar de tudo notórias nalguns casos onde o 

referencial imagético-conceptual mencionado nos planos acabou por não trespassar para a 

solução morfológica implementada no terreno. De qualquer modo, as principais alterações, feitas 

em concordância e acompanhamento da autarquia, referiam sobretudo ajustamentos de 

implantação devidos à topografia do terreno, revisões na configuração dos lotes que não se 

adaptavam às tipologias arquitectónicas desejadas, mudanças na gestão das compensações e na 

distribuição dos lotes que levavam a acertos para um desenho urbano operativamente mais 

adequado, e a redução significativa das soluções volumétricas com corpos vazados, de 

sobreposição entre arruamentos e edificado, que não faziam o gosto dos construtores.  

A arquitectura dos edifícios seguia os impulsos e formalismos da época, num quadro 

tipológico pobre e já muito batido, onde a pesquisa laboratorial em torno do problema da 

habitação e da arquitectura do espaço doméstico praticamente desaparecia. Dominavam as 

soluções de esquerdo/direito e as tipologias T3, seguidas dos T2 e T4, com áreas de 

compartimentos que começavam a folgar relativamente aos mínimos exigidos no RGEU. Nas 

zonas mistas ou com maior densidade de terciário, a arquitectura incorporava situações em 

galeria e deixava os pisos térreos, e eventuais primeiros pisos, para comércio e serviços. Da 

topografia acidentada resultavam também inúmeras situações de edifícios-suporte de terras, com 

diferenças de um e dois pisos entre frentes. As caves e subcaves eram por regra destinadas a 

estacionamento, onde a dimensão e configuração tipo dos lotes (192 m2 [12x16] e 216 m2 

[12x18], os mais frequentes) nem sempre permitia a organização mais optimizada do espaço de 

garagem; uma restrição funcional a imputar na íntegra à equipa autora dos planos. 

Efectivamente, a criatividade arquitectónica convergia sobretudo para a modelação da volumetria 

e para a definição da imagem dos edifícios que, ao jeito do momento e numa linha pós-moderna, 

ganhavam recortes e saliências geométricas variadas, num quadro de conjunto também ele 

ecléctico nas referências, e heterogéneo em termos de cor e materiais. 
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Fig.20 - Planta de Loteamento da Parcela O, já introduzidas as alterações ao plano inicial. Autoria: C.M. Almada 
Fonte: Planta de Loteamento. Abril de 1984. Esc. 1:1000 in Processo LOT 268/83, 1983, C.M.Almada 
 
 
 

 
 

 
Fig.21 - Perfis da Parcela O, antes e depois de introduzidas as alterações. Autoria: Coopacil 
projectistas 
Fonte: Perfis. 1982 e 1984, respectivamente. Esc. 1:500 in Processo LOT 268/83, 1983, 
C.M.Almada 
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Fig.22 - Extracto da Planta de Apresentação correspondente à Parcela 41 
Esc.1:1000. Maio de 1979. Autoria: CIPRO 
Fonte: Plano de Pormenor B, 1979, C.M.Almada 

 

 
 

 
 
Fig.23 - Planta de Apresentação e Perfis da Parcela 41, com alterações. 
Autoria: Coopacil Projectistas 
Fonte: 1984. Esc. 1:500 in Processo LOT 312/84, 1984, C.M.Almada 
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Fig.24 – Plantas, Cortes e Alçados 
Esc.1:100 de edifícios localizados 
na Parcela O, Julho de 1983. 
Autoria: Coopacil Projectistas 
 Fonte: Processo nº 548/83, Vol I., 
C.M.Almada 
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3.5. Equipamentos e Externalidades Públicas.  

 O Centro Cívico e Administrativo do Pragal e o Parque Urbano no Feijó foram, do ponto 

de vista das externalidades públicas, os outputs mais significativos saídos do Plano Parcial de 

Almada PP7/PP9, contribuindo fortemente para materializar a capacidade de Almada de, não só 

se oferecer como centralidade e pólo de atracção e desenvolvimento no contexto da AML, mas 

também reforçar a sua identidade como cidade e território de responsabilidade cívica e 

urbanística. Apesar da execução dos ditos equipamentos ter tardado em relação ao tempo de 

edificação da maioria das construções com finalidades habitacionais (no caso do Centro 

Administrativo, o conjunto está ainda por finalizar e consolidar), resultado das vicissitudes 

burocráticas, administrativas e financeiras que têm traçado o rumo da urbanística em Portugal, 

estes equipamentos são hoje o sinal claro de que a concretização de um urbanismo de 

proximidade trouxe benefícios evidentes à qualificação do espaço público e à importância da sua 

participação na coesão da estrutura da cidade e na transformação do território à escala da 

paisagem. 

 Projecto de Sidónio Pardal, o Parque da Paz, pulmão verde da cidade de Almada, reflecte 

bem estas várias dimensões. Iniciado em meados da década de 90, o parque é, segundo palavras 

do próprio autor, “o resultado de um trabalho que se apoia simultaneamente numa composição 

técnica de gestão urbanística e no entendimento sem ambiguidades do próprio conceito de 

«parque urbano» por quem o projecta e por quem protagoniza a decisão política de o construir” 

(Pardal, 1997:27). Decorrente de um primeiro gesto e intenção que remonta à passagem de 

Étienne de Gröer pela autarquia, e aos princípios doutrinários howardianos da cidade-jardim, mas 

apenas concretizado como decisão política e urbanística em 1978, o Parque da Paz representa 

hoje também um “acto de resistência” contra as fortíssimas e insistentes ameaças que durante 

longo tempo recaíram sobre aqueles territórios, aliás à semelhança do que aconteceu em muitas 

outras áreas do concelho a que ficou reservado destino pior. 

 Ocupando uma superfície de cerca de 60 ha, o Parque da Paz foi concebido para ser um 

verdadeiro parque urbano12, uma extensão e estrutura verde da cidade de carácter 

assumidamente citadino, longe de quaisquer outras intencionalidades mais bucólicas, de ânimo 

nostálgico ou de reacção anti-urbana. Neste sentido, o parque representa a natural extensão do 

espaço público. Por um lado afirma a cidade como o “principal espaço de vida das populações”, 

sujeito à complexa articulação dos mais diversos vectores (da habitação ao emprego, aos 

transportes e à educação; da integração social à qualidade urbanística e arquitectónica, às 

políticas urbanas, e à integração ambiental); por outro constituí-se como um valor e um recurso 

particular, sem ter a pretensão de servir de “compensação para desequilíbrios observados 

noutros sectores” (Op.Cit:30). 

 Com uma orografia territorial complicada, a modelação do terreno constituiu uma das 

componentes mais delicadas do projecto, com o objectivo de simultaneamente moldar em jeito 

artificial a paisagem idealizada, e melhor resolver em termos hidrográficos, visuais, paisagísticos 

e de percursos, as valências físicas e vivenciais de um espaço por excelência de domínio público. 

Como refere Sidónio Pardal, “(…) do ponto de vista estritamente urbanista, o seu predicado maior 

                                                     
12 Segundo Sidónio Pardal um parque urbano surge em contraponto ao jardim, cuja natureza doméstica 
originária como espaço de extensão da casa determina à partida a qualificação de um qualquer jardim público 
urbano, reproduzido sim numa outra escala, mas reduzindo a paisagem a uma espécie de “quadro-imagem”. 
Por sua vez, o parque urbano, protagoniza o próprio gesto de arquitectar a paisagem. Cf.Op.Cit:3-8). 
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está na relação de «frente-a-frente» entre a mancha arbórea e a envolvente edificada. O espaço 

urbano mais aprazível é seguramente o que conjuga a «park urban frame» com uma elevada 

centralidade” (Op.Cit:48). 

 
Fig.25 – Parque da Cidade de Almada – Estadia do morro central. Autoria: Sidónio Pardal 
Fonte: PARDAL, S. (1997). Parque da Cidade de Almada. Arquitectura de uma Paisagem. pp. 19 

  

 
Fig.26 – Parque da Cidade de Almada – Plano Geral. Autoria: Sidónio Pardal 
Fonte: PARDAL, S. (1997). Parque da Cidade de Almada. Arquitectura de uma Paisagem. pp. 26 
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 A Norte, já na freguesia do Pragal, prestes a ficar concluído e a inaugurar com usos e 

actividades os espaços saídos dos novos estabelecimentos, o Almada Business Center promete 

reacender a chama lançada inicialmente pelos planos de pormenor e de urbanização que, em 

termos de objectivos estratégicos para o desenvolvimento do concelho, assimilavam o conceito e 

a necessidade de constituir em Almada uma nova centralidade de âmbito metropolitano. 

Enquadrado precisamente por essas intenções estratégicas, o G.P.D.M. da C.M. de Almada foi 

levado a desenvolver, para um lote de terreno situado na Quinta do Pragal e pertencente ao 

município, um projecto de loteamento13 onde procurava dar forma ao Centro Cívico e Terciário 

previsto no final dos anos 70 pelo Plano Parcial PP7/PP9. O desígnio de converter Almada num 

pólo agregador de comércio e serviços com representatividade metropolitana, e de, 

simultaneamente, dar continuidade ao processo de qualificação crescente do território municipal 

(de que a iniciativa do Parque da Paz ou a Praça da Liberdade e o Fórum Romeu Correia servem 

de ex-libris), legitimava largamente a proposta camarária de disponibilizar solo urbano 

directamente dirigido a equipamentos e actividades em carência no município14, reforçando com 

todas essas valências os novos territórios de expansão da cidade.   

Começando por adoptar o nome de Almada Parque, a proposta era tratada de forma 

relativamente autónoma face à sua envolvente, evidenciando uma unidade formal que 

praticamente configurava o conjunto como um projecto de arquitectura ao nível de um estudo 

prévio. Ainda assim, a proposta reclamava de algum grau de flexibilidade, dada a necessidade de 

alienar no futuro, e por concurso público, os diversos prédios urbanos. Precisamente por essa 

razão, os espaços abriam-se a diferentes usos e toleravam formas de agregação variadas, 

reservados que estavam a uma utilização mais ou menos indiscriminada, a distribuir entre 

comércio e serviços vários. Contudo, do ponto de vista programático, a proposta determinava 

desde logo o destino de um, e maior dos lotes, a equipamento público de carácter superior, 

processo que, dois anos mais tarde, em 1994, veio a depositar nas mãos do Ministério da Justiça 

a competência de aí edificar o futuro Palácio da Justiça e Tribunal Judicial da Comarca de Almada. 

As subsequentes diligências para dar andamento ao Centro Cívico do Pragal levaram, 

porém, bastante mais tempo, e só no ano de 2005 a presidente da câmara tornou pública a 

intenção de alienar os prédios urbanos adjacentes ao Palácio da Justiça destinados à criação de 

um “pólo de desenvolvimento” para “terciário qualificado”, capaz de assegurar “serviços de 

carácter local e de hierarquia superior, assim como espaços de convívio, de lazer e de «passeio 

público»”15, e de espelhar, na qualidade e imagem arquitectónica dos edifícios, um período novo 

da história de Almada.  

A aquisição dos direitos por parte do promotor ditou desde logo algumas alterações, a 

começar pela autoria dos projectos que passou para a carteira de Nuno Leónidas Arquitectos 

Associados. O desenvolvimento formal e programático do centro terciário ganhava entretanto 

novas cambiantes, assimilando o conceito tradicional de praça e a unidade elementar do 

quarteirão. Do ponto de vista morfológico, a criação de um “quarteirão homogéneo”, permeável 

no seu interior, figurava como a ideia chave no desenrolar da proposta, onde uma plataforma de 

base permitia a disposição das massas edificadas, ao ponto de organizar, no interior do conjunto, 

                                                     
13 Processo de loteamento nº L713/92 da parcela A42 do PP7, a que foi atribuído o alvará nº 294/93. 
14 De acordo com as conclusões saídas do Plano de Estrutura do Centro de Almada, desenvolvido pelo G.P.D.M. 
em Novembro de 1990  
15 Edital nº 73/2005 in Processo nº 713/92 da C.M.Almada 
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percursos e espaço de rua, zonas de estadia e esplanada, espaços de contemplação e áreas 

ajardinadas, pontuados com arte pública e elementos de água que hoje, à escala do espaço 

público, figuram entre os símbolos de qualidade, imagem de marca de conforto e modernidade. 

Para além de escritórios e vastas áreas comerciais, o complexo passa a integrar um hotel e 

wellness club, demarcando a vocação simultaneamente empresarial e de lazer que se pretendia 

para a área. Neste sentido, o novo Centro Cívico não dispensa das excelentes condições de 

acessibilidade que se lhe proporcionam, quer à escala da região nos limiares da auto-estrada do 

Sul e da ligação rodoviária/ferroviária a Lisboa, quer no interior do próprio concelho, com a linha 

do metropolitano já a passar nas imediações. 

 

 
Fig.27 – Almada Business Center – simulação tridimensional 
Fonte: http://www.orchidea.pt/en/product/almada-business-center-offices/presentation 

  

 
Fig.28 – Espaços do domínio público do novo Cento Cívico e Comercial do Pragal 
Fonte: Fotografia de Cavaco, C., 2009  
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VI.4. JUSTOS ESPAÇAMENTOS: A PROCURA DE UM SISTEMA URBANO COMPATÍVEL 

 Os arranjos de pormenor esporádicos revisitam e revêem a fórmula do espaçamento 

procurando para o espaço urbano da cidade moderna um registo de coesão e compatibilidade. 

Reconhecido sem reservas, nem demais ironias, o fracasso em que resultara o objecto urbano 

saído dos cânones da modernidade, levantava-se o repto de se explorarem novas disposições e 

metodologias para retratar o espaçamento e reconduzir o processo de erigir a cidade moderna. A 

inconsistência e fragmentação dos tecidos construídos nas últimas décadas (50-70) não deixava 

já margem de esperança aos padrões configurados pelos cânones da modernidade, e os 

territórios materializados pelo traço e na sombra do projecto Moderno concorriam agora para 

denunciar não apenas as debilidades físicas de um modelo urbano e arquitectural já destituído de 

sentido, mas também, e sobretudo, as incongruências institucionais e operativas do sistema, no 

que respeita o seu quadro administrativo e regulamentar, em particular, e a política pública de 

um modo geral.  

Neste panorama de falência e consciencialização, mas também de abertura na procura e 

inventariação de novas soluções, os arranjos de pormenor protagonizam uma maneira nova de 

entender o espaço urbano e, sobretudo, um passo em frente na forma de endereçar o processo 

de produção da cidade em democracia. Com efeito, apesar de subsistirem como casos isolados de 

aparição esporádica no quadro extensivo da urbanização generalizada, os arranjos de pormenor 

de que falamos representam um momento pertinente na heurística e hermenêutica da fórmula do 

espaçamento, esforçando-se por enunciar, em regras e em modelo, uma nova plataforma e 

condição de inteligibilidade e legibilidade para a forma e espaço da cidade contemporânea. 

Alimentando, não apenas em plano e em desenho mas também em ferramentas 

operativas e mecanismos de gestão, a concretização de um urbanismo de proximidade, o grande 

desafio do arranjo de pormenor incidia na metodologia propriamente dita, por excelência o motor 

operacional do plano urbanístico e o garante processual da disposição urbana por este 

apresentada. Sem descurar a importância do modelo físico nem a relevância do desenho na 

modelação e estruturação do espaço da cidade, o método, enquanto suporte operativo de 

transposição do modelo imaginado para a dimensão - física, política e administrativa - do 

território, prometia assegurar a derradeira conciliação entre espaçamento e legibilidade.  

Com a preocupação de encontrar uma base de funcionamento justa e equável, ciente 

das implicações operativas que representava o desafio do urbanismo num contexto de conduta 

democrático, o método articulava e resolvia as compatibilidades e as incompatibilidades 

existentes entre o arranjo urbanístico propriamente dito e o esquema apriorístico de divisão da 

propriedade, considerando todos os procedimentos de licenciamento, execução e financiamento 

implicados num processo de urbanização feito essencialmente por particulares, mas onde o 

fundamento e a disposição decorriam da iniciativa e da orientação públicas. Neste sentido, o 

método adquiria um papel de destaque, por contraposição a outras tentativas mais ou menos 

suas contemporâneas, que ora decorriam de iniciativas privadas parcelares carentes de um plano 

ou estratégia conjunta, ora se sujeitavam ao dispositivo do enclave e à subjugação integral da 

posse do solo em intervenções operadas e ministradas pela Administração Pública; tentativas que 

ora asseveravam a ressurreição do espaço urbano vernacular pela retórica formal do modelo e 

apelo à praxe do fechamento, ora defendiam uma reinterpretação do espaço urbano da 

modernidade recorrendo a ensaios estruturalistas baseados na disposição matricial de redes 

multi-factoriais integradas. 
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No seio de um sistema de regulação e de uma política de solos que continuavam a 

pautar-se pelo proteccionismo à propriedade fundiária, o método promovido pelos arranjos de 

pormenor possibilitava, dentro dos limites da legalidade e sem recorrer a dispositivos ou a 

mecanismos de natureza totalitária, superar o obstáculo da divisão cadastral - a estrutura rústica 

da propriedade fundiária, primeira e mais básica matriz da urbanização fragmentada. Valendo-se 

da técnica da perequação compensatória, a metodologia permitia reconduzir processos e práticas 

urbanísticas de rotina, em prol do interesse e do ordenamento públicos, sem que com isso 

significasse prejuízos ou inconvenientes de maior para as diversas partes interessadas.  

Apoiando-se num princípio de justiça e igualdade, a técnica da perequação abria portas 

para que, num registo de direito democrático, a formulação do espaço urbano e a programação 

dos usos e funções edificatórias da cidade ocorresse num patamar de suposta «imunidade» em 

relação a forças consideradas desviantes, como seriam os atritos e as limitações decorrentes de 

direitos privados de posse do solo. Ao consentir a desagregação entre capacidade edificatória e 

efectiva localização da edificação, a técnica urbanística da perequação tornava os direitos e 

deveres afectos à posse do solo em direitos e deveres em abstracto, ou seja, independentes do 

seu próprio vínculo locativo e geográfico. Neste sentido, alargava a disponibilidade para que esses 

mesmos direitos e deveres aceitassem e acolhessem prescrições de distribuição, uso e 

ordenamento que transbordavam os limites rígidos de uma sectorização cadastral, e criava 

condições favoráveis para que o planeamento pudesse começar a ultrapassar o modus operandi 

do zonamento.  

É verdade que o próprio mecanismo da perequação continuava a observar uma receita 

perfeitamente objectiva (ainda que sujeita a critérios de relatividade) e a apresentar um tipo de 

formulação igualmente baseada em dados quantitativos; dados esses que, associados ao 

racionalismo estreito do zoning e à sectorização rígida de unidades monofuncionais, não haviam 

evidenciado resultados brilhantes na realização do espaçamento da cidade moderna. Contudo, 

enquanto metodologia, o dito mecanismo da perequação passava a utilizar índices de construção 

e densidades de ocupação ao serviço da forma e da programação do território, ou seja, apenas 

como referências indicativas e abstractas no estabelecimento de um índice médio perequitativo 

de edificabilidade, e não como determinantes de ordenamentos e morfologias condicionados a 

priori pelo despotismo dos números. 

Instrumento suporte da metodologia, o plano urbanístico, por sua vez, desdobrava-se 

em plano regulador de usos e disposições, e em plano operativo fundador da própria 

metodologia, ditando uma solução urbanística «de compromisso» que se mostrava aberta a 

várias ordens de racionalidade. Desde logo submetido ao filtro dos determinantes orográficos e 

territoriais e às especificidades do lugar, condescendente às contingências e determinações 

urbanísticas oriundas de vínculos passados, e igualmente afinado pela escala e pela natureza da 

operação em causa, o plano tanto considerava uma revisão teórico-normativa do modelo de 

espaço, livre de preconceitos e apartada de ecletismos nostálgicos, como manifestava apreço e 

comunhão por ordens de procedimento bem mais pragmáticas, fundamentais à posterior e 

equilibrada condução das práticas urbanas.  

Assim, nos arranjos de pormenor, o método surgia como o principal garante na jornada 

de procurar conciliação possível entre espaçamento e legibilidade. A questão não estava tanto na 

vontade de reformular ou objectar o espaçamento em si (como acto e efeito de abrir intervalos 

no tecido edificado, de dilatar e espaçar o espaço livre da cidade), mas apenas na capacidade de 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO VI – ARRANJOS DE PORMENOR ESPORÁDICOS  403 

 

contrariar as suas consequências mais nefastas - a fragmentação e a descontinuidade em que o 

próprio espaçamento resultara - impugnando de raiz as causas mais directas e prováveis para 

essa degenerescência. De forma muito pragmática, substituindo a doutrina do integrado pela 

empresa do compatível, trocando a finalidade do unitário pelo intuito do solidário, o método 

sintetizava a construção de uma tessitura inteligível solidária, onde regras e modelos 

encontravam uma plataforma de diálogo e compatibilização assente num pressuposto de 

reciprocidade e numa equação que referia a partilha democrática de direitos e responsabilidades 

urbanísticas.  

É certo que a própria noção de legibilidade sofria, também ela, os seus ajustes, filtrada 

por novas ópticas teórico-normativas. O conceito começava a evidenciar afinidades com as 

abordagens de Kevin Lynch sobre a Imagem da Cidade ou as anotações de Gordon Cullen acerca 

da Paisagem Urbana. Invocando uma ordem fenomenológica estruturante, era a própria 

formulação da cidade moderna que se libertava em definitivo do cartesianismo para fazer nascer 

uma ideia de legibilidade centrada no objecto cidade enquanto produto de uma percepção e 

experiência. Fortemente vinculada às qualidades visíveis do espaço urbano, a legibilidade não 

dependia necessariamente da evidência, ou clara obviedade, de um espaço urbano contido e 

linear. Abarcando outras qualidades como estrutura, visibilidade e significação, era também esta 

revisão conceptual que permitia, em parceria com a metodologia operacional, ampliar as 

possibilidades de concordância bilateral entre espaçamento e legibilidade. 

Assim, ao mesmo tempo que se corroborava a relevância de um pensamento 

arquitectural na conformação da forma e estrutura da cidade contemporânea, sobressaia a ideia 

de uma justa formulação para o espaçamento; uma formulação que não só ponderasse o 

funcionamento da produção urbanística numa base de justiça e igualdade, mas também que 

matriculasse a conformação e a produção de espaço urbano num princípio de justeza e 

compatibilidade, i.e., a justa inscrição do vazio no território da cidade e a coexistência equilibrada 

de usos e funções edificatórias numa mesma amplitude territorial16. Desta feita, os arranjos de 

pormenor preconizam a procura por um sistema urbano compatível, legítimo e equitativo numa 

perspectiva operacional, justificado e coeso de um ponto de vista físico, espacial e funcional; 

equacionam, tanto com justiça quanto com justeza, a mensagem do espaçamento. 

Se, neste caso de Almada em particular (PP7/PP9), é, para além da incompletude e da 

falta de consolidação, a extensão dos compromissos anteriormente assumidos que tem colocado 

reservas na apreciação do método e na avaliação qualitativa dos resultados no terreno (relação 

entre resultados e objectivos traçados), de uma maneira geral, é a esporadicidade das 

intervenções que sobretudo tem impossibilitado atestar a eficiência da metodologia em operações 

mais alargadas e/ou em práticas de rotina. Independentemente disso, o registo de inovação na 

formulação da mensagem do espaçamento pode dar-se por adquirido, reconhecendo-se aos 

arranjos de pormenor o mérito de, pelo menos a um tempo e de forma inaugural, equacionarem 

em forma, conceito e processo, a Inteligibilidade e a legibilidade do espaço construído. 

  

                                                     
16 Entenda-se a ideia de perimetrização territorial relativa, por oposição ao perímetro absoluto do enclave. 
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“On pourrait dire, par métaphore, que [l’espace de connexion] passe de la 

linéarité à la topologie ”  

Françoise Choay, 1969 
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VII. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE GRANDE ESCALA 
 

VII.1. METAPOLIZAÇÃO E ECONOMIAS DE ESCALA URBANAS 

Depois de se terem fermentado, com a adesão de Portugal à União Europeia, as 

condições económicas e financeiras favoráveis para pôr em marcha o desenvolvimento do país, 

gozava-se, na viragem de milénio, um clima de optimismo e de confiança económica no futuro. 

Os fundos estruturais europeus haviam suportado directamente o investimento público na 

realização, de Norte a Sul do país, de uma rede de infra-estruturas até aí praticamente 

inexistente, e potenciavam indirectamente a aposta dos privados cá dentro, com o alargamento 

do investimento de capital estrangeiro e o despertar do interesse de grupos transnacionais. A 

globalização era então tomada como um dado adquirido, numa economia de mercado que não 

tinha outra saída senão encarrilar no funcionamento do sistema a nível internacional. Abriam-se 

definitivamente as portas ao neo-liberalismo, e permitia-se apertar o espaço de acção e regulação 

governamentais para dar lugar ao domínio mundial do sistema financeiro. O preço do dinheiro na 

zona euro descia e o financiamento no crédito à habitação tornava-se barato e acessível, ao 

mesmo tempo que crescia o rendimento médio das famílias e que as taxas de motorização 

sofriam um significativo incremento. Era altura da nova conjuntura política-económica contribuir 

para acentuar a mudança de paradigma urbano que, desde há umas décadas, vinha anunciando a 

sua emersão e dispersão territorial. 

A AML afirmava-se agora com clareza como uma conurbação metropolitana (cf. Portas et 

al:2003), e começava a denunciar a complexificação dos seus padrões organizativos e de fixação, 

onde o modelo binário centro/periferia, tão marcante na região de Lisboa desde a sua formação, 

assente numa estrutura funcional macrocéfala e numa configuração radiocêntrica das redes de 

mobilidade, dava finalmente sinais claros de se esbater. Em lugar disso, configurava-se uma 

metápole (cf. Ascher, 1995), um território polinucleado, alicerçado numa rede de conexões e 

mobilidades com múltiplas transversalidades e eixos de oportunidade emergentes (cf. George, 

Morgado, 2004); uma macro-estrutura de novas centralidades, articulações e funcionalidades 

que, naturalmente, começava a reflectir-se, não apenas nas tendências de localização de 

residência e das actividades, mas também nos padrões de ocupação e nas formas de 

transformação do espaço local.  

Menos determinante, apesar de tudo, o factor residência (ou talvez antes o factor 

imobiliário) continuava a desempenhar um papel decisivo nos processos de expansão e 

crescimento suburbanos. Ao mesmo tempo que a conotação negativa da nomenclatura 

relacionada com «o subúrbio» (que durante anos afectara, por contaminação semiótica, o 

conceito dos lugares periféricos) ia padecendo aos efeitos difusores e sinérgicos da nova 

geografia territorial, as estatísticas anunciavam a maturação demográfica da área metropolitana 

com a perda continuada, da cidade de Lisboa, em população residente, e um ameno aumento 

populacional na generalidade dos outros concelhos, com especial relevância para os municípios da 

margem da Sul e para concelhos limítrofes como Mafra ou Vila Franca. Lisboa via-se obrigada a 

olhar para dentro, a rever as suas políticas de habitação e promover a reabilitação/requalificação 

das suas áreas históricas e centros terciários, onde o problema se invertia relativamente à 

periferia, confrontada agora com o fenómeno da desertificação nocturna por regressão da 

habitação.  
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Por sua vez, na cidade alargada, as novas dinâmicas de urbanização, associadas ao 

crescente domínio do livre mercado e à atenuação da capacidade de regulação e de 

representação política do Estado, passaram a protagonizar novos tipos de ocupação e novos 

modelos de abordagem ao território, agora com tendência para uma ampliação da escala através 

do alargamento dos perímetros de intervenção e da participação consentânea nas lógicas 

locativas metropolitanas. A irrigação dura do território através de traçados de largo espectro e 

grande velocidade (auto-estradas, itinerários complementares, vias rápidas, etc.), para além do 

serpenteado existente de estradas nacionais e do labirinto de caminhos que, até há bem pouco 

tempo, ainda serviam as necessidades de um espaço iminentemente rural, alterou o sentido da 

fragmentação que vinha caracterizando, desde os anos 60, o crescimento suburbano. É que se o 

processo de (sub)urbanização, na sua qualidade de heterogéneo e fragmentário, não sofreu, nas 

últimas duas décadas, substanciais transformações, suportado afinal por uma figura jurídica e por 

um contexto regulamentar que, não obstante as alterações legislativas, se mantiveram idênticos 

nos aspectos essenciais e de procedimento, por outro lado, a materialização efectiva de uma 

nova topologia territorial, coadjuvada pelas potencialidades emergentes da tecnologia em matéria 

de comunicações e pelo sentido cada vez mais competitivo da economia, reformulou por completo 

o tipo de registo da própria fragmentação. Aquilo que até aqui se fazia por somatório, por 

anexação independente ou isolada de novos loteamentos sujeitos à geometria fundiária, passa a 

fazer-se por encaixe ou embutido, num sistema receptor que é bem mais extenso, globalizante e 

interactivo. Nem a forma da propriedade, nem os mecanismos fundiários sofreram, por assim 

dizer, alterações significativas, sujeitos apesar de tudo à soberania dos processos de acumulação 

pela renda fundiária; mas a lógica com que se transforma o uso e tipo de ocupação nas parcelas, 

essa sim, regista dinâmicas muito diferenciadas e produz paisagens urbanizadas 

substancialmente diferentes e complexas. 

Neste sistema, as peças (ou materiais urbanos) ganham dimensão e competem entre si 

na busca concorrencial pela sobrevivência. Evidenciam-se como operações urbanísticas de grande 

escala, operadas, normalmente, por um só promotor, em muitos casos associado a grandes 

grupos económicos ou a instituições bancárias de renome. As áreas residenciais, tal como os 

novos pólos industriais, tecnológicos e comerciais, ou as superfícies de consumo para massas, 

com os quais interagem por directa conexão rodoviária, inserem-se, não na continuidade do 

tecido construído, mas antes na rede infra-estrutural e na lógica do sistema metropolitano.  

A dimensão da operação exige-se competitiva e, por isso, o sentido da urbanização 

privada estritamente dependente da unidade fundiária – ou seja, a cada prédio rústico seu 

loteamento – rapidamente se vê ultrapassado, não necessariamente através de formas 

associativas entre particulares ou da conquista de instrumentos de planeamento e gestão de 

pormenor, mas sim por simples anexação de parcelas adjacentes que, no total, irão perfazer a 

superfície necessária para a rentabilidade e o sucesso financeiro do empreendimento.  

Por seu lado, as tipologias diversificam-se em conquista de novos nichos de mercado e 

servem de suporte a um investimento claramente dirigido a determinado grupo socio-económico 

ou público alvo. Ora adoptando formas de urbanização dispersa e unifamiliar, muitas vezes 

orientadas para empreendimentos turísticos ou para soluções de segunda residência, recintos 

exclusivos que procuram fomentar a efectiva realização do sonho suburbano, ora elegendo 

formas de urbanização mais compacta, em tipologias de habitação colectiva e uma estrutura 

assumidamente citadina, as grandes operações urbanísticas residenciais contemporâneas 
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apostam forte na qualidade, ou melhor, na imagem do produto que está em venda, em aspectos 

ou sinais que são sinónimos de conforto, funcionalidade, design e modernidade. 

O modelo competitivo de mercado trespassa para a realidade urbana, e são não só as 

entidades e promotores privados, mas também as próprias cidades e os governos locais quem vai 

aplicar ao território e ao espaço urbano as estratégias do marketing urbano e as técnicas e 

teorias da administração e gestão de empresas. Num ambiente de crescente complexidade e 

competição, a metapolização introduz no reino do urbano a própria lógica económica das 

economias de escala (embora, segundo F. Ascher, as economias de variedade comecem já a 

prevalecer sobre as de escala; 2001:75). Tal como nos refere D. Mangin “La piste do grand 

Monopoly étant décrite, il nous faut maintenant en apprendre les règles du jeu. Les acteurs de 

l’urbanisme commercial ont compris très tôt que le réseau routier (...) induisait un changement 

d’échelles territoriales et financières. Des terrains plus vastes, à moindre coût, acessibles et 

visibles, vont permettre d’élaborer, non pas des projects d’extension des villes, mais des produits 

urbanistiques et architecturaux clés en main” (2004: 109).  

Mas se, por um lado, a multiplicação, a extensão e impacto deste tipo de produtos 

urbanísticos e arquitectónicos (não só residenciais, mas também comerciais, logísticos ou 

terciários) na definição da paisagem e morfologias territoriais metropolitanas, fazem destas 

operações de escala uma categoria irrefutável no seio das formas suburbanas contemporâneas, 

por outro lado, também o carácter emergente ou a falta de consolidação que por vezes as 

caracteriza (já que mais não seja em termos vivenciais), associados à instabilidade da macro-

economia e às recentes e gravíssimas crises petrolífera e financeira a nível mundial, convertem-

nas num projecto volátil que só o futuro ditará pela afirmação ou pela extinção. Na verdade, a 

crescente dependência das dinâmicas urbanas e territoriais dos factores que envolvem o rumo da 

economia mundial, a que se soma a tónica sempre mais aguda nas políticas ambientais, não só 

lhes recorta a indefinição, como as determina no plano eventual da contradição. Entretanto, vão 

deixando a sua marca (que é já bastante significativa) no território. 

 

 

VII.2. URBANISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO 

 

2.1. Novo Urbanismo, Estado e Mercado. Tendências na Governabilidade do Território 

 Quando se avançam já prognósticos sobre o «suicídio do capitalismo», é ainda num 

contexto de capitalismo profundo que se dirigem as atenções e as preocupações para o governo 

do território. Não obstante a complexidade dos factores que interferem hoje na observação e 

análise da realidade, parece mais ou menos consensual o facto de atravessarmos um cenário de 

PÓS - pós-fordista, pós-keynesiano, pós-industrial e pós-moderno – ao nível da organização e da 

regulação social, ao nível dos modelos económicos e de desenvolvimento, ao nível dos processos 

de urbanização e de construção de uma estrutura territorial, ao nível dos paradigmas teóricos do 

urbanismo, entre outros. Vivemos efectivamente um período de crise estrutural que, aliás, serviu 

de mote para dar início à presente investigação e a este documento. 

 É verdade que este ciclo por que passamos - segundo Teresa Sá Marques o terceiro no 

processo de reestruturação do capitalismo-urbano-industrial (2004), ou, aos olhos de François 

Ascher, a terceira revolução urbana moderna (2001) - já perdura há algum tempo, sensivelmente 
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desde meados da década de 70, embora a sua migração para o contexto português só se tenha 

feito notar mais tardiamente, com a abertura do país à Europa e ao resto do mundo. Agora, 

profundamente embrenhados nele ao ponto de assistirmos ao próprio desmoronamento de 

algumas das suas instituições-âncora, nomeadamente a do sistema financeiro mundial, o governo 

do território e o modelo de regulação urbanístico constituem um problema e um desafio cada vez 

mais prementes. 

 A questão da falência do Estado-Providência no contexto das políticas sobre o território e 

da intervenção pública no processo de planeamento é assunto que reserva várias inquietações e 

armadilhas, sobretudo num país como o nosso que nunca gozou realmente de um Estado-

Providência, mas que tem andado, até muito recentemente e à conta dos financiamentos da 

Europa, a viver na sua suposta sombra. Como vimos, está já fora de questão a subsistência de 

um modelo de Estado providencial e assistencialista, e o seu desmoronamento ideológico, 

financeiro e organizacional tem vindo a reflectir-se progressivamente nas políticas públicas dos 

últimos governos. Com efeito, as repercussões desta mudança de paradigma nas formas de 

governabilidade do território são já uma realidade entre nós, apesar de ainda só terem revelado 

um ligeiríssimo ar de sua graça. 

 Se, até às actuais circunstâncias, era ao Estado e aos poderes públicos que cabia ditar o 

ordenamento do território, regular por inteiro o planeamento e a intervenção urbanística e, ainda, 

providenciar as estruturas e infra-estruturas para um seu funcionamento social (isto, pelo menos 

em termos hipotéticos, já que em Portugal o modelo fordista-keynesiano nunca se concretizou 

em pleno1), a conjuntura neo-liberal do mercado e a sua crescente actuação à escala global têm 

vindo a empurrar, cautelosa mas mordazmente, o papel dos governos para o reduto do Estado-

nação. Às privatizações e concessões com o objectivo de emagrecer a carga das instituições 

públicas e aligeirar as funções e responsabilidades do Estado, juntou-se a progressiva 

desregulação dos mercados e outras políticas de liberalização económica que, coincidentes com o 

aumento da dívida pública, com o estrangulamento orçamental e a flutuação fiscal, não deixaram 

ao Estado grande margem de manobra para lidar com os desafios emergentes. Na 

governabilidade do território, o Estado não viu outra saída senão ir libertando-se, também, de 

algumas das suas obrigações, ora impelindo para os municípios competências que até aí fizera 

questão de centralizar, ainda que sem o correspondente aumento de financiamento e 

dispensando uma reorganização institucional e administrativa em prol da descentralização de 

poderes, ora trespassando aos privados a prerrogativa de infra-estruturar e urbanizar, não sem 

que tenha, por acréscimo e como compensação, de transigir noutros aspectos ou facilitar com 

certas concessões.  

Para além dos aspectos económicos e financeiros, e da regulação poderosa exercida 

pelos mercados globais, outras questões, ainda que todas elas profundamente relacionadas com 

a economia do sistema, têm vindo a influir no despertar das tendências recentes da 

governabilidade do território. O fenómeno da globalização é exactamente um deles, a impor 

critérios novos de localização e distribuição de pessoas, fluxos e actividades, mas também a 
                                                     
1 Como explica A. Domingues, se as primeiras tentativas de implementação de um Estado-Providência no 
tempo de Marcelo Caetano, ficaram desde logo coarctadas pela falta de democracia, no pós 25 de Abril, foi a 
recessão económica da década de 70 e a instabilidade política interna que impediram a íntegra implantação do 
modelo. “(...) a consolidação do Estado Social (...) colidiu com a escassez do financiamento público e com uma 
organização incipiente do Estado” (2003:173). Foi com a adesão à UE que Portugal conseguiu dar realização às 
políticas assistencialistas e reforçar o investimento nas obras públicas, mas aí já na Europa se assistia à 
inversão do modelo e não tardaria que se iniciasse um novo ciclo e que sinais de recessão espreitassem. 
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colocar em evidência o desafio da competitividade territorial. A emergência de uma forte 

consciência ambiental e ecológica, de que resulta o desiderato de promover uma gestão 

sustentável do território, é outra das questões que passou a recorrente nas plataformas 

governativas, bem como o desafio da coesão e justiça social, a responder ao fenómeno da 

fragmentação das sociedades, da pluralização dos interesses e expectativas, da capitalização 

individual2. 

Ora, apesar das tendências que indiciam a explícita liberalização económica do sistema 

urbano, e a dispersão e diversificação dos interesses individuais e colectivos, é ainda aos poderes 

públicos, por consenso de razão e partindo do princípio que, precisamente no campo do 

urbanismo e do ordenamento, o território é, antes de mais, um bem comum (mesmo que afecto 

à repartição fundiária e ao direito da propriedade privada), que deverá caber o dever e o direito 

de o planear, ordenar, programar, enfim, de lhe estabelecer a estratégia para o desenvolvimento 

e ponderar sobre os interesses em presença. Mas, enquanto a actividade de planeamento, 

claramente focada num modelo moderno de urbanismo e tomando como instrumentos 

preferenciais os planos de ordenamento físico, aparecia em plena sintonia com formas de governo 

mais centralizadoras e absolutamente administradoras das práticas sobre o território, será pelo 

menos necessário encontrar para ela e para o próprio urbanismo registos de compatibilidade com 

as tendências governativas que agora se iluminam.  

É nesta perspectiva que F. Ascher faz referência a um novo urbanismo, um neo-

urbanismo que se distancia do urbanismo moderno e das formas de governo tradicionais, para 

procurar dar resposta ao quadro social, económico e urbano que se dá como emergente nesta 

terceira modernidade. Entre outros aspectos, o novo urbanismo substitui o planeamento 

territorial pela gestão estratégica, mais aberta e reflexiva, iterativa, heurística e incremental, e, 

do ponto de vista da regulação e regulamentação, dá prioridade às metas qualitativas a atingir, 

em detrimento da forma e das regras quantitativas inventadas para as alcançar (2001:71-85). 

Neste sentido, os instrumentos do tipo programático e indicativo, tal como afirmam Portas et al, 

revelam maior credibilidade e flexibilidade num cenário de incerteza e de pluralização dos 

interesses e dos objectivos, embora, segundo atestam também os mesmos autores, sejam os 

programas e projectos de intervenção que, no extremo oposto, têm ganho maior relevância no 

contexto das políticas urbanas nacionais (2003:206-207).  

Transversais ao instrumental de planos - estratégicos, de ordenamento ou projectos 

urbanos -, e indubitavelmente arreigados às tendências governativas actuais, são os dispositivos 

vocacionados para a negociação, para a concertação, para a contratualização e os esquemas de 

parceria entre os vários stakeholders, destinados a recolher dos interessados a participação e a 

capacidade executiva necessárias a um urbanismo que inevitavelmente terá de se tornar cada 

vez mais subsidiário, flexível e participativo.   

 Em síntese, de acordo com as palavras de Portas et al “O «quadro de acção para o 

desenvolvimento urbano mais sustentável» na União Europeia identifica a subsidiariedade, a 

integração sectorial e a parceria, procurando a sustentabilidade ambiental e a eficiência do 

                                                     
2 T. Sá Marques identifica a globalização, a sustentabilidade e a coesão no eixo dos principais pilares que se  
colocam hoje como desafio à governabilidade do território, e de cuja articulação resultam os desafios da 
competitividade territorial, da coesão territorial e da equidade (2004: 13-14, 421-422).  
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mercado, como princípios das acções específicas da administração pública na definição e 

implementação de políticas urbanas mais eficazes e sustentáveis” (2003:197)3. 

 

 

2.2. Políticas Urbanas no Quadro da União Europeia 

Há muito que Portugal acarreta o estigma de trazer anos de atraso em relação ao que na 

Europa se passa. Mas até aqui a globalização conseguiu deitar a mão, colocando este país, «à 

beira-mar plantado», em maior proximidade com os seus congéneres europeus, não obstante os 

números e as estatísticas que, por motivos vários, tantas vezes lhe reservam lugar na cauda do 

grupo dos vinte e sete.  

Independentemente dos governos, e até do grau ou estádio de urbanização em que as 

regiões se encontrem (sabendo que neste ponto Portugal é ainda considerado um país «slightly 

urbanized»), certo é que, no que concerne às políticas públicas e, em particular, às políticas 

urbanas que, actuando explícita ou implicitamente, têm implicações concretas no 

desenvolvimento e na forma das nossas cidades, o quadro de inserção europeu não é 

desprezável. Segundo National Urban Policies in the European Union (Van Der Berg et al, 2004), 

as políticas europeias têm vindo a manifestar uma importância crescente nas nossas cidades: 

“European policies helped to bridge the gap with other countries in the Union, and all of them had 

an impact on cities, either in a direct or indirect way” (118).  De acordo com os autores, a 

interacção entre os diversos níveis do policy-making - debate que em Portugal se tem cingido ao 

jogo desequilibrado de poderes entre a Administração Central e a Administração Local - deve 

necessariamente passar a considerar com igual preponderância a interacção entre os níveis 

europeu/nacional, e europeu/local, enfatizando a relevância de um processo que é bidireccional, 

ou seja, que funciona também de baixo para cima, inclusivo aos efeitos que as políticas locais 

trazem para os topos da pirâmide governativa. 

Van Der Berg et al sintetizam algumas das dinâmicas urbanas emergentes no espaço 

europeu relativamente às quais a Administração, nos seus diferentes níveis de decisão, regulação 

e cooperação, do europeu ao local, deve dar satisfação. São elas: a competição urbana versus a 

perspectiva da complementaridade entre cidades; o impacto das tecnologias de informação e 

comunicação; a mudança das estruturas económicas das cidades; a promoção das redes 

urbanas; a atractividade urbana e a qualidade do lugar como factores locativos emergentes; os 

problemas sociais emergentes, como o desemprego, a pobreza, etc; o desenvolvimento 

sustentável; e a necessidade de inventar novas estratégias de desenvolvimento urbano. 

Mas se, em países europeus como a Inglaterra, a França, a Holanda ou a Bélgica, as 

políticas urbanas estão à partida enraizadas e explicitamente expressas nas formas de governo 

destes países (cf. Op.Cit:96), em Portugal elas só começaram a surgir como uma preocupação na 

década de 90. Embora o relatório de 2004 reconheça com optimismo a atenção crescente de 

Portugal à política de cidades, também é verdade que os impactos urbanos e territoriais 

decorrentes da inserção de Portugal na UE e da política comum têm sido, precisamente, aqueles 

que resultaram, por via indirecta, dos fortes contributos financeiros no âmbito dos Quadros 

Comunitários de Apoio e das diversas políticas sectoriais do Estado Central. No que diz respeito 

às políticas urbanas explícitas directamente dependentes de iniciativas ou programas europeus, 

                                                     
3 Fazendo referência a: Política Regional e Coesão, Comissão Europeia, 1999  
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elas têm tido, tal como reconhecem N. Portas, A. Domingues e T.S. Marques (2004:83), uma 

expressão ligeira em Portugal, concentradas no programa URBAN para reabilitação de áreas 

críticas. 

Até meados da década de 90, sob a vigência do QCA I (1989-1993) e com o Estado a 

concentrar a quase totalidade das iniciativas públicas, as políticas urbanas dirigiram-se sobretudo 

para as carências em termos infra-estruturais e de equipamentos colectivos. No primeiro caso, a 

incidência foi para a rede rodoviária e de saneamento, com a ferrovia a perder impacto na 

estruturação do território relativamente ao automóvel. No segundo, foi por meio das políticas 

sectoriais ao nível da saúde, educação, cultura, etc., que, de Norte a Sul do País, mas com 

especial enfoque nas áreas metropolitanas, a construção de equipamentos sofreu um estímulo 

significativo, desde os pólos universitários e hospitais, aos equipamentos escolares, desportivos, 

centros culturais, e outros. A fase dos Projectos Urbanos demarcava entretanto o seu início com o 

projecto bandeira da EXPO 98 a tomar conta da revitalização da frente ribeirinha oriental de 

Lisboa e a abrir uma nova era na política de cidades e nas formas de desenvolvimento urbano (cf. 

Domingues, 2006:55).  

Também por esta altura, igualmente na observância dos fundos europeus, o 

planeamento de carácter intermédio e âmbito municipal levava um vigoroso empurrão, com as 

câmaras municipais a verem-se obrigadas a realizar os seus planos directores, sob pena de 

perderem financiamentos comunitários e de verem impossibilitado o recurso a processos de 

expropriação por utilidade pública. À parte os desajustes, o ralenti e os estreitamentos de 

conteúdo que a nova legislação introduziu (DL69/90), a realização extensiva a todo o território 

nacional de PDM revelou-se fundamental para o sistema de planeamento português permitindo, 

como refere Fernandes de Sá, “criar condições para iniciar um processo sistemático de 

ordenamento do território, de base concelhia” (2002: 50). 

Para além disto, com o advento da globalização, a estrutura económica das cidades 

começava a anunciar fortes mudanças. As parcerias público/privado não tinham ainda uma 

dimensão expressiva, mas os investimentos do sector privado alargavam o seu campo de acção, 

já não restrito ao imobiliário para habitação, mas apostando em força no directório do terciário e 

do consumo, no imobiliário para serviços, nos centros comerciais e nas grandes superfícies. 

A última metade da década de 90 e os primeiros anos do novo milénio trouxeram novos 

desenvolvimentos às políticas urbanas, mais uma vez apoiadas pelos fundos comunitários (QCA II 

– 1994-1999 e QCA III – 2000-2006). Para além das infra-estruturas rodoviárias que 

continuaram a registar um forte investimento do Estado, desta vez com especial reforço das 

acessibilidades urbanas, foi altura dos grandes projectos urbanos ganharem destaque na cena 

urbana e inaugurarem novas formas de fazer política. De entre eles, sublinham-se a intervenção 

para o Parque das Nações e o programa Polis (2000-2006), ambos com um carácter 

verdadeiramente emblemático nas políticas governativas do território, e onde se exploram 

abertamente modelos de desenvolvimento suportados em parcerias público/público e 

público/privado. O imperativo da competitividade estava agora bem presente nas directrizes de 

ordenamento das cidades, e conceitos como coesão social e territorial, requalificação urbana, 

valorização ambiental e desenvolvimento sustentável, passavam a vigorar como chavões de 

actuação. 

Na Expo 98, a operação era entregue à PARQUE EXPO, S.A., uma empresa de capitais 

mistos que assumia em mãos uma gestão competitiva procurando garantir o sucesso do 
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investimento através da participação conjugada dos diferentes actores, públicos e privados. Nos 

Polis a gestão ficava sob tutela da Administração Central, mas a execução dos programas era 

igualmente assegurada pelo estabelecimento de novas formas de articulação com os municípios 

(sociedades polis de capitais exclusivamente públicos) e de outras formas de parceria com o 

sector privado. Se, no caso da Expo 98, a excepcionalidade da situação a converteu numa 

experiência-modelo de sucesso (apesar de, no que respeita as formas de financiamento, os 

objectivos terem ficado aquém do inicialmente esboçado), constituindo-se como referência para 

uma série de outras intervenções (incluído o Polis), já no caso das acções no âmbito do Polis, 

nem todos os trajectos se revelaram assim tão promissores do ponto de vista organizativo, 

financeiro e urbanístico. Ainda assim, a experiência serviu de mote e de base de lançamento para 

o novo programa – Polis XXI (2007-2013) – a abarcar no actual ciclo de apoios comunitários e a 

implementar no âmbito do QREN.  

O recém-inaugurado Polis XXI traz consigo o objectivo ambicioso de instituir uma real e 

explícita Política de Cidades, procurando “responder aos desafios crescentemente complexos que 

se colocam às cidades, superar as debilidades do sistema urbano nacional e transformar as 

nossas cidades em motores efectivos do desenvolvimento das regiões e do País” (MAOTDR, 

2007)4. Mas se, o conjunto e a sucessão de iniciativas desta última década e meia revelam uma 

política governativa que parece vir no encalço de uma maior atenção às cidades e às políticas do 

território, é também publicamente reconhecível que há ainda muito a fazer e inúmeros entraves a 

ultrapassar, nomeadamente no que respeita à conquista de uma estrutura administrativa mais 

flexível e articulada onde o poder local ganhe espaço e competências à medida do peso e do 

papel decisivo que tem na execução de uma política de cidades. 

 

 

2.3. A Plataforma Inaugural da Lei de Bases 

As mudanças registadas em termos económicos e a escalada das preocupações 

ambientais, a conjuntura europeia para uma política comum e o novo desafio que representava o 

território e as políticas urbanas, mas também o estado a que o ordenamento do território 

nacional e a política de urbanismo tinham chegado nesse final de milénio, orientaram, em 1998, a 

reconfiguração do quadro legislativo urbanístico nomeadamente no que se refere ao 

estabelecimento das bases para uma política de ordenamento do território e de urbanismo – Lei 

nº 48/98 de 11 de Agosto. Com vista a “assegurar uma adequada organização e utilização do 

território nacional” (art.1º), a Lei de Bases surgia como uma plataforma inaugural instituindo pela 

primeira vez no nosso País um sistema de gestão territorial. A nova lei representava um esforço 

de organização significativo, procurando fundar os alicerces jurídicos e organizativos, para erguer 

finalmente o edifício do sistema de gestão territorial, um corpo coerente e integrado de institutos 

e instrumentos que, constituído por diversos patamares, serviria para abraçar a organização e o 

desenvolvimento do território nacional nas suas mais diversas dimensões, atributos e 

especificidades. 

Do nacional ao local, organizava-se o sistema em três âmbitos distintos (nacional, 

regional e municipal) procurando, “através de um conjunto coerente de instrumentos de gestão 

territorial” que iam desde instrumentos estratégicos de desenvolvimento territorial a 

                                                     
4 http://www.dgotdu.pt/pc/documentos/POLISXXI-apresentacao.pdf 
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instrumentos de planeamento de natureza regulamentar, passando por instrumentos de carácter 

sectorial e outros de natureza especial, concretizar uma interacção coordenada entre os diversos 

âmbitos da acção e da política territorial (art. 7º e 8º).  

No capítulo dos princípios, realçavam-se, entre outros, a utilização económica e 

sustentável dos recursos do País, a correcta coordenação, compatibilização e articulação entre as 

várias políticas com incidência no território, e entre os diferentes níveis da sua administração, 

com destaque para as competências do poder local, a equidade de tratamento na justa repartição 

de encargos e benefícios, e o reforço da participação cívica dos cidadãos (art.5º); princípios que 

se mantém válidos aos dias que correm.  

Mas a Lei 48/98, enquanto plataforma inaugural, nascia precisamente como uma 

estrutura de base que pressupunha uma série de outros desenvolvimentos legislativos 

subsequentes, ou seja, a montagem propriamente dita do sistema através da concretização do 

programa de acção legislativa complementar. Se, no que respeita aos alicerces para o edifício 

jurídico do ordenamento e gestão do território, tudo parecia indicar que se cimentava um bom 

embasamento sistémico, no que respeita aos desenvolvimentos legislativos que se lhe seguiram 

e, sobretudo, aqueles cujos prazos foram protelados por vários anos ou que ficaram mesmo por 

acautelar até aos dias de hoje, as expectativas saíram logradas, ao mesmo tempo que a prática 

se foi afastando do que eram os desígnios da Lei de Bases. Segundo Cláudio Monteiro, “esta Lei 

de Bases tem duas leituras, uma no plano daquilo que ela introduziu como alterações relevantes 

e uma segunda leitura, que tem a ver com aquilo que, à margem dela, se alterou e que fez com 

que o ambiente em que ela foi pensada não existisse mais” (2008) 5. 

Dez anos passados sobre a publicação do documento que redefinia por inteiro o sistema 

de gestão territorial português, quando se faz o balanço sobre este período de vigência6, João 

Cravinho reconhece que, apesar do esforço legislativo, o panorama actual não anuncia uma 

substancial melhoria, antes pelo contrário, “o território perdeu acuidade e centralidade política”7. 

A primeira derrocada aconteceu logo no ano de 1998, com o NÃO em referendo à 

regionalização, pressuposto político sobre o qual a estrutura organizativa da Lei de Bases havia 

sido concebida. A não-autonomização das regiões levou à bipolarização do sistema entre o âmbito 

central e o âmbito municipal, monopolizando o Estado as competências que caberiam ao nível 

regional.  

Mas, para além deste handicap, imposto desde logo no arrancar da vaga reformista, 

outros abalos, estreitamentos, atrasos e contradições ocorreram que têm posto em causa a 

consistência do sistema e a estabilidade ou coerência do edifício legislativo que se desejava erigir. 

A primeira questão prende-se com a descentralização de poderes que, na linha dos princípios, a 

LBPOTU procurava implantar. Com efeito a prática tem mostrado que a descentralização ficou na 

prateleira e o princípio foi sendo subvertido pela lógica centralista do exercício do poder, 

obstáculo que, por cultura ou tradição, Portugal não conseguiu nunca ultrapassar. A 

desconcentração de poderes do Estado em vários organismos da Administração Central apenas 

tem permitido disfarçar a preponderância de uma forma de governo top-down que, 

contrariamente àquilo que indicava a Lei de Bases, privilegia a tomada de decisões pelo poder 

                                                     
5 Em entrevista ao Jornal Arquitecturas, Outubro de 2008, nº 41. 
6 AD URBEM, Os Dez anos da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo. Génese e 
Evolução do Sistema de Gestão Territorial, Lisboa, LNEC, 12 de Dezembro de 2008 
7  in AD URBEM, Sessão Comemorativa da aprovação da LBPOTU, Lisboa, LNEC, 30 de Junho de 2008 
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central em detrimento das opções e formas de governo locais. Não obstante as claras vantagens 

que, em termos de dinâmica e evidenciação da participação pública, as formas de governo local 

têm comparativamente à administração exercida pelo Poder Central, e da legitimidade da sua 

representação eleita por sufrágio democrático (ao contrário do que passa com os vários 

organismos do Estado), os municípios continuam a depender fortemente das decisões e pareceres 

das CCDR que, afinal (segundo Cláudio Monteiro), nem sequer vinculam legitimamente, apesar 

de acabarem mesmo por vincular orientações municipais. 

Outro aspecto relevante diz respeito aos atrasos evidentes verificados na concretização 

do programa de acção legislativa complementar, nomeadamente no que respeita ao Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (Lei nº 58/2007 de 4 de Setembro) no quadro 

do regime jurídico dos IGT. Depois da Lei de Bases pensar o sistema encabeçado por um 

instrumento de desenvolvimento territorial de âmbito nacional, por natureza estratégico, foram 

precisos 9 anos para que finalmente chegasse à luz do dia o tão desejado PNPOT, protelando a 

consubstanciação daquele que deveria ser “o quadro de referência a considerar na elaboração dos 

demais instrumentos de gestão territorial” (380/99), nomeadamente PROT e PDM. E se os PDM 

estavam, na altura, acabados de aprovar, ainda que dispensados do cariz iminentemente 

estratégico que a LBPOTU procurava reanimar, a generalização dos PROT ao território nacional 

permaneceu pendente, esperando-se para 2008 a sua efectiva aprovação. Isto para não falar dos 

planos intermunicipais que, talvez por serem facultativos, apesar de absolutamente 

indispensáveis na articulação estratégica dos vários municípios, não passaram até hoje do plano 

das intenções. Para último, mas não menos pertinentes, ficaram os regimes dos instrumentos de 

política de solos e dos instrumentos de transformação da estrutura fundiária que, depois da Lei 

de Bases ter estabelecido o prazo de um ano para a sua publicação/revisão, continuam por 

concretizar. 

  

 

2.4. Entre a Mancha e a Estratégia. A Base Operativa dos PDM 

No que respeita a elaboração de PDM, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (380/99) não deu ainda frutos visíveis. Já depois de introduzidas variadíssimas 

revisões a recaírem em particular nos procedimentos de elaboração dos planos de âmbito 

municipal (DL nº 53/2000; DL nº310/2003; DL nº316/2007), é altura de muitos PDM de 2ª 

geração, revistos já na orla do novo regime, entrarem na recta final para uma aprovação8. Até lá 

são ainda os anteriores instrumentos directores que se vão mantendo em vigor e que têm 

condicionado, nesta década e meia de transição entre milénios, as transformações territoriais de 

âmbito municipal. 

É verdade que se tem discutido com oportunidade o enquadramento que suporta este 

novo ciclo de revisão dos PDM, questionando se as condições traçadas para a elaboração dos 

mesmos dão ou não satisfação aos desafios e princípios impostos pela sociedade contemporânea, 

em termos de um desenvolvimento mais sustentável e de uma maior transparência no sistema de 

                                                     
8 Segundo edição do Jornal Arquitecturas de Agosto de 2008 e comunicação de João Pedro Costa in AD URBEM, 
Os Dez anos da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo. Génese e Evolução do 
Sistema de Gestão Territorial, Lisboa, LNEC, 12 de Dezembro de 2008, apenas 20 dos municípios portugueses 
deram a revisão por terminada e têm o novo PDM em vigor, contra 63 que ainda não iniciaram o processo. No 
meio situa-se a maioria, com 189 municípios a atravessarem o deserto para dar por encerrada a hercúlea 
tarefa. 
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planeamento. A questão, evidentemente, passa por saber se há espaço e vontade para que se 

processem as necessárias correcções, aperfeiçoamentos e mudanças de perspectiva atendendo às 

acérrimas críticas, aos inúmeros impasses e decepções por que respondem os instrumentos 

directores de 1ª geração. 

Entre outros aspectos, as principais acusações têm ido para o facto de, na sua grande 

maioria, os PDM se haverem convertido em planos de zonamento, orientados quase única e 

exclusivamente para a regulamentação do uso do solo, por classes e índices de ocupação 

vinculativos dos particulares. Dispensado o historial sobre a evolução do quadro legislativo do 

PDM, que tivemos já oportunidade de aflorar no capítulo anterior, não será de mais recordar que, 

depois de abreviada a elaboração dos PDM aligeirando-lhe os conteúdos e dispensando-lhe a 

programação dos investimentos, a amputação do instrumento ao nível da sua componente 

estratégica tem vigorado entre os principais prejuízos de que é acusado o quadro regulamentar 

de 1990.  

Como refere Sofia Galvão, “(...) ao tempo da Lei de Bases, o PDM não tinha o carácter 

estratégico que a legislação anterior lhe havia atribuído e traduzia-se apenas num aglomerado de 

disposições que regulavam em detalhe a ocupação do território, com vista à prevenção de abusos 

construtivos, sem qualquer visão de futuro ou estratégia de desenvolvimento. Os PDM eram, 

nessa medida, vocacionados para proibir, limitar e condicionar, assumindo uma aptidão virtual 

para cristalizar a realidade territorial e alheando-se da existência de qualquer constrangimento 

causado na sua aplicação concreta” (2008). 

Às expectativas criadas pela efectiva concretização do patamar mais básico do 

planeamento municipal, e pela vitória da sua extensão a todo o território nacional, conquistada 

também à custa do decreto de 90 e dos seus vários aligeiramentos, seguiu-se um período de 

perplexidade e desapontamento com a constatação de que as repercussões do PDM, seja no 

evoluir da estrutura territorial concelhia e metropolitana, seja nos processos de gestão municipais 

e na determinação da forma edificada, não foram tão longe quanto se esperava. 

Com efeito, faz pouco mais de uma década que os PDM exercem a sua influência sobre a 

organização e programação do território concelhio e, apesar de terem vingado como o 

instrumento quase exclusivo de regulação urbanística municipal, como a base operativa por 

excelência da gestão municipal (ou talvez antes mesmo por essa exacta razão), as suas 

consequências na forma do território, no encaminhamento racional do processo de urbanização e, 

em particular, na definição, articulação e qualificação das formas da suburbanização, foram pouco 

significativas, quase nada estruturais, e estão repletas de contradições.  

É certo que é nesta fase em que se assiste à revisão dos ditos instrumentos de gestão 

municipal, que começam também a melhor transparecer no terreno os registos de iniciativas mais 

recentes, públicas e privadas, já subordinadas à jurisdição dos PDM. E precisamente este 

desfasamento de tempos não joga a favor de uma justa apreciação e avaliação dos mesmos. Por 

um lado, a longa caminhada percorrida pelos processos de urbanização, desde a primeira 

manifestação de iniciativa até à sua concretização no terreno, pode ser motivo de peso para que 

só agora, uma década passada sobre a vigência de planos directores e esgotado o tempo da sua 

implementação, comecem a manifestar-se no território sinais explícitos da sua passagem. Por 

outro lado, também a muito tardia elaboração dos PDM abriu espaço para que, pelo menos até 

meados da década de 90, a urbanização se fizesse sem estar sujeita a quaisquer instrumentos 

ordenadores. De resto, não deixa de ser relevante para a apreciação dos resultados dos PDM, o 
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facto de a forma do território urbanizado estar desde logo marcadamente vincada pelo pré-PDM e 

por todos os compromissos que daí ainda advieram.  

Mas, sem dúvida, os contributos para a clarificação, simplificação e racionalização da 

transformação, uso e ocupação do território ficaram aquém do previsto. Enquanto as iniciativas 

privadas passavam a responder, por norma, ao plano director absorvendo-lhe os índices e 

cumprindo-lhe as determinações em tipos de uso, o plano director, por sua vez, não apresentava 

visão prospectiva de desenvolvimento conjunto, nem sequer solução comezinha para o sentido 

fragmentário do processo de urbanização, que continuava a fazer-se por peças soltas, a 

evidenciar um enredo administrativo demasiado pesado, e a ser permeável, por vezes de forma 

indiscriminada, a alterações que implicavam alargamentos de perímetros urbanos, mudanças na 

programação do uso dos solos, entre outros aspectos. Claro que a vigência dos PDM também 

coincidiu com um período de fortes investimentos públicos, sobretudo no capítulo das infra-

estruturas e acessibilidades, com especial incidência nos centros urbanos e nas áreas 

metropolitanas, não nos deixando afirmar que as consequências deste período para as 

morfologias territoriais tenham sido propriamente nulas ou irrisórias, antes pelo contrário. Neste 

ponto, as próprias autarquias até se tornaram sensíveis à programação sectorial do território, em 

especial no que se refere às acessibilidades. Mas, demasiado tolhidas pelos parâmetros 

operativos da gestão urbanística impostos pelos PDM, e efectivamente condicionadas, neste 

exercício, pelo controlo exercido pelo poder central, viam-se impossibilitadas ou com uma enorme 

dificuldade em incorporar essas visões sectoriais em linhas mais programáticas e estratégicas 

para o desenvolvimento dos concelhos.  

Com a reforma legislativa do final dos anos 90 reacendeu-se a chama da dimensão 

estratégica do plano director municipal. Depois do documento que definia a arquitectura geral do 

sistema de OT ter referido o PDM como o instrumento que, “com base na estratégia de 

desenvolvimento local, estabelece a estrutura espacial, a classificação básica do solo (...) e 

desenvolve a classificação dos solos urbano e rural” (art.9º), o regime 380/99 veio reforçar essa 

vertente e clarificar a figura como o instrumento que “estabelece o modelo de estrutura espacial 

do território municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e 

ordenamento local prosseguida, integrando as opções de âmbito regional e nacional com 

incidência na respectiva área de intervenção” (art.84º).  

Mas, sendo de resto aquele factor onde talvez se depositam maiores esperanças no 

quadro da renovação do ordenamento municipal e na actual revisão dos PDM, entre a mancha e a 

estratégia, a cultura dos PDM na determinação da forma urbana edificada parece ter-se ficado 

mesmo pela primeira, pelo menos para já, quando o que ainda subsiste é a desfasagem entre as 

revisões de política e regulamentares, as práticas administrativas instaladas e os respectivos 

efeitos na forma do território. Até agora, apesar da Lei de Bases ter incutido nos PDM um sólido 

pendor estratégico e reforçado a descentralização de competências e poderes, a realidade na 

prática não se alterou: as câmaras municipais continuam fortemente dependentes de pareceres e 

apreciações vinculativas vindas das CCDR e de outras instâncias mais ou menos desconcentradas 

da Administração Central.  
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2.5. A Conquista de um Modelo Territorial para a AML 

 Entretanto, no encalço da grande escala, preparava-se em simultâneo uma abordagem 

regional para a AML. A formação da AML como entidade territorial metropolitana data de 1991, e 

a sua fundação não deixava de fora o objectivo de se encetarem políticas supra-municipais de 

desenvolvimento coerentes e de conjunto entre os diversos concelhos. Mas se a efectiva 

constituição de uma forma de governo metropolitano não teve propriamente sucesso na 

conjuntura traçada pela Lei de Bases, nem nas reformas legislativas e nas práticas que se lhe 

seguiram, já no que respeita a definição de um modelo territorial e de desenvolvimento 

estratégico supra-municipal o mesmo não se passou, embora tenha sido necessário mais de uma 

década para dar por terminado um processo iniciado logo em 91. Em 2002, enquadrado pelos 

instrumentos legais da LBPOTU, do regime jurídicos dos IGT e pelo Plano Nacional de 

Desenvolvimento Económico e Social PNDES (na ausência do PNPOT), o PROT-AML foi finalmente 

aprovado (RM nº 68/2002 de 8 de Abril), formalizando o reconhecimento de que o território 

metropolitano da região de Lisboa requeria uma abordagem global, estruturada, e uma estratégia 

de desenvolvimento conjunta. 

 De entre os conteúdos materiais instituídos pelo PROT-AML, destacam-se as Opções 

Estratégicas e o Esquema do Modelo Territorial que ditavam respectivamente, as políticas, os 

objectivos e orientações de longo prazo para o horizonte de vigência do Plano, e definiam o 

esquema territorial para concretizar a sua aplicação, desde a identificação de unidades territoriais 

com características de homogeneidade à concepção das estruturas metropolitanas para a rede de 

acessibilidades e para a rede ecológica de protecção e valorização ambiental (cf. Ferreira, A.F. e 

Vara, F., 2004). 

 No que respeita as opções de estratégia, o PROT-AML procurava corporizar vários dos 

objectivos e substantivos que estavam já em voga nas políticas urbanas europeias e cuja 

emersão começava a reflectir-se igualmente em Portugal. Da sustentabilidade ambiental, à 

coesão socio-territorial, passando pela competitividade territorial, são vários e mui 

contemporâneos os desafios que o Plano procurava traçar, demarcando, neste campo, 

consideráveis avanços de perspectiva relativamente à anterior versão, ainda estigmatizada pelo 

síndrome de que planos servem para condicionar (de forma quantificada) o uso do solo. Do ponto 

de vista económico, a ideia de gerar um território competitivo à escala nacional, mas também 

europeia e internacional, ganhava peso e expressão, e reencaminhava a estratégia para a 

definição de um novo modelo de cooperação que garantisse o envolvimento concomitante do 

sector público e do sector privado, uma base de cooperação institucional e empresarial que 

viabilizasse, para a metrópole, uma trajectória de desenvolvimento forte e integrado, em termos 

endógenos e exógenos. No que respeita ao desafio da sustentabilidade ambiental, inaugurava-se 

uma visão ambiental que passava a entender o equilíbrio ecológico, a protecção da natureza e a 

preservação da paisagem como um factor de desenvolvimento e de competitividade. O conceito 

de Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental ia para além da simples 

classificação de espaços de reserva, prometendo encetar uma abordagem mais ponderada entre 

a defesa do ambiente e o ordenamento do território. Já no que respeita à estratégia territorial, 

duas grandes orientações reflectiam as tendências de reconfiguração territorial e funcional 

metropolitana: «recentrar a área metropolitana» e «policentrar a região»; tendências essas, 

aliás, que a década de 90 já havia posto a descoberto com o reforço das condições de 

acessibilidade e o forte investimento nas infra-estruturas de transportes. Basicamente a ideia 
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passava por criar um «sistema territorial complexo» onde, por um lado, a AML, na sua dimensão 

territorial alargada, teria um papel fundamental na organização, equilíbrio e articulação inter-

regional da Região Metropolitana e, por outro, onde o fortalecimento de uma estrutura de 

organização polinucleada serviria a criação e desenvolvimento de novas e diferentes formas de 

centralidade.  

 Embora das orientações do PROT não decorresse, naturalmente, uma imediata 

transformação do território metropolitano e, muito menos, consequências explícitas visíveis na 

estrutura de ocupação do espaço local, a aprovação, pela primeira vez, de um PROT-AML foi, 

efectivamente, um passo fundamental para traçar um quadro de conjunto coerente para a 

metrópole e pôr em marcha mecanismos de negociação entre municípios. É verdade que o 

surgimento do Plano Regional quando já haviam sido aprovados e ratificados todos os PDM dos 

diversos concelhos da AML9, não passou sem que inevitáveis tensões surgissem entre municípios, 

obrigados que estavam a promover a revisão dos respectivos Planos Directores e a incorporar as 

prerrogativas hierárquicas do PROT. Ainda assim, não obstante as dificuldades ou entraves que 

sempre interferem num qualquer processo de revisão do mais genérico dos instrumentos de 

planeamento municipal, as orientações estratégicas do PROT-AML e os conceitos substantivos por 

ele introduzidos, acabaram por se reflectir nas esferas locais da política de ordenamento, de 

modo mais ou menos formalizado consoante os municípios, com maiores ou menos expressivas 

consequências no espaço físico dependendo dos concelhos. 

 Entretanto, recentes alterações/decisões estratégicas e legislativas de âmbito nacional, 

com forte impacto na reestruturação do território metropolitano levaram, ainda no ano de 2008, 

à resolução de proceder à alteração do PROT-AML (RCM nº92/2008 de 5 de Junho). Segundo o 

documento, “desde a elaboração e aprovação do PROT-AML em vigor, aprofundaram-se os 

processos de globalização económica e comunicacional e de internacionalização da economia 

portuguesa e os respectivos impactos num território de capitalidade metropolitana e com funções 

de charneira euro-atlântica. Concomitantemente, foram decididos, ou encontram–se em fase de 

projecto, investimentos fortemente reestruturadores em termos territoriais, económicos e de 

mobilidade, como é o caso do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), das Plataformas Logísticas, da 

Rede Ferroviária de Alta Velocidade e da Nova Travessia do Tejo. Por outro lado, o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado através da Lei n.º 58/2007, 

de 4 de Setembro, estabelece como directriz para a elaboração dos instrumentos de gestão 

territorial que os seus princípios, objectivos e orientações deverão ser consagrados nos planos 

regionais de ordenamento do território (PROT). (...) Acresce ainda que, no espírito de 

aperfeiçoamento e actualização das orientações estratégicas consideradas no PROT -AML em 

vigor, deverá este instrumento de políticas territoriais integrar as orientações estabelecidas no 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 -2013 e na Estratégia Regional Lisboa 2020. 

Torna -se necessário, deste modo, promover a alteração do PROT -AML, com carácter de urgência 

e de forma pragmática, atentas a evolução das perspectivas de desenvolvimento económico e 

social que lhe estão subjacentes, e a necessidade de estabelecer um quadro de referência 

actualizado para a revisão dos planos directores municipais da área metropolitana de Lisboa”. 

                                                     
9 A maior parte dos concelhos da AML obteve a ratificação dos seus PDM entre 1994 e 1997. Antes disso 
haviam sido aprovados os PDM da Moita (1992) e do Seixal (1993), sendo Sintra o concelho com uma 
aprovação mais tardia (1999). 
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VII.3. COLINAS DO CRUZEIRO: IMPULSO PARA UMA NOVA ESTRATÉGIA DE URBANIZAÇÃO? 

Não se pode dizer que a urbanização das Colinas do Cruzeiro em Odivelas exemplifique 

de forma inclusiva toda a gama de novos produtos urbanísticos e arquitectónicos que, no prisma 

da residência, têm feito o mote do processo de metapolização na AML. Na verdade, a 

proximidade e relativa continuidade da urbanização em relação ao centro e área urbana 

consolidada de Odivelas, o próprio interesse da autarquia no estabelecimento de uma articulação 

mais firme com o tecido construído de Odivelas e na constituição de uma nova centralidade 

urbana, ou até a forma de ocupação compacta sujeita ao registo do plurifamiliar, não são, 

propriamente, as qualidades que melhor e inequivocamente descrevem as novas formas de 

ocupação dispersa que têm vindo a povoar o território metropolitano e a reafirmar 

contemporaneamente os modelos de habitat individual. Mas, para além da dimensão, outras 

características fazem crer que o loteamento da Quinta do Porto Pinheiro sai fora do quadro 

estritamente poligonal que nas últimas décadas tem patenteado a expansão suburbana na AML, 

tal como apresentado no capítulo IV.  

Com alvará de loteamento emitido em 2001, abrangendo uma área de cerca de 65 ha 

destinada à construção de 4127 novos fogos distribuídos em mais de 180 lotes, a operação 

imobiliária Colinas do Cruzeiro ilustra bem a escala e o tipo de registo com que a iniciativa 

privada, nestes últimos anos que envolveram a transição de século, tem assinalado a sua 

intervenção no território. Concomitantemente, é também a linha tendencial de governação 

exercida pela administração local que está em causa, denunciando mudanças de rumo 

importantes na gestão do território e na regulação da actividade privada. Depois de estar traçado 

e ao dispor o novo instrumento director de planeamento e gestão urbanística do concelho, novas 

formas de regulação e linhas de política começaram a perspectivar-se, menos orientadas para o 

controlo e administração pura e dura das actividades particulares, e mais consentâneas com 

modelos cooperativos dialogantes, mobilizadores de energias e vontades, capazes de conjugar a 

iniciativa privada e a acção municipal em prol da defesa dos interesses e necessidades da 

população, das empresas e entidades que operam no território. A postura da Câmara Municipal 

de Loures em final da década de 90, altura em que precisamente se procedeu à divisão de Loures 

em dois concelhos, era já bastante representativa das formas emergentes de governabilidade 

para o território municipal, e a operação das Colinas do Cruzeiro em Odivelas era uma das 

iniciativas particulares que, no espectro das áreas residenciais, claramente se inseria nesta linha 

de política. 

Os terrenos pertencentes à antiga Quinta de Porto Pinheiro, na freguesia de Odivelas, há 

tempo que se ofereciam como as áreas de expansão naturais para a Odivelas futura. Já 

densamente urbanizada no decorrer da década de 90, com a parte Nascente do concelho, entre o 

vale da Ribeira de Caneças e o eixo do IC 22, praticamente ocupada por construções e áreas 

loteadas, e uma superfície muito significativa do território afecta a AUGI, Odivelas depositava 

expectativas nos territórios a Poente (Famões Sul), ainda livres de construções e com capacidade 

para constituírem uma apreciável expansão da cidade. Entre o núcleo antigo de Pombais, a Sul, 

e, a Norte os loteamentos da Arroja, a Quinta do Porto Pinheiro, propriedade de Arnaldo Dias 

(que, aliás, havia sido um dos responsáveis pela urbanização da Arroja durante a década de 80) 

permaneceu expectante até aos anos 90, altura em que tanto particular como autarquia 

manifestaram interesse na sua urbanização. 
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Fig.1 – Urbanização Colinas do Cruzeiro. Rotunda e Praça Central 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2008 

 

 
Fig.2 - Urbanização Colinas do Cruzeiro. Av. Miguel Torga 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2008 

 

 
Fig.3 - Urbanização Colinas do Cruzeiro. Rua Pulido Valente 
Fonte: Fotografia Cavaco, C., 2008 
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Com um primeiro projecto de loteamento da autoria de Francisco Silva Dias, a 

urbanização da Quinta do Porto Pinheiro enquadrava-se numa das operações urbanísticas 

residenciais particulares que a câmara evidenciava e apresentava como exemplificativa da nova 

fase de desenvolvimento e (re)qualificação do concelho. Os primeiros impulsos físicos para a 

urbanização da área partiram, precisamente, do poder público local que, acordando com o 

proprietário, desde logo arrancou com a construção, no interior da área de intervenção, dos 

recintos escolares e do equipamento desportivo programados para a zona. O loteamento da 

Quinta do Porto Pinheiro era visto como uma «intervenção qualificadora» para a cidade, no 

sentido em que projectava uma série de externalidades físicas e sociais fundamentais ao 

equilibrado crescimento de Odivelas e, até, da região envolvente. Para além dos equipamentos e, 

naturalmente também, do projecto de expansão residencial que agora respondia a uma muito 

maior exigência de qualidade por parte do público alvo, era sobretudo no capítulo das infra-

estruturas viárias que se previam maiores inovações com a integração, no desenho urbano e no 

seio do tecido edificado, de vias estruturais de primeira ordem, revolucionadoras do esquema de 

acessos concelhio. 

Na verdade, a década de 

90 preparava importantes 

transformações no concelho, não 

só no que respeita às formas de 

governo do território, o 

protagonismo do poder local e a 

postura assumida em termos de 

competitividade territorial, mas 

também, e sobretudo, no que 

concerne a reconfiguração da 

própria estrutura territorial, com 

especial enfoque para o sector das 

acessibilidades. Por um lado 

realizaram-se os eixos regionais na 

acessibilidade rodoviária primária 

ao concelho, uma iniciativa do 

Poder Central que tirava proveito 

dos Fundos Estruturais Europeus, e 

que colocava Odivelas numa posição 

de excelência na AML, a pouco tempo de distância da margem Sul e da Linha de Cascais e com 

ligação directa às auto-estradas do Norte (A1) e do Oeste (A8). A CREL (A9 - 1995) e a CRIL 

(IC17 -1997, 1ªfase), bem como as Radiais da Pontinha (IC16) e de Odivelas (IC22) foram 

executadas precisamente nesta altura, tendo ficado apenas por concluir a ligação do Eixo Norte-

Sul à A1 e A8, que só em finais de 2007 teve fecho definitivo e, na CRIL, a ligação entre a 

Pontinha e a Buraca, troço que actualmente se encontra em finalização. Por outro lado, a nível 

municipal, preparava-se um considerável reforço das acessibilidades concelhias, com particular 

incidência nas áreas urbanizadas e de maior densidade de ocupação, como é o caso das 

freguesias que hoje pertencem a Odivelas. Esboçado na esfera do Plano Director das 

Fig.4 - Esquema das Acessibilidades Rodoviárias Primárias ao Concelho.
Fonte: C. M. Odivelas & Ventura da Cruz Planeamento, Lda. (2003).
«Estudo Sectorial da Rede Viária e dos Transportes», Vol. VI de Estudos
Prévios do PDM, p.41 in http://www.cm-odivelas.pt/Extras/PDM/B2.htm 
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Acessibilidades - um plano sectorial de âmbito municipal que aparecia de forma consentânea com 

o PDM -, o sistema de vias previsto prometia a cobertura viária há muito necessária, 

possibilitando, por fim, a articulação e o justo acesso às urbanizações existentes, e garantindo o 

correcto enraizamento infra-estrutural das novas áreas de expansão. 

Simultaneamente, o sector da habitação mantinha-se crucial na gestação de dinâmicas 

de desenvolvimento local, ainda que as perspectivas de progresso sofressem uma reviravolta 

vital, focadas agora na qualificação territorial, na correcção de anteriores erros de urbanização e 

na criação em meio urbano de condições favoráveis ao bem-estar e à qualidade de vida das 

populações, em vez de direccionadas para a simples vectorização das formas de crescimento e de 

expansão, como até aqui se tornara prática corrente.  

Com essa mesma 

preocupação, e aventurando-se 

simultaneamente nos meandros 

publicitários do marketing urbano, 

a autarquia tomava a iniciativa de 

promover, em 1997, a Expo-

Habitação – 1ª Mostra de 

Urbanismo e Habitação em Loures, 

um certame inédito a diversos 

títulos, que trazia consigo o 

objectivo de abrir um novo espaço 

informativo, mas também de 

diálogo, reflexão e participação, 

sobre o que, em termos de 

planeamento e urbanismo, se 

abria como perspectiva ao 

concelho. Com esta iniciativa 

autárquica erguiam-se também alguns dos desideratos que, do ponto de vista da política, 

passavam a estar na ordem do dia, desde a problemática do desenvolvimento sustentável à 

qualidade de vida, passando pela competitividade económica do território e pela concertação de 

esforços e interesses entre entidades públicas, particulares e outros agentes urbanos. De acordo 

com o então Presidente da Câmara, Adão Barata, “tem sido um eixo central da actuação do 

[Município de Loures] o reforço das acções de planeamento com vista a um desenvolvimento 

urbano sustentável, à correcta definição de uma política de cidades e à disponibilização adequada 

de solos urbanizáveis para estimular comportamentos gerais positivos dos investidores no sector 

da habitação, tendo em conta as grandes linhas de orientação e objectivos definidos no PDM” 

(C.M. Loures, 1999:6-7). 

Neste sentido, a urbanização Colinas do Cruzeiro apresentava-se sem dúvida como um 

exemplo de expectável qualidade, um canal de renovação urbana, arquitectónica e habitacional, e 

uma estrutura urbana para a renovação económica e social que fugia aos parâmetros do que até 

aí tinha feito género e política no concelho. Deliberadamente, a operação urbanística alheava-se 

do estigma suburbano e, com olhos postos no exemplo que, mesmo ali ao lado, se tornava 

referência modelo para todo o país, procurava também ela protagonizar a ascensão de um novo 

espaço de urbanidade, tornando-se estandarte na promoção do concelho e no marketing 

Fig.5 - Imagens do certame Expo-Habitação. 1ª Mostra de Urbanismo e
Habitação em Loures, 1997.  
Fonte: C.M.Loures (1999). Urbanismo.Loures.Habitação. pg.12 
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empreendido pelo poder local. Dizia-se que o “loteamento urbano referente à urbanização da 

Quinta do Porto Pinheiro na freguesia de Odivelas (...) virá a constituir, na expansão poente desta 

cidade, um bairro de grande dimensão, para aproximadamente 15.000 habitantes, que se 

pretende bem equipado, funcional e autónomo e que contribua também para um crescimento 

policentrado da urbe. Esta urbanização proporciona uma boa oportunidade de requalificação da 

cidade em termos de imagem urbana e funções, articuladas por uma rede viária eficiente que 

assegura não só as ligações exteriores à rede regional (...) mas estabelece ainda ligações intra-

urbanas, acessibilidades aos equipamentos escolares e desportivos, revelando-se de particular 

conveniência pela aproximação ao metro de Odivelas. (...) Este estudo pelas cedências que 

propõe ao município e ao domínio público poderá também constituir um agente activo no 

reequilíbrio da zona confinante a norte, onde predominam construções ilegais e habitações 

degradadas”10. 

 

 
3.1. A Determinação Urbanística do PDM e o Plano de Acessibilidades do Concelho 

 A urbanização da Quinta de Porto Pinheiro foi decisivamente ocasionada e condicionada 

pelas determinações urbanísticas traçadas no PDM e no Plano Director das Acessibilidades 

Municipais, não só em termos de tipos e densidades de ocupação, mas também ao nível do 

próprio desenho urbano, em especial no que respeita a afectação de áreas a equipamentos 

colectivos e a configuração e hierarquização do traçado viário.  

No PDM de Loures a área de intervenção de Porto Pinheiro aparecia maioritariamente 

classificada como um espaço urbanizável de média densidade, destinado portanto, segundo o art. 

57º do regulamento do mesmo plano director, a novos conjuntos residenciais e respectivas 

funções de apoio. Do total da área do terreno com cerca de 75 ha, apenas uma pequena parte da 

área não entrava nesta classificação, ora porque ficara afecta à Reserva Ecológica Nacional (6,1 

ha) num estreito de terreno que a irregular configuração da propriedade esticava para Norte nas 

margens do vale da ribeira, ora porque já havia sofrido anterior ocupação clandestina (3 ha), 

zona entretanto classificada como área de reconversão urbana. Para os restantes cerca de 659 

mil metros quadrados de área urbanizável era estabelecido um índice de construção máximo de 

0,70, bem assim como uma densidade habitacional não superior a 55 fogos/ha e um número 

máximo de 8 pisos, e nela estavam incluídas as áreas classificadas para equipamentos. 

Depois de oito longos anos a tentar pôr de pé as regras de intervenção no território 

municipal, em 1994 (RCM 54/94 de 14 de Julho) o concelho de Loures passara a possuir 

finalmente um instrumento de regulação urbanística que condicionava e disciplinava as diversas 

decisões e actuações municipais e do sector privado no território. Tal como a quase totalidade 

dos PDM saídos do decreto de 1990, o PDM de Loures assentava praticamente na classificação do 

solo por zonas ou categorias de espaço e ocupação, em função das suas aptidões e vocações, na 

prescrição de servidões e condicionantes administrativas, nas quais se integrava a perimetrização 

das áreas para Reserva Agrícola e Reserva Ecológica nacionais, e na regulamentação das áreas 

urbanas e urbanizáveis através do estabelecimento de índices, densidades e delimitação do 

número de pisos. 

                                                     
10 Carlos Cordeiro, Informação do DLO da C.M. Odivelas, registo nº 15/DLO/CC de 18 de Dezembro de 2000 in 
Processo nº 35622/L/OC, Vol XII, pp.1004, C.M. Odivelas 
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Rapidamente foi reconhecido que a publicação em vigor não estava isenta de problemas, 

falhas e imprecisões, aliás à semelhança do que se fazia notar no resto do país com outros PDM 

aprovados. Não fosse o bastante, passados poucos anos da sua publicação, os desfasamentos e 

desactualizações eram já significativos e de grande porte, a começar pela separação do concelho 

em dois e a terminar na esperada aprovação do PROT-AML, passando pela vastas transformações 

físicas que se haviam empreendido na envolvente, de cariz iminentemente logístico e infra-

estrutural, desde a realização da rede viária regional, à construção da Ponte Vasco da Gama, ao 

projecto urbano da Parque Expo, construção do MARL e quadriplicação da via férrea até Alverca. 

Ainda assim, a implementação do PDM representara um importante virar de página na história do 

urbanismo e do ordenamento do concelho e, independentemente das críticas e problemas que 

justamente lhe são imputados, permitiu organizar e objectivar as apreciações e respostas às 

pretensões dos munícipes e dos investidores.  

Mas, talvez mesmo mais crucial do que as prescrições taxativas introduzidas pelo 

instrumento, matizadas nas plantas de ordenamento e condicionantes, e vinculadas em resolução 

de ministros, foram precisamente os ventos da mudança que consigo arrastou que melhor 

contribuíram para as inflexões de política e operativas que acabaram por se fazer sentir, ainda 

que tímida e paulatinamente, no comportamento urbanístico do concelho.  

Uma das consequências relevantes foi a (re)descoberta conscienciosa, embora muito 

pouco vigorosa já se viu, do planeamento urbanístico. Concluído o PDM, era ao Departamento de 

Administração Urbanística da Câmara que cabia continuar a traçar o rumo do planeamento do 

concelho, embora, absorvido na consumptiva tarefa da gestão urbanística relativa aos pedidos de 

licenciamento para construções e loteamentos, não tenham sido muitos e significativos os 

estudos empreendidos. Foi aliás no âmbito do planeamento informal, com a elaboração do Plano 

Director das Acessibilidades Municipais não coberto pelos instrumentos previstos 

regulamentarmente que, do ponto de vista do ordenamento, o Departamento mais participou na 

reestruturação da ordem do território concelhio. Pela primeira vez pensava-se e traçava-se uma 

rede de acessos intra-concelhios estruturada e hierarquizada, que permitia irrigar o concelho e 

estabelecer uma ligação consistente aos municípios vizinhos, bem assim como ao sistema de vias 

regionais em plena progressão. 

A urbanização da Quinta do Porto Pinheiro beneficiava fortemente desses investimentos 

estruturais, ancorando-se não só na nova lógica de mobilidades rodoviárias, concelhias e 

regionais, mas ficando igualmente condicionada a orientar toda a sua rede viária e ordenamento 

em função da estrutura primária definida a montante. O PDAM não alinhavava só um esquema de 

ligações e articulações, a repensar e a redesenhar depois pelo urbanizador; ele fixava 

efectivamente os traçados dos principais eixos que, em termos físicos, passavam a determinar a 

configuração da estrutura viária secundária e a definição mais micro da forma edificada. Nas 

Colinas do Cruzeiro, quando passamos da perspectiva das redes para a análise da forma e do 

desenho urbano, este aspecto teve uma importância muito decisiva, estipulando desde logo as 

principais geratrizes da solução urbana. Mais do que o PDM propriamente dito, foi o combinado 

PDM e plano sectorial de acessos, com todos os condicionamentos afectos ao território, que mais 

contribuíu para a determinação das opções formais e das novas morfologias de ocupação deste 

novo bairro de Odivelas, ajudando a ultrapassar o sentido fragmentário normalmente associado 

aos limites fundiários das parcelas, e inserindo a operação num sistema de conexões bastante 

mais vasto e dinâmico, do qual não apenas se serve, mas onde também participa. 
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Fig.6 - PDM de Loures. Carta de Ordenamento, 1994. Fonte: C.M. Loures (1999). Urbanismo.Loures.Habitação. pg.17 
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Fig.7 - PDM de Odivelas (Loures). Carta de Ordenamento, Publicada a 18 de Dezembro de 2007. Com indicação 

sobreposta do perímetro da operação de loteamento da Quinta de Porto Pinheiro 
Autoria: Divisão do PDM, Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico da C.M. Odivelas. 

Fonte: C.M. Odivelas, 2008 
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Fig.8 - Plano Director das Acessibilidades Municipais de Loures (PDAM), s/data. 

Fonte: C.M. Loures (1999). Urbanismo.Loures.Habitação. pg.29 
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Fig.9 - Plano Director da Rede Viária do Município de Odivelas (PDRVMO). Proprosta de Plano (Versão Provisória). Abril 

de 2008. Esc. 1:10000. Autoria: Ventura da Cruz Planeamento Lda e Divisão do PDM, Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico da C.M. Odivelas.  

Fonte: C.M. Odivelas, 2008  
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Neste registo, a própria rede viária da urbanização assumiu a concretização de duas vias 

distribuidoras de primeira ordem previstas no Plano de Acessibilidades, a T14 e a T16. De acordo 

com a apreciação feita à proposta da rede viária da urbanização de Porto Pinheiro, referia-se que 

“(...) as vias T14 e T16, e principalmente esta última enquanto prolongamento da L14, definem 

os dois principais eixos viários municipais de Odivelas planeada. São as vias que estabelecem 

ligações a Norte com o concelho de Loures e a Oeste com o concelho da Amadora (...)”11 e que 

vêm “proporcionar a ligação a Lisboa e à região, sem atravessamento de Odivelas,  

contribui[ndo] para o descongestionamento da rede existente, com consequente benefício para as 

condições de vivência e centralidade da cidade” (C. M. Loures, 1999:118). A T16, atravessando 

transversalmente o território de intervenção, estabelece conexão com o eixo viário da CRIL 

através do nó das Patameiras junto ao Odivelas Parque e, no nó 63, com a Av. Abreu Lopes, 

também ela considerada um eixo distribuidor de primeira ordem - L14 segundo o Plano de 

Acessibilidades. Tal como a Av. Abreu Lopes que, por sua vez, junto ao nó de Odivelas, viu refeito 

o entroncamento com os eixos de maior velocidade, também o eixo principal das Colinas do 

Cruzeiro ganhou nome de avenida (Av. Miguel Torga) e, juntamente com a primeira, veio a 

constituir um traçado alternativo à CRIL pelo interior da mancha urbanizada, e a estabelecer a 

ligação entre esta e a CREL, num traçado variante à IC22 mas, ainda assim, de tráfego intensivo 

e com carácter supramunicipal.  

 

 

                                                     
11 Pedro Barradas, Informação do DEP da C.M. Odivelas, registo nº 19/DEP/PB/2000 de 29 de Maio de 2000 in 
Processo nº 35622/L/OC, Vol X, pg.985, C.M. Odivelas   

Fig.10 - PDRVMO na parte do concelho que apanha Odivelas central e a urbanização Colinas do Cruzeiro. Proposta de
Plano (Versão Provisória). Abril de 2008. Esc. 1:10000. Autoria: Ventura da Cruz Planeamento Lda e Divisão do PDM,
Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico da C. M. Odivelas.  
Fonte: C. M. Odivelas, 2008 
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Evidentemente, era também a folga orçamental decorrente dos Quadros Comunitários de 

Apoio que possibilitava a gradual mas efectiva concretização do plano sectorial, embora, a este 

nível, a autarquia começasse já a tirar partido da iniciativa privada, aproveitando o momento da 

urbanização para delegar nela a execução de alguns dos troços e nós mais decisivos para o 

sucesso do esquema rodoviário. 

Por outro lado, a ideia de repensar no concelho o sistema de centralidades urbanas e de, 

precisamente através da irrigação do território, contribuir para a polinucleação da região e para a 

criação de uma nova centralidade na área metropolitana, era aspecto que se podia subentender 

do Plano Director das Acessibilidades Municipais (cf. C. M. Loures, 1999:29-32), mais até do que 

do PDM que não veiculava nenhuma visão estratégica de desenvolvimento concelhio. Da 

implementação da rede viária dependia a capacidade de criar eixos de oportunidade emergentes, 

com visibilidade à escala metropolitana e, por conseguinte, a possibilidade de inverter a condição 

de suburbanidade que cerceava há muito aqueles territórios, sobretudo através da gestação de 

sinergias e de dinâmicas renovadas nas tendências de localização e mobilidade de pessoas e 

actividades. A urbanização Colinas do Cruzeiro procurava erguer uma dessas oportunidades e, 

apesar de apostar em força no carácter habitacional da área, era desde logo orientada para vir a 

constituir um novo pólo ou centralidade urbana no concelho, reunindo muitos dos equipamentos e 

valências que faziam falta à cidade de Odivelas. Logrando da concentração de áreas urbanas e 

urbanizáveis nas freguesias que passaram a integrar o concelho de Odivelas, e por conseguinte 

da especial dotação em redes de acessos rodoviários com que o PDAM favorecia essas mesmas 

áreas, a urbanização Colinas do Cruzeiro gozava dos benefícios introduzidos pelo município, ao 

mesmo tempo que o arranjo urbano do conjunto se ia contorcendo e moldando aos limites e 

condicionantes de diversa ordem, ditados pela multiplicidade de regras que passavam então a 

reger o processo de urbanização. 

 

 

3.2. Antecedentes e Condicionantes 

 À semelhança da maior parte dos processos de loteamento no concelho, a operação das 

Colinas do Cruzeiro não foi linear. Foram precisos vários anos, averbamentos e aditamentos, 

alterações de desenho e de procedimentos, para que uma solução próxima da final fosse enfim 

aprovada e obtivesse licenciamento municipal. 

 O processo começou no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, com a celebração de um 

acordo entre a câmara municipal e a firma Abreu Lopes, Lda, representada por Arnaldo Dias, para 

cedência à autarquia dos terrenos necessários à realização do Complexo Desportivo de Odivelas12, 

e também de dois recintos escolares anteriormente protocolados, sob compromisso de 

apresentação, por parte do requerente, de um estudo urbanístico para loteamento da respectiva 

propriedade. 

 Os condicionamentos existentes eram vários e muito diversificados e, apesar da 

autarquia ter interesse estratégico na urbanização daquela parte do território, as condições 

naturais do terreno e outros factores artificiais já introduzidos por intervenções anteriores não 

faziam daquele território o mais adequado para urbanizar e construir. Para além da topografia 

                                                     

12 Acordo celebrado entre o município de Loures e Abreu Lopes, Lda de 4 de Dezembro de 1992 in Processo nº 
35622/L/OC, Vol IV, s/ numeração, C. M. Odivelas   
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declivosa com pendentes muito acentuadas (verificou-se existir uma diferença de cerca de 75m 

entre o ponto mais elevado do terreno, à cota 108,00, e a cota inferior, 33,00, chegando-se 

rapidamente a declives da ordem dos 10% e 15%), o terreno era bastante irrigado por linhas de 

água que o atravessavam na direcção Norte-Sul, nomeadamente uma linha de água principal, o 

Ribeiro do Freixinho, relativamente mediana à área de intervenção, e para a qual era necessário 

prever a respectiva faixa de protecção para as servidões do domínio público hídrico. Sendo o 

terreno atravessado por linhas de alta tensão, em especial na parte Norte da propriedade, a 

urbanização ficava igualmente sujeita às servidões decorrentes da legislação aplicável às redes de 

distribuição de energia eléctrica. 

 Mas as limitações não terminavam aqui, e uma série de outras restrições físicas e 

orientações urbanísticas e regulamentares da responsabilidade da autarquia e dos organismos 

centrais do Estado, resultavam num rol de disposições base que o projectista teria de respeitar no 

momento de definir a forma urbana e encontrar solução desenhada para o conjunto. A primeira 

prendia-se, desde logo, com a proximidade ao Mosteiro de Odivelas, classificado como 

Monumento Nacional desde 1910 e para o qual está delimitada uma Zona Especial de Protecção, 

interdita à construção, alargada por uma outra Zona de Construção Condicionada. Para além 

deste condicionalismo, encontravam-se também edificadas duas unidades escolares e um estádio 

de futebol cujos polígonos de implantação, ocupando uma superfície de 4,4 ha e 0,85 ha 

respectivamente, se distribuíam de forma relativamente equidistante na área considerada 

edificável. 

Na lista dos condicionalismos construídos surgia ainda uma parte da propriedade afecta 

a uma ocupação clandestina que, dada a sua natureza ilegal e a urgência por acções de 

consolidação e beneficiação, rapidamente saltava para o lado da autarquia como área de 

cedência, com benefícios óbvios para o urbanizador. 

 Por sua vez, a rede viária passava a ser o grande determinante físico da estrutura da 

nova urbanização. Como tivemos oportunidade de referir, tornava-se impreterível respeitar os 

traçados e os dimensionamentos previstos pelo planeamento para os eixos principais do esquema 

rodoviário municipal, e a forma como cruzavam o território procurando adaptar-se o melhor 

possível à morfologia do terreno, não prometia grande margem de manobra a um desenho e 

ordem funcional que já estavam profundamente discriminados por uma série de outras inscrições 

antepostas.  

As primeiras abordagens ao plano do loteamento13 chegaram do gabinete de Francisco 

da Silva Dias, aliás responsável por outros estudos semelhantes no concelho, onde também 

consta a Urbanização da Ribeirada. 

Seguindo as várias disposições que no geral estipulavam a defesa do interesse público, a 

solução encontrada desenvolvia-se em torno do Complexo Desportivo que aproveitava a 

localização do estádio do Futebol Clube de Odivelas para integrar os vários outros serviços e 

estabelecimentos desportivos, e para resolver, numa grande área verde central, a 

compatibilização da linha de água com a restante estrutura urbanizada. Em termos de traçado 

viário, para além do eixo principal (T16) que evidenciava a sua única rótula no vértice de junção 

do Complexo Desportivo com o recinto da Escola Básica dos Pombais, as vias de segunda ordem 

desenvolviam-se organicamente em torno do complexo central, procurando acompanhar o 

                                                     
13 Processo nº 21572/L de Abreu Lopes, Lda, da C. M. de Loures 
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contorno das curvas de nível e suavizar as pendentes dos arruamentos. A massa edificada era por 

sua vez alinhada com os arruamentos e disposta em bandas serpenteantes que, no conjunto, 

pareciam reclamar a configuração de quarteirões ondulantes, de grande escala, normalmente 

abertos e cujos núcleos ou espaçosos logradouros seriam a seu tempo revertidos, ora para 

equipamentos colectivos, ora para zonas verdes de recreio e de guarnecimento do conjunto. A 

tipologia das torres aparecia apenas pontualmente: a Norte fazendo a transição com o bairro 

clandestino e fixando-se num local complicado, declivoso, na junção de duas linhas de água; um 

pouco mais abaixo aproveitando a zona verde do Complexo, ao que parece para atingir os índices 

de construção autorizados, sem perturbar a linearidade do desenho encontrado. 

Depois de alguns anos em apreciação, a proposta de Silva Dias passou literalmente a 

arquivo quando o comportamento do mercado ditou voos mais altos e a venda da propriedade a 

um promotor de maior envergadura, interessado no expectável sucesso financeiro da operação.  

 

 

 

 

Fig.11 - Imagem aérea da área em estudo em 1998, onde é possível visualizar as duas unidades escolares já construídas e 
o estádio onde virá a concretizar-se o Complexo Desportivo, bem assim como a parte da parcela ocupada por construções 
clandestinas, a Norte.  
Fonte: C. M. Odivelas 
Fig.12 - Esquema de Condicionantes: 1.Zona non aedificandi; 2.Zona de Construção Condicionada; 3.REN; 4.RAN; 5.Linhas 
de Água; 6.Área a ceder; 7. Vestígios Arqueológicos; 8.Equipamento Escolar; 9.Estádio de Futebol;10. Equipamento 
Escolar; 11. Depósitos de Água in Memória Descritiva do Estudo de Loteamento pp.6, Autoria: EEC Arquitectura 
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, Vol III, pp.107, C. M. Odivelas 

 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

CAPÍTULO VII – OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE GRANDE ESCALA  435 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig.13 - Desenhos do estudo de loteamento Quinta do Porto Pinheiro. Autoria: Francisco da Silva Dias e outros  
Fonte: C.M. Loures (1999). Urbanismo.Loures.Habitação. pg.119 
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Fig.14 - Desenhos do estudo de loteamento Quinta do Porto Pinheiro. Autoria: Francisco da Silva Dias e outros  
Fonte: C. M. Loures (1999). Urbanismo. Loures. Habitação. pg.119 
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3.3. Um Modelo Híbrido de Desenho. Topologia Rodoviária ou Cidade Neo-barroca? 

 Em 1999, um novo processo relativo à urbanização de Porto Pinheiro deu entrada na 

C.M. de Loures para apreciação. O dono de obra era agora a empresa Credifilis Construções e 

Empreendimentos Imobiliários S.A., do grupo Obriverca Construções e Projectos S.A., e o 

projecto do loteamento tinha mudado de mãos, ficando entretanto o atelier EEC Arquitectura, de 

Arsénio Espinosa, encarregue de elaborar nova solução. A área da propriedade havia sido todavia 

alargada integrando mais três ou quatro parcelas a Poente, património de Luciano Lopes Rosa e 

para as quais havia já estudo de loteamento lançado14. Estendendo-se até à actual Av. das 

Acácias (L13 do PDRVMO), o somatório de novas parcelas ajudava a compor em superfície 

edificável a área de intervenção, ao mesmo tempo que fortalecia a articulação da urbanização 

com os eixos rodoviários de primeira ordem.  
 À primeira vista o desenho 

urbano proposto encontrava diversos 

pontos de contacto com a hipótese 

apresentada previamente pelo 

projectista anterior. O eixo viário 

supramunicipal que ligava o nó das 

Patameiras à Av. Abreu Lopes 

mantinha-se, no essencial, idêntico e a 

proposta continuava a desenrolar-se 

em torno do equipamento desportivo, 

elemento urbano cujas dimensão e 

pré-existências não davam espaço para 

mais largas diversões. Contudo, 

quando analisada mais atentamente, a 

nova disposição urbanística era 

portadora de uma racionalidade 

bastante diferente da anterior no modo 

de entender o urbanismo e o desenho 

urbano e, naturalmente, na forma de 

modelar a arquitectura da cidade. Não 

era sem razão que, nos meandros do 

sistema, se discutia a “eminência de uma total reformulação da proposta de loteamento 

conhecida”. 

 O traçado viário reforçava a sua determinação na definição do conjunto, motivado talvez 

pelas transformações que, do ponto de vista rodoviário, a década de 90 havia trazido para o 

concelho. Além da T16 (Av. Miguel Torga) que se via engrossada como canal de fluxos rápidos e 

intensivos, o eixo da T14 (referenciado pelas actuais avenidas Reinaldo dos Santos e Magalhães 

Coutinho) ganhava ênfase no seu estatuto de via distribuidora primária, não só porque ligava à 

L13 (Av. das Acácias), antiga estrada de Caneças de ligação longitudinal entre a freguesia de 

                                                     
14 Processo nº 16350/U de Luciano Lopes Rosa da C.M. de Loures – 681 fogos em 123.823 m2 de terreno, com 
parecer técnico favorável  

Fig.15 - Loteamento da Quinta de Porto Pinheiro. Planta Cadastral
(áreas). Autoria: EEC Arquitectura  
Fonte: in Processo nº 35622/L/OC, Vol IV, pg.231, C.M.Odivelas 
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Caneças e Pombais, na freguesia de Odivelas, cujo carácter concelhio se assumia por inerência, 

mas também porque se estabelecia na contiguidade com a R. Marechal Gomes da Costa em 

direcção à Amadora. Para isto havia concorrido, naturalmente, o alargamento da área de 

intervenção ao absorver novos eixos e ao dilatar as valências circulatórias do conjunto. Estes três 

eixos principais como que circundavam a área edificável assegurando, à partida, a eficaz 

articulação rodoviária do novo bairro com outros pontos, dentro e fora do município, e com a rede 

de auto-estradas e itinerários complementares regionais. 

 Mas o carácter rodoviário do traçado vinha para vingar e toda a restante estrutura de 

cruzamentos e arruamentos secundários parecia subjugar a sua índole urbana a essa vocação 

viária, sem dúvida funcionalmente dominante hoje nas nossas cidades. Do ponto de vista do 

desenho urbano, o carácter do traçado era o primeiro sinal de que estávamos na presença de um 

modelo híbrido de cidade, muito mais do que embrenhados num modelo urbano com 

características ecléticas em termos culturais.  

A configuração das praças como rótulas de distribuição de trânsito era, desde logo, o 

sintoma claro da necessidade de integrar no tecido urbano os elementos urbanísticos relativos à 

engenharia de tráfego, procurando conquistar simultaneamente, uma escala e uma leitura 

próprias da cidade canónica, e uma matriz de mobilidade que, mais do que local, se pretendia 

projectante em termos supralocais. Assim, tal como as duas rotundas que pontuavam o desenho 

assumiam a qualidade arquitectónica de praças quase monumentais, pólos agregadores de 

comércio e serviços com o papel acrescido de organizar percursos pedonais e fluxos viários e 

gerir as respectivas interferências, também as vias ganhavam o traço de alameda apostando no 

jogo das encenações e na dinâmica perspéctica que já serviu para reclamar, para esta fórmula 

híbrida de abordagem ao desenho urbano, o cunho de «cidade neo-barroca» (Fernandes, 2007).  

“A cidade das grandes avenidas coroadas por rotundas e construções monumentais, 

habitualmente associada ao período barroco, parece estar de volta às nossas cidades como 

reacção aos excessos e à decadência da cidade moderna”, escreve Pedro Afonso Fernandes 

sobre, precisamente, o caso de Odivelas. Mas se semelhante observação analítica até permite 

cimentar uma interessante leitura, culturalmente mais densa, da mensagem urbana transmitida 

pelo novo empreendimento, porquanto a cidade barroca houvera encontrado o seu verdadeiro 

motor no advento da circulação e da perspectiva, sabemos que, do ponto de vista da génese do 

processo, não foi propriamente essa raiz teórico-normativa que alimentou os gestos do 

arquitecto, quando a formulação do dispositivo urbanístico traçado resultava essencialmente dos 

condicionalismos impostos pelo plano municipal para a rede viária. Mesmo que a topologia 

encontrada para resolver a sobreposição entre o sistema rodoviário e a estrutura citadina do novo 

bairro apresente diversos pontos de contacto com o urbanismo barroco, na forma como assinala 

hierarquias, ressalta axialidades, figura articulações ou condiciona percursos, o princípio 

subjacente surgia mais por compromisso urbanístico do que por racionalidade própria do modelo; 

daí a classificação de híbrido. 

Em simultâneo, o vigor da morfologia do terreno contribuía determinantemente para o 

traçado cuja hierarquia estabelecia a definição de outros eixos de ligação entre rótulas e vias 

circulares principais. Os delineamentos dos arruamentos ajustavam-se à topografia na calha das 

pendentes mais favoráveis e, entre eles, deixavam interstícios de parcela a que dificilmente 

podemos chamar quarteirões; apesar de recorrentemente a palavra servir para classificar a forma 

encontrada para a agregação do edificado. 
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Fig.16 - Loteamento da Quinta de Porto Pinheiro. Representação dos lotes e principais áreas de cedência. Planta de 
Inserção na Zona. Esc.1:2000, Março de 2001. Autoria: EEC Arquitectura  
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, C. M. Odivelas 
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Fig.17 - Loteamento da Quinta de Porto Pinheiro. Plano de zonamento e hierarquização da rede viária, com indicação das 
principais rótulas. Esc.1:1000, Fevereiro de 2001. Autoria: EEC Arquitectura  
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, Vol XXI, pg.1716, C. M. Odivelas 
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Fig.18 - Imagem aérea actual da rotunda principal e do complexo desportivo. 
Fonte: Microsoft Virtual Earth in  http://maps.live.com/ 
 

 
 
Fig.19 - Loteamento da Quinta de Porto Pinheiro. Planta de Apresentação. Esc.1:2000, Setembro de 2000. Autoria: EEC 
Arquitectura  
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, C. M. Odivelas 
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Efectivamente, a disposição do edificado surgia como uma solução de compromisso 

entre a vontade da autarquia de que se desenvolvesse um tecido urbano suportado na unidade 

morfológica do quarteirão, e o desejo do projectista de optar por uma implantação dos lotes bem 

mais aberta e livre, que melhor respondesse às contrariedades topográficas do lugar, e delas 

tirasse o devido partido na gestão das zonas deixadas livres. Assim, as áreas edificadas entre 

arruamentos, os ditos quarteirões, sofriam rupturas, aberturas e algumas subdivisões, por forma 

a permitir que o miolo das unidades de vizinhança ganhasse outras dinâmicas e uma pluralidade 

de definições arquitecturais, participando simultaneamente no enriquecimento do domínio público 

e na criação de espaços exteriores com diversos graus de interioridade em relação à habitação. 

As apreciações camarárias não eram, contudo, favoráveis a este estilhaçamento da massa 

edificada, e falavam de “alguma incoerência na implantação dos edifícios e consequente 

conformação espacial [onde] conjuntos de edifícios que se apresentam muito «partidos» ou 

fragmentados do ponto de vista volumétrico [prejudicavam] a boa percepção da estrutura 

espacial”15. Dos alinhamentos dos edifícios transparecia, com efeito, uma certa tepidez do 

desenho urbano, para não dizer contradição, uma vez que tanto seguiam com exactidão e 

linearidade os contornos dos arruamentos, como pareciam insurgir-se contra a definição 

curvilínea tão marcante no traçado viário, e contra o sentido de continuidade supostamente 

afecto à lógica de qualquer alinhamento. 

Do ponto de vista da volumetria do edificado, aplicava-se praticamente a toda a área de 

intervenção o número máximo de pisos permitidos - 9 atendendo à majoração de 15% permitida 

em PDM para os parâmetros urbanísticos dos espaços urbanizáveis assim anotados. Se a 

justificação da equipe projectista para tal opção passava pelo ganho que se obtinha em zonas 

verdes e espaços de utilização colectiva, o que é certo é que o que estava verdadeiramente em 

causa era o aproveitamento integral (e mais fosse!) dos valores e índice de construção permitidos 

pela autarquia que, de 0,70, havia subitamente ascendido a 0,805 à conta da majoração. Além 

disso, fiando-se nos perímetros mais alargados da área de intervenção, não eram descontados 

nos cálculos as partes afectas a áreas de cedência para equipamentos e verde urbano de 

enquadramento, e o índice de edificabilidade da zona clandestina acabava por reverter para o 

urbanizador que via facilitada a possibilidade de somar essa capacidade edificatória à mesma 

superfície já antes disponível para construir. Por conseguinte, a densidade real da zona edificável 

verificava-se bastante mais elevada do que aquela ajustada em plano director como média 

densidade, numa solução urbana de conjunto que, para mais, lutava com as contrariedades do 

terreno e com a procedência dos vários condicionalismos urbanísticos. Todavia, e porque se 

estabelecem os índices para que se cumpram, nada obsta porém que eles existam igualmente 

para serem usados e abusados dentro das limitações que são as suas, e, ainda que à custa do 

desenho urbano, são os mesmos que justificam as manobras reais feitas no território, onde a 

lógica variável dos perímetros para efeitos de cálculo perde então todo o sentido e razão de ser. 

A implantação irregular dos lotes dava lugar a uma diversidade tipológica dos edifícios 

habitacionais, em que a variabilidade dos polígonos de implantação servia o objectivo de integrar 

entre 2 a 4 fogos por piso, e conquistar, tal como pretendido, alguma diversidade nos modelos de 

habitat. Independentemente do feitio, as tipologias base eleitas para a habitação situavam-se 

entre o T2 e o T3, ainda que uma certa flexibilidade na organização interna dos fogos permitisse 
                                                     
15 Luís Grave e Margarida Neves, Informação do DPU – Estudos e Projectos da C. M. Loures, registo nº 
108/DPU/LG/99 de 7 de Junho de 1999 in Processo nº 35622/L/OC, Vol IV, pg.229, C. M. Odivelas   
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alterações por aglutinação de compartimentos, sem prejuízo em termos contabilísticos para a 

área bruta de construção. Por sua vez as áreas dos compartimentos interiores gozavam de ser 

relativamente generosas, a pensar num estrato da população que certamente exigiria outros 

standards e níveis de conforto e qualidade, novos para Odivelas. Nalguns casos as bandas 

edificadas eram substituídas por blocos isolados, edifícios ditos singulares que pontuavam as 

praças circulares ou assinalavam outras implantações de excepção, mas que, no geral, não 

apresentavam novidades ao nível da formatação nem do dimensionamento do espaço doméstico. 

Quanto à implantação, os edifícios encontravam nas condições topográficas do lugar um 

obstáculo de peso que procuravam contornar vencendo os desníveis através de pisos 

subterrâneos destinados a estacionamento coberto. Para além das garagens de que todos os 

blocos beneficiavam, os edifícios de habitação contemplavam ainda algumas fracções destinadas 

a actividades económicas, nomeadamente comércio e serviços, fazendo cumprir a exigência do 

PDM de garantir uma taxa de ocupação pelo sector terciário de pelo menos 15% do índice de 

construção permitido. Assim, as unidades de vizinhança passavam a protagonizar distintas zonas 

habitacionais mistas, com especificidades próprias ao nível da imagem e dos serviços que 

exibiam; uma diversidade de situações e ambientes que servia o propósito de facilitar a leitura 

espacial e o sentido de orientação no lugar, e ao mesmo tempo garantir uma variedade funcional 

e de vivências adequada à dimensão do bairro.  

Com a transfiguração dos volumes através de jogos de profundidade, transparência e 

opacidade que a sobreposição de planos, o contraste de embasamentos e varandas projectadas, 

e a combinação de «novos» materiais (o vidro, o azulejo, o tijolo à vista) permitia reforçar, a 

arquitectura dos edifícios desempenhava um papel igualmente importante na definição do 

conceito de bairro, promovendo em simultâneo um sentido de unidade e de heterogeneidade. 

Segundo o projectista, a arquitectura dos edifícios procurava “formalmente, (...) amenizar o 

impacto do volume construído tirando partido da composição volumétrica, acentuando a sua 

tridimensionalidade através da escolha criteriosa de materiais e cores de revestimento conforme 

a sua localização, contribuindo para a valorização do ambiente urbano através da qualidade 

construtiva e compositiva dos edifícios”16. A arquitectura dos edifícios dava pois continuidade à 

hibridez do modelo, adoptando uma linguagem formal neutra do ponto de vista conceptual, mas 

claramente sugestiva dos parâmetros e das figuras que hoje, na estrutura das mentalidades 

colectivas, induzem a sobremodernidade. 

  

                                                     
16 EEC Arquitectura, Memória Descritiva e Justificativa de Projecto de Licenciamento de Edifício de Habitação 
Colectiva e Actividades Económicas, de 11 de Dezembro de 2001 in Processo nº 3263/OP, pg.35, C. M. 
Odivelas   
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Fig.20 - Alçados de Conjunto do Loteamento da Quinta de Porto Pinheiro. De cima para baixo: Planta geral de Alçados de 
Conjunto Esc.1:2000; Zona 4 – Alçado Posterior Conjunto. Esc.1:200; Zona 3 – Alçado Principal. Esc. 1:200; Zona 9 – 
Alçado Posterior. Esc:1:200. Janeiro de 2002, Autoria: EEC Arquitectura. 
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, Vol XXXIII, pg.1716, pg.4425, 4419, 4420 e 4414, C. M. Odivelas 
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Fig.21 - Plantas, Cortes e Alçados relativos ao Projecto de Licenciamento de Edifício de Habitação Colectiva e Actividades 
Económicas, localizado na Zona 2, Lote 17. Dezembro de 2001, Autoria: EEC Arquitectura. 
Fonte: Processo nº 3263/OP, C. M. Odivelas 
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3.4. A Definição do Espaço Público e o Equipamento Urbano  

 Comparativamente a outros loteamentos que fomos apresentando em capítulos 

anteriores no mesmo concelho de Odivelas, o loteamento de Porto Pinheiro representa, sem 

dúvida, um passo em frente na qualificação dos espaços públicos colectivos e no apetrechamento 

do tecido urbano com equipamentos, comércio e serviços dinamizadores da vida urbana. 

Efectivamente, no que respeita aos arranjos exteriores e ao tratamento paisagístico, as Colinas 

do Cruzeiro parecem retratar uma nova etapa na história da suburbanização quando, do projecto 

à execução, um renovado interesse, por parte do promotor, em qualificar os espaços exteriores 

do domínio público, vinha convergir com uma programação mais atenta e sistemática, por parte 

da autarquia, em providenciar e distribuir de forma equitativa equipamentos e serviços públicos 

na esfera do desporto, da saúde, do lazer e da cultura, entre outros.  

Ao nível dos espaços públicos, o objectivo deste novo troço de cidade passava pela 

“criação de uma rede de espaços públicos e de recreio, apoiados fundamentalmente em espaços 

verdes da estrutura verde principal, mas também na secundária, em relação directa com as 

funções instaladas em edifícios, especialmente a residencial e os equipamentos colectivos” 17. A 

este respeito, as linhas de água que irrigavam a área de intervenção, em particular a do Ribeiro 

do Freixinho que a atravessa e a da Ribeira de Caneças que lhe serve de limite a Nascente, foram 

os principais determinantes físicos na definição da estrutura verde principal e na delimitação das 

respectivas áreas de protecção. Do ponto de vista ambiental impunha-se, naturalmente, a 

preservação das suas funções biofísicas sem que, no quadrante funcional, as linhas de água 

representassem uma limitação ao exercício da circulação, em especial a pedonal. Assim, em lugar 

de funcionarem como obstáculo ao desenrolar da urbanização, ser-lhes-ia atribuído o papel de 

participarem activamente na caracterização, no ordenamento e na fruição dos espaços verdes, 

uma diligência tomada em prol da sustentabilidade ecológica e ambiental da própria urbanização. 

Por sua vez, as áreas verdes de maior dimensão ganhavam uma localização de certa forma 

marginal em relação ao loteamento, o que, para o entendimento dos técnicos da câmara, não 

significava propriamente um problema, antes pelo contrário, dado o propósito de garantir um 

forte sentido de continuidade entre os vários componentes da estrutura verde principal, como 

sejam o Parque Urbano previsto para Famões, a área de pinhal da Quinta dos Cedros e as 

margens da Ribeira de Caneças incluídas nos perímetros da REN; assunto que aliás havia já sido 

objecto de estudo pormenorizado acerca dos Corredores Verdes da AML18. 

  A fazer fé nos objectivos e propósitos expressos, quer pela autarquia, quer pelo próprio 

promotor, a Quinta do Porto Pinheiro seria expectavelmente um exemplo de boas práticas no que 

concerne a integração da estrutura verde no quadro construído da urbanização. Contudo, os 

índices e a densidade acumulada permitidos em PDM e concertados com a autarquia, falaram 

mais alto no panorama das considerações feitas pelo promotor. A despeito da qualidade dos 

arranjos exteriores evidenciar uma substancial melhoria relativamente à grande maioria dos 

exemplos que até aqui haviam ditado a história do crescimento suburbano em Odivelas, e ainda 

do facto da urbanização estar para já por concluir, o que é certo é que não se vislumbram na 

                                                     
17Luís Grave e Margarida Neves, Informação do DPU – Estudos e Projectos da C. M. Loures, registo nº 
108/DPU/LG/99 de 7 de Junho de 1999 in Processo nº 35622/L/OC, Vol VI, pg.229, C. M. Odivelas   
18 cf. Alberto Rizzone, Informação do DPEI, registo nº 105/DPEI/AR99 de 15 de Abril de 1999 in Processo nº 
35622/L/OC, Vol VI, pg.206, C. M. Odivelas   
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área espaços verdes significativos, com as valências ambicionadas em termos ambientais e 

recreativos.  

 Passando a secundária, a estrutura verde ameaçava estilhaçar-se numa profusão de 

espaços de domínio público de “conformação indefinida, de percepção pouco clara, e muito 

carregados/dominados por estacionamento automóvel (...)”. Segundo a apreciação técnica 

“Embora exist[isse] uma estrutura de «corredor urbanizado» ao longo dos arruamentos 

principais, no interior dos quarteirões ou unidades de construção as áreas de reserva [eram], de 

um modo geral, áreas sobrantes com inclinação condicionante aos usos próprios a atribuir à 

estrutura verde secundária”19. Isto para não falar na pulverização de outros elementos verdes de 

enquadramento, canteiros e afins que, resultantes simplesmente da implantação do edificado, 

tratados numa acepção imagética onde não constavam preocupações de ordem sistémica, 

perdiam toda e qualquer capacidade de constituírem uma rede propriamente dita de espaços 

públicos colectivos. 

No capítulo dos equipamentos, a palavra de ordem era “a instalação de uma equilibrada 

rede de equipamentos colectivos, que em primeiro lugar procur[asse] colmatar as carências não 

apenas a nível local, mas também as que se faz[iam] sentir ao nível da cidade, em adequada 

articulação especialmente com o sistema de circulações pedonais, de transportes públicos, com o 

sistema de espaços livres públicos e de vistas” 20. Apesar das estruturas de maior porte (recintos 

escolares e complexo desportivo) surgirem à partida como uma pré-determinação deveras 

condicionante do desenho e da morfologia do tecido construído, no geral os restantes 

equipamentos quedavam-se um pouco aquém da programação inicial estipulada pela autarquia.  

A primeira e mais pertinente das observações dirigia-se em particular ao Complexo 

Desportivo que, de acordo com os técnicos, sofria uma manifesta redução em face do programa 

estabelecido. Reconhecendo o objectivo de criar um equipamento de escala concelhia, capaz de 

simultaneamente dar resposta às necessidades do bairro, das escolas, da freguesia e do 

concelho, ficava patente que o eclipsar de algumas das funcionalidades previstas comprometia 

efectivamente a criação de um verdadeiro complexo desportivo; isto sem descurar o facto das 

projecções camarárias se afigurarem um tanto ou quanto ambiciosas21, a contar pelos vários 

outros arbítrios cumulativamente deliberados em PDM. A revisão da proposta de loteamento a 

este respeito trouxe ao interesse público mais algumas garantias, mas a resposta permaneceu 

aquém do cenário esboçado, sem conseguir evitar que lotes de habitação transbordassem para o 

interior dos limites da área cedida, retirando espaço ao equipamento e largueza ao domínio 

público. Na restante programação, outras faltas e imprecisões foram igualmente notadas, cientes 

da deficiente indicação de espaços de reserva destinados aos mais diversos tipos de serviços. Se, 

nalguns casos, a função desempenhada nada obstaria a que a instalação decorresse em 

indiferenciados edifícios, noutros, porém, a prévia resolução urbanística de uma localização e 

implantação tornava-se um imperativo que apenas, e só parcialmente, acabou por ser resolvido. 

                                                     
19 Ibidem nota 17 
20Luís Grave e Margarida Neves, Informação do DPU – Estudos e Projectos da C. M. Loures, registo nº 
108/DPU/LG/99 de 7 de Junho de 1999 in Processo nº 35622/L/OC, Vol VI, pg.229, C. M. Odivelas   
21 “(…) o futuro Complexo Desportivo de Odivelas em cujo programa há intenção de implantar: - campos de 
futebol, dois relvados e um pelado; duas piscinas com 25 metros; um polidesportivo coberto; um ringue, 
campos de ténis; um pavilhão de squash; uma pista de skate; uma pista de modelismo; um cross de bik; um 
anfiteatro descoberto, um parque de diversões, três parques infantis; casa da criança; biblioteca e um posto 
médico.” Acordo celebrado entre o município de Loures e Abreu Lopes, Lda de 4 de Dezembro de 1992 in 
Processo nº 35622/L/OC, Vol IV, s/ numeração, C. M. Odivelas   
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Fig.22 - Loteamento da Quinta de Porto Pinheiro. Planta de indicação das áreas de cedência correspondentes aos 
equipamentos (a azul) e aos principais espaços verdes (a verde), s/data. Autoria: Divisão do PDM, Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico da C. M. Odivelas. 
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, C. M. Odivelas 
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 3.5. Entre a Operação Urbanística de Porto Pinheiro e a Operação Comercial das 

Colinas do Cruzeiro 

Não obstante o interesse de qualquer promotor ser o de colocar à cabeça o sucesso 

financeiro do seu investimento, os tempos anunciam rupturas abruptas no comportamento do 

mercado e no diálogo já velho entre a oferta e a procura. Se, até muito tarde, o que estivera 

verdadeiramente em causa no processo de produção de habitação (sobretudo na perspectiva do 

sector privado) fora o efectivo provimento de fogos dada a escassez real de habitações, em 

especial nas áreas metropolitanas, e o negócio da China que semelhante alegação representara 

para os respectivos promotores, a década de 90 e a transição de século vieram revolucionar a 

questão preparando mudanças substanciais no sistema. Por um lado dobrava-se o patamar em 

que se verificava a oferta superar os níveis da procura. Por outro, confirmando-se esta inversão, 

perscrutava-se já o impacto e as consequências visíveis de tal excedente na qualidade do produto 

transaccionado. 

As mudanças, porém, não se ficavam pelo registo económico, transbordando 

rapidamente para o campo da política, em particular para o campo da política urbana e da gestão 

municipal, com resultados directos ao nível das regras que envolvem o processo de urbanização. 

Assim, na concertação entre a acção do sector público e a dos particulares, o princípio passava a 

ser cada vez mais o de imputar aos privados, em especial aos grandes operadores urbanísticos 

com interesses comerciais relevantes na zona e sorvedores de inúmeras mais-valias decorrentes 

da urbanização, os encargos e responsabilidade relativos a obras de infra-estruturação e 

urbanização concelhias, mais alargadas do que os limites simples das suas propriedades. A 

sobreposição de interesses implicava, por norma, a participação consentânea de diversos 

stakeholders que, vinculados ao planeamento e à supervisão pública, cumpriam as suas 

obrigações de forma repartida, contratualizada ou num esquema de parceria menos formal. 

A operação Colinas do Cruzeiro não fugiu às novas regras, nem às emergentes 

tendências na governabilidade do território e, a diversos títulos, ilustra bem as linhas com que se 

cosem as grandes operações urbanísticas produto da metapolização.  

A começar pelas infra-estruturas, ficava a cargo da Credifilis e da Imoretalho, empresa 

titular do loteamento Casal do Troca e concessionária do Centro Comercial Odivelas Parque, a 

execução dos principais eixos e nós rodoviários na área da Nova Odivelas. Da competência 

exclusiva do titular do alvará de Porto Pinheiro passava a ser: o projecto e execução em viaduto 

do nó 65, na articulação da Av. Miguel Torga com a Av. Abreu Lopes, bem como as restantes 

ligações à malha existente; o projecto e obra de reperfilamento da Av. Abreu Lopes, tendo em 

conta as várias ramificações e o nível de tráfego previsto para o local; o alargamento e 

requalificação da L13, seja no troço correspondente ao limite da área de intervenção, incluindo a 

realização em túnel do nó 58 (intersecção da T16 com a L13) e, na entrada da Arroja, do nó 62 

(intersecção da T14 com a L13), seja nos troços que estabelecem, respectivamente, a ligação 

com o cemitério, a Sul, e a continuação para Norte na parte fronteira ao hipermercado; isto para 

além da execução de todo o sistema viário necessário à concretização do loteamento. A repartir 

com a Imoretalho, a quem tinham sido também destinados os trabalhos de infra-estruturação na 

área envolvente à plataforma comercial, com obras comparticipadas a 50% por ambas as partes, 
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ficavam o eixo envolvente ao cemitério, de ligação entre as duas urbanizações, e o nó das 

Patameiras na articulação destas com a CRIL22. 

Mas as responsabilidades do urbanizador na execução e comparticipação de obras 

públicas não se ficavam pelas infra-estruturas viárias, estendendo-se a compromissos 

relacionados, por exemplo, com o projecto e obra de regularização hidráulica do Ribeiro do 

Freixinho, com a realização dos arranjos exteriores nas áreas de cedência para o Complexo 

Desportivo e execução de algumas das obras relativas ao mesmo equipamento, e ainda com o 

arranjo e ajardinamento de certos terrenos municipais resultado de cedências anteriores no 

âmbito de outros loteamentos23. 

 

 
Fig.23 - Planta indicativa das obras de infra-estruturação da responsabilidade dos promotores implicados no Loteamento 
do Casal do Troca e na Urbanização da Quinta do Pinheiro. Esc:1:5000. Março de 2001, Autoria: DEP – Divisão de Estudos 
e Planeamento do Município de Odivelas. 
Fonte: Processo nº 35622/L/OC, Vol XXIII, pg.1945, C. M. Odivelas 

 

                                                     
22 cf. Alvará de Licença de Loteamento Nº 1/2001/DLO de 11 de Abril de 2001 in Processo nº 35622/L/OC, Vol 
XXIII, pg.2002-2010, C. M. Odivelas 
23 Ibidem 
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Interessante será notar que, o cumprimento destas e outras obrigações por parte do 

titular do alvará, não ficava apenas a dever-se às cláusulas contratuais e regulamentares 

estipuladas, quer pela legislação em vigor, quer pela autarquia. Esta, a título de exemplo, ditava, 

entre outros aspectos, a sujeição da licença de utilização dos edifícios à boa execução dos 

trabalhos contratualizados, dentro e fora dos perímetros do loteamento, nomeadamente a dos 

nós viários 58, 62, 65 e das Patameiras24. Era também o próprio interesse comercial do 

urbanizador que, ao contrário do que veio fazendo prática no concelho, determinava a eficaz e 

atempada realização dos trabalhos de infra-estruturas, urbanização e arranjo do espaço público.  

Na verdade, a operação urbanística de Porto Pinheiro lograva de um certo nível de 

cooperação entre promotor e autarquia, uma vez que os benefícios para o município não 

passavam somente pelos encargos físicos e financeiros de que ficara dispensado na concretização 

de obras concelhias, mas incidiam igualmente na vantagem económica de criar no concelho uma 

área funcionalmente mista, de standards elevados, capaz de atrair uma faixa populacional (classe 

média executiva) até aí praticamente ausente de Odivelas, e de gerar taxas municipais muito 

significativas para a tesouraria da autarquia. Segundo confirmava Manuel Varges, presidente da 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, “Trata-se de um loteamento que pela sua 

dimensão e qualidade irá permitir, para além de importantes áreas de cedência ao Município, e 

valores significativos de Receitas em taxas municipais, uma melhoria significativa de importantes 

eixos viários fundamentais, nomeadamente a execução do nó da CRIL nas Patameiras, em 

conjunto com outro promotor de um grande projecto de actividades comerciais, este entretanto 

já aprovado. Daí a minha ousadia de tomar a liberdade de lhes solicitar a melhor urgência e 

ponderação sobre o parecer (...)”25. 

 Por parte do urbanizador, a consciência de que o território era, no essencial, uma 

questão de oferta e de procura, estava absolutamente presente na mensagem comercial 

transmitida pelo empreendimento e, neste mesmo sentido, tornava-se cada vez mais um 

imperativo de negócio que o território oferecesse serviços e qualidade. O produto habitação era 

agora visto de um prisma substancialmente mais amplo onde, para além do conforto e da 

funcionalidade oferecidos no interior da célula habitacional, interessava de sobremaneira 

qualificar a extensão do espaço doméstico; i.e., qualificar o espaço de vizinhança próximo ao 

nível do arranjo e ajardinamento dos espaços públicos colectivos, ao nível da criação de áreas de 

recreio e lazer agradáveis e seguras, e do seu entrecruzamento com espaços verdes harmoniosos 

e salutares, ao nível da disponibilização de uma rede de comércio e serviços suficientemente 

densa e diversificada, ao nível da circulação viária e pedonal, na garantia de níveis de mobilidade 

e articulação adequados às exigências contemporâneas. 

Assim, apostando nas inúmeras mais valias de que lograva o empreendimento, abria-se 

a janela para a sua comercialização e promoção da imagem urbana: “Localizado numa zona 

privilegiada, o Empreendimento Colinas do Cruzeiro respira a tranquilidade do campo mas apenas 

a 6 minutos de Lisboa. Uma «cidade» dentro da cidade de Odivelas, 8 parques infantis, 

restaurantes, esplanadas, comércio diversificado, Health Club, 2 escolas secundárias, 
                                                     
24 Ibidem. Precisamente este ponto, relativo ao art. 19º do alvará, foi aquele que acabou por resultar nalguma 
troca de requerimentos e deliberações entre preponente e autarquia, limitada à realização do nó 65. Este, 
sendo mais complexo no sistema de articulações viárias do conjunto, e que havendo ficado para último, acabou 
mesmo por condicionar a atribuição de licenças de utilização para os edifícios.  
25 Em carta dirigida à Direcção Regional de Educação de Lisboa in Processo nº 35622/L/OC, Vol XII, pg.1018, 
C.M. Odivelas 
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hipermercado, Centro Comercial Odivelas Parque, Complexo desportivo, Clínica de Santo 

António”.  

O conceito económico de merchandising vinha então convergir com o reino do urbano, 

afectando não só as técnicas de venda do produto arquitectónico e urbanístico, como a própria 

concepção e o design do conjunto que ficavam à partida comprometidos com a ideia de uma 

imagem urbana forte, facilmente vendível e trabalhável em temos de marketing urbano. Para tal 

a questão da toponímia estava longe de ser negligenciada, levando a que depressa se 

substituíssem antigos topónimos para adoptar novas designações alinhadas pelos clichés 

habituais. Foi o caso da Urbanização da Quinta de Porto Pinheiro que, após a obtenção de alvará, 

passou a responder pelo nome de Colinas do Cruzeiro. E se o paradigma das redes teve uma 

influência decisiva nas opções estruturais de desenho urbano das Colinas do Cruzeiro, não menos 

os «valores» padronizados pela actual sociedade de consumo exerceram uma voz acesa nas 

escolhas de projecto e nas orientações comerciais do promotor.  

O marketing do empreendimento passava efectivamente pela «marca» oferecida pelo 

promotor, sólida e credível segundo faz gala o próprio. Com presença no mercado há alguns 

anos, o grupo exibe já no curriculum alguns empreendimentos recentes, marcos da Lisboa em 

crescimento e renovação, como sejam os conjuntos de Alcântara Rio e Bela Lisboa de Frederico 

Valssassina ou, em projecto, os Jardins de Braço de Prata de Renzo Piano. A mensagem parece 

ser a de “apostar numa imagem de marca de qualidade” veiculada por uma “arquitectura com 

sentido estético e funcional” e garantida tanto pela “qualidade dos materiais” como pela 

“aprazibilidade dos espaços públicos” (Ferreira, 2005 e GrupoObriverca). 

 

 

  

Fig.24 -  Imagens da ubanização
e  do andar modelo usadas na
promoção do empreendimento. 
Fonte: Ferreira, J.R. (2005),
Obriverca 20 Anos. pg.102-107  
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3.6. A Lógica Metropolitana e a Constituição de uma Rede de Centralidades Urbanas. 

 O empreendimento das Colinas do Cruzeiro foi, no concelho de Odivelas, o postal que 

serviu de baliza no impulso de estrear um novo modelo de urbanização concelhio.  

Desde o início do processo que se traçara como objectivo para o bairro novo de Odivelas 

“prefigurar um modelo de distribuição de funções urbanas que, em complementaridade com o 

sistema funcional existente, [viesse] a consolidar uma nova rede de funções urbanas onde se 

[pudesse] vir a dinamizar uma equilibrada e hierarquizada rede de centralidades que 

promove[ssem] espaços facilmente identificáveis de maior animação urbana e de vitalidade 

social”26.  

A ideia de constituir no concelho uma rede de novas centralidades urbanas era, aliás, 

herança do anterior executivo que começara por depositar esperanças nos territórios a Poente, os 

únicos disponíveis e livres de construção ao ponto de poderem protagonizar uma nova fase na 

expansão e no desenvolvimento urbanístico do concelho. A urbanização de Porto Pinheiro 

matriculava-se desde logo nesta nova linha estratégica. Por um lado, forjava-se reverter a 

condição de suburbanidade que afectara desde sempre a conotação de Odivelas, liquidando a 

imagem de cidade dormitório e o sentido da desintegração urbanística. Por outro, intentava-se 

“reforçar o papel de Odivelas no contexto metropolitano”, invertendo a sua posição periférica na 

globalidade do sistema e apresentando o concelho como um “espaço de oportunidade”, 

economicamente competitivo, urbanisticamente qualificado, ambientalmente responsável. 

O pontapé de saída para tais dinâmicas de desenvolvimento fora, como vimos, da 

iniciativa do Poder Central que encetara a realização de uma rede rodoviária à escala regional. 

Nela Odivelas gozava de uma posição privilegiada, inscrevendo-se no interior de um quadrado de 

eixos de ligação em direcção aos quatros pontos cardeais da AML. A seu tempo as iniciativas 

municipais vieram-lhe no encalço, mas foi com a urbanização das Colinas do Cruzeiro e o Centro 

Comercial Odivelas Parque que a embrionária autarquia de Odivelas deu seguimento ao objectivo 

que Loures havia esboçado apenas em linhas rudimentares.  

A estratégia revelava ter futuro e Odivelas entrava no novo milénio com a designação 

política de continuar a alimentar este sonho de desenvolvimento, aparentemente mais salutar 

para o território, embora não isento de perigos e alvo de inúmeras críticas. Em parceria com o 

sector privado assumia um conjunto de projectos inovadores e mobilizadores, em que a aposta 

empresarial e a criação de uma rede de novas centralidades urbanas no interior do concelho, 

servia o propósito mais alto de posicionar Odivelas no espaço metropolitano e de, a partir daí, se 

oferecer como um espaço emergente de centralidade e oportunidade, agora sim à escala 

metropolitana27. 

Tornados públicos na montra do Salão Imobiliário de Lisboa em finais de 2006, 

destacam-se o Pólo Tecnológico de Famões, o Parque Empresarial da Paiã e o Master Plan da 

Quinta dos Cedros. 

                                                     
26 Luís Grave e Margarida Neves, Informação do DPU – Estudos e Projectos da C. M. Loures, registo nº 
108/DPU/LG/99 de 7 de Junho de 1999 in Processo nº 35622/L/OC, Vol IV, pg.229, C. M. Odivelas   
27 “Odivelas tem de se afirmar como uma nova centralidade na AML (...)” dizia Sérgio Paiva, vereador da 
câmara, no certame de Novembro de 2006, “(...) tem de perder o estigma de cidade dormitório, de concelho 
suburbano descaracterizado e desqualificado e tem de assumir uma nova postura, uma postura concorrencial 
com os outros municípios” in http://diariodeodivelas.com/2006/221106cmo_fil.htm 
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O Parque da Ciência e Tecnologia de Famões, também apelidado de O’Tech e que irá 

ocupar as antigas instalações da fábrica COMETNA (entretanto desactivada e cujos terrenos 

passaram para a posse municipal a troco de uma outra propriedade situada nas Granjas Novas), 

figura como um campus integrado, um complexo multifuncional que irá combinar espaços 

universitários com espaços de inovação orientados para a investigação tecnológica, integrando 

conjuntamente espaços desportivos de competição e um núcleo habitacional. Procurando aliar a 

produção e divulgação de conhecimento ao mundo empresarial, o Pólo adianta-se como um 

núcleo gerador de sinergias e de centralidade, acolhendo uma série de actividades de excelência 

capazes de inverter as tendências de localização e desenvolvimento que têm feito de Odivelas um 

território periférico. 

No seguimento da dinâmica implementada pelo Pólo Tecnológico, surgem ainda dois 

outros projectos. O primeiro, para a Quinta dos Cedros e do Alvito, é um Estudo Preliminar para 

uma vasta área ainda verdejante da freguesia de Famões, onde se pretende realizar um 

“verdadeiro parque urbano”, um “corredor verde mesclado de espaço empresarial” que funcione 

como uma “cidade verde (...), perdida e dada como utópica a determinada altura”, dizia Sérgio 

Paiva, actual vice-presidente da câmara municipal e vereador responsável pelo Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico do município28. A ideia é criar uma área empresarial 

altamente competitiva, que se diferencie pela qualidade e pelo ambiente gerado, onde o desafio 

passe por encontrar um modelo de gestão que, de forma ambientalmente sustentável, permita ao 

tecido empresarial, ele próprio sustentar na íntegra a manutenção da totalidade das áreas verdes 

do parque. O segundo projecto intitula-se Parque Empresarial da Paiã e vem na continuidade do 

anterior. Consiste num pólo de empresas próximo da zona industrial da Paiã onde, para além de 

se promoverem espaços de empreendedorismo jovem e de incentivo à incubação de empresas, 

se projecta a inclusão de uma área de indústria limpa complementar às empresas sediadas no 

complexo. 

Mas esta projecção competitiva do território municipal em torno de pólos de centralidade 

e desenvolvimento, de que as Colinas do Cruzeiro também participam, tem efectivamente uma 

raiz topológica à escala supralocal e metropolitana. Assim, tanto as dinâmicas associadas à 

localização dos respectivos pólos, como o desenvolvimento dos seus padrões de ocupação ao 

nível micro da estrutura morfológica do espaço de proximidade, ficam directamente dependentes 

da outra estrutura mais macro para a qual concorre o espaço topológico das redes de mobilidade 

e comunicação. A título de exemplo, os projectos de que falámos aparecem inseridos numa lógica 

estratégica supramunicipal de que o metro ligeiro de superfície, estabelecendo ligação entre a 

Amadora, o centro de Odivelas e o Metropolitano de Lisboa, em esquema tripartido de parceria, é 

talvez e para já a expressão mais concreta disso mesmo. 

Até aqui consumida pelas famigeradas ocupações de génese clandestina e cicatrizada 

pelos não menos famigerados usos industriais, a freguesia de Famões vislumbra futuro novo, 

orientado para o mundo empresarial, para a inovação tecnológica e para a investigação científica. 

 

  

                                                     
28 http://diariodeodivelas.com/2006/221106cmo_fil.htm 
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Fig.25 - (à direita) Odivelas, uma nova centralidade
metropolitana. 
Fonte: Salão Imobiliário de Lisboa, Novembro de 2006 in
http://diariodeodivelas.com/2006/221106cmo_fil.htm 
 

Fig.26 - (em baixo) Esquema dos vectores de
desenvolvimento previstos para Odivelas 
Fonte: Fórum PDM in http://www.cm-odivelas.pt
/Extras/PDM/anexos/forum/12.pdf 
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Fig.27 - Simulações para o Pólo Tecnológico - Parque da Ciência e Tecnologia (em cima) e maquete do Master Plan para
a Quinta do Cedros (em baixo)  
Fonte: Salão Imobiliário de Lisboa, Novembro de 2006 in http://diariodeodivelas.com/2006/221106cmo_fil.htm e
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=414106 
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VII.4. DA LINEARIDADE À TOPOLOGIA: EMANCIPAÇÃO E DEFORMAÇÃO DO ESPAÇAMENTO  

As operações urbanísticas de grande escala concretizam a interdependência entre o 

urbano e o infra-estrutural, superando, numa abordagem topológica multi-escalar, a síndrome da 

segmentação urbana - o sentido de descontinuidade e fragmentação de que se tem feito lugar-

comum na descrição da cidade contemporânea. Ultrapassados o colapso do projecto moderno e o 

desalento da falência, quando a disseminação das redes infra-estruturais de acesso e mobilidade 

se tornou efectivamente uma realidade, e a democratização no recurso a novas tecnologias de 

informação e comunicação se deu por adquirida, a formulação do espaçamento dá novamente 

sinais de emancipação; um sentido de libertação que não só promete debelar o drama em que se 

tornaram os code reversals da cidade moderna, como tende a conquistar novos gradientes no 

modo de encarar a fragmentação e de dialogar com a descontinuidade em que degenerou o 

espaçamento na cidade moderna. Insinuando-se apenas, esta emancipação parece ser tanto de 

ordem escalar e elementar quanto de ordem procedimental e operativa, num momento de 

viragem do capitalismo liberal onde a globalização generalizada das sociedades e da economia é 

já uma evidência incontornável para a governabilidade do território e para a produção 

urbanística.  

Como temos vindo a considerar em capítulos anteriores, as reacções ao sentido da 

fragmentação e descontinuidade dos territórios do urbano têm assumido, nas formas da 

suburbanização das últimas décadas, modelos, processos e padrões muito variados. Com graus 

de sucesso ambivalentes, essas investidas públicas e/ou privadas, mais ou menos eruditas, 

estruturadas, isoladas ou «empacotadas», encerravam em si, de uma maneira geral, senão a 

vontade expressa, pelo menos o encargo subjacente, de se apresentarem como formas 

dissipadoras da diagnosticada enfermidade. Imbuindo-se de um espírito pós-moderno e 

inclinação nostálgica que tentavam reverter um espaçamento e abertura já irreversíveis, ou 

lançando-se em voos mais ambiciosos e revolucionários, mas nunca suficientemente altos para 

trespassarem as incongruências do sistema, e vulgarizarem modos de operar a cidade mais 

justos e afinados a um urbano em emergência, essas várias proposições urbanísticas procuravam 

para a cidade uma legibilidade perdida, sublevando-se contra o caminho que o espaçamento 

havia tomado na concretização da cidade moderna. Combatentes introvertidos e solitários num 

espaço de actuação cada vez mais extenso e indiferenciado, pouca capacidade tinham para 

contrariar essa tendência e pré-disposição territorial de disseminação fragmentada, quando não 

acabavam mesmo por contribuir para o seu próprio agravamento e evidenciação. 

É precisamente no modo de encarar e abordar a segmentação - à partida o motivo maior 

para a ilegibilidade dos novos territórios do urbano - que as operações urbanísticas de grande 

escala parecem assimilar e fazer transparecer uma maneira nova de promover e manipular a 

mensagem do espaçamento. Sem se insurgirem contra o estilhaçamento e a dispersão territorial 

do urbano, e muito menos resistindo a um sentido de dilatação espacial que, iluminado pelos 

padrões da modernidade, dificilmente encontraria hoje ponto de efectivo retorno, as operações 

urbanísticas e arquitectónicas da actualidade munem-se de uma dimensão topológica mais ampla 

que supostamente as capacita para superarem o que há de patológico, ou talvez antes, de 

fracturante, na manifestação e experiência da segmentação. Forçosa ou oportunamente inseridas 

em esquemas territoriais de maior alcance, essas operações emergentes tiram proveito e 

participam de uma nova geografia territorial de base topológica, a que a profusão de um vasto e 

diversificado conjunto de redes tem dado consistência funcional e realização espacial. 
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Assim, nesta trama topológica do espaço contemporâneo, prepara-se uma nova 

emancipação para o desafio do espaçamento; uma emancipação que começa por enunciar-se a 

três níveis: - o primeiro diz respeito à crescente interdependência entre o urbano e o infra-

estrutural; - o segundo trata de uma questão de escala e relata a também crescente capacidade 

(e necessidade) de se empreender uma abordagem multi-escalar na leitura, concepção e 

produção do espaço construído; - o terceiro refere directamente o paradigma da conexão e a 

aceitação do fenómeno da segmentação sob sua condição. Com reflexos sobretudo na maneira 

como se lida com a fragmentação e a descontinuidade do espaço construído, esta emancipação 

contribuí, afinal, para que se opere uma inflexão e mutação, em escala e em relação espaço-

tempo, na forma como o urbano produz e pratica o espaçamento. 

 O primeiro sinal da mudança regista-se precisamente ao nível da imbricação entre infra-

estruturas (com especial ênfase para a rede rodoviária) e tecido construído, manifestando-se 

tanto na extensão dos efeitos (físicos, funcionais, económicos) das primeiras sobre a forma do 

espaço urbano e quadro edificado, como na projecção destes últimos para uma dimensão 

topológica que refere o modo como um território é servido por redes, e em que grau (cf. G.D. in 

Merlin & Choay, 1988:689). É o que afirmam S. Graham e S. Marvin em Splintering Urbanism: 

“We recognize, rather, that much of the ‘urban’ is infrastructure; that much of infrastructure 

actually constitutes the very physical and sociotechnical fabric of cities; and that cities and 

infrastructure are seamlessly coproduced, and co-evolve, together with contemporary society” 

(2001:179) “the urban fabric is (unevenly) porous and exposed to the penetrating effects of 

infrastructures networks connecting it with multiple space-times around the globe” (2001:206). 

Os saltos “telescópicos” de escala surgem por aderência, num território que apela a 

switches constantes entre o urbano e o infra-estrutural, que reclama por transições recorrentes 

entre a granulometria mais fina do espaço construído e a dimensão tentacular das redes extra-

locais. Nesta mesma ordem de pensamento, Graham e Marvin sugerem o derrube da “tirania da 

escala espacial”, onde a escala do urbano surgia como compasso dominante no ordenamento e 

acção territorial. “Spatial scales and geographical scales (corporeal, urban, regional, national, 

international, global) are in a sense being continuously ‘telescoped’ within the contemporary 

networked metropolis” (Op.Cit:411). 

Se, até recentemente, havia ainda algum pudor em tratar conjuntamente a produção de 

tecido edificado e a execução de infra-estruturas «extra-urbanas», dada as suas natureza e 

escala bem diferenciadas, as operações urbanísticas emergentes são hoje o testemunho claro de 

que esse tabu tende a ser ultrapassado, e a coexistência, escalar e elementar, de ambas as 

dimensões (a urbana e a infra-estrutural, a urbanística e a topológica) tende a ser resolvida e a 

encontrar território próprio de concretização. Sobrepondo as qualidades do reino do urbano com 

qualidades do reino do tecnológico, a natureza espacial do primeiro com a natureza técnica do 

segundo, as operações urbanísticas de grande escala começam a testar modelos de espaço e de 

uso híbridos, focados no cruzamento e na conjugação de domínios técnicos e normativos 

díspares. 

Entretanto, ao mesmo tempo que se vai assimilando e superando, numa ordem escalar e 

elementar, a disposição fracturante da segmentação territorial, começa a assumir-se a própria 

segmentação como estratégia operativa e procedimental, em especial na produção e execução 

dos elementos e redes de infra-estruturas. É o que Graham e Marvin apelidam de “infrastrutural 

unbundling” ou «desempacotamento» infra-estrutural, um processo que está subjacente à tese e 
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às práticas do splintering urbanism e que refere o modo como infra-estruturas e redes urbanas 

têm vindo a ser desintegradas e segmentadas em diversos pacotes, seja ao nível da execução 

física das redes propriamente ditas, seja ao nível da prestação dos serviços a elas associados; ou 

seja, uma segmentação operativa e procedimental que, em plena liberalização económica, 

derruba monopólios e desafecta ao sector público a exclusividade da responsabilidade e dos 

encargos na realização de infra-estruturas e respectivo provimento de serviços.  

Contudo, não se pode dizer que estes vários sinais que anunciam uma nova 

emancipação (elementar, escalar e procedimental) do espaçamento, se sustentem na preparação 

e conjunção de uma estrutura inteligível onde regras, processos, conceitos e modelos se 

estabeleçam e pactuem em função da mensagem de espaço - da legibilidade e inteligibilidade - 

que se pretende veicular neste urbano em renovação. 

Por um lado, ultrapassada pela iminência e nervosismo de um procedimento operatório 

dominante, a questão da cidade como utopia e ideologia tem-se esbatido nas últimas décadas, 

donde a renovação de modelos de espaço se processa essencialmente por hibridação de domínios 

e mistura de referências formais, e menos por revolução normativa operada no âmbito da teoria 

e dos conceitos. Se esta presença apenas crepuscular do procedimento utopista numa ordem de 

pensamento e produção do espaço urbano (“the twilight of utopia”, a que vários autores têm feito 

referência: cf. Pinder, 2005:13) e esta dispersão normativa dos modelos de referência, se têm 

reflectido nas próprias morfologias da urbanização, ainda errantes num espaçamento em 

mudança a que fazem falta referenciais seguros, é caso para dizer que a superficialidade ou 

ausência de um pensamento normativo a encetar um processo de emancipação do espaçamento 

pode tornar-se danoso para a inteligibilidade e a legibilidade dos novos territórios e geografias do 

urbano. 

Por outro lado, apesar de ser cada vez mais evidente o rumo da mudança na 

governabilidade do território e na condução de políticas urbanas, os processos de ordenamento e 

regulação urbanística estão ainda condicionados pelas regras e práticas de anos instituídas, o que 

sempre refreia uma ou outra postura mais vanguardista: a revisão, o ajustamento e a 

flexibilização de princípios e procedimentos tendo em conta uma formulação do espaçamento 

regenerada. Admitir a emancipação é, pois, um convite para que se preparem e questionem as 

condições de legibilidade e inteligibilidade do espaço da cidade contemporânea, para que se 

comece desde logo a rebater o urbano em ordem a uma estrutura inteligível de regras e modelos 

- um urbano que, não obstante a radicalidade das transformações e rupturas aparentes, desde 

sempre se construiu e constrói, concomitantemente, como forma, como conceito e como função. 

Nesta conjuntura, são os próprios conceitos de legibilidade e inteligibilidade que 

merecem (ou exigem) ser debatidos. Infra-estruturas e transições escalares entre o urbano e o 

infra-estrutural, naturezas híbridas de um urbano em transformação, operam, por assim dizer, 

um território de fluxos, um espaço contemporâneo de conexão29 que, permitindo muito embora 

assimilar e superar a síndrome da segmentação, deixam afinal as noções de legibilidade e 

inteligibilidade sob inquirição. Sob o denominador de uma dimensão topológica, mediante 

                                                     
29 Como refere F. Choay, o conceito operatório – circulação - que o século XIX e o desafio da modernidade 
haviam erguido como ex libris de um espaço novo e eficiente, adquire uma nova dimensão transformando-se 
em conexão. “(...) espace de plus en plus abstrait et médiatisé, constitué par l’ensemble de réseaux 
nécessaires à la circulation des personnes, des idées et des marchandises, (...) est un espace de conexion qui 
assure à nouveau la coïncidence de l’information et de la circulation.” (1969:110). 
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exaltação e domínio da velocidade, o conceito de legibilidade apela a nova reconciliação com um 

espaçamento que agora se vê dilatado mas, sobretudo, se encontra deformado e revolucionado 

na sua estrutura essencial de indivisibilidade do espaço e tempo da experiência corporizada. Por 

sua vez, o conceito de inteligibilidade, que também não é destacável da experiência30 e, por 

conseguinte, dos modos e estruturas de representação em que se processa a identificação e o 

conhecimento da realidade, apela a que se repense a cidade e o urbano em ordem a uma 

estrutura inteligível. 

“Space-time no longer corresponds to Euclidean space. Distance is no longer the 

relevant variable in assessing accessibility. Connectivity (being in relation to) is added to, even 

imposed upon, contiguity (being next to)” (Offner, 2000 cit. Graham & Marvin, 2001:200). 

“Telecommunications, fast transport networks (and, to a lesser extent, customised energy and 

water services) now interconnect cities into systems of ‘hubs’ and ‘spokes’ across wide distances. 

(…) These [‘tunnel effects’] are caused by uneven ‘warping’ of time and space barriers by the 

advanced infrastructures networks, target on valued parts of the metropolis and drawing them 

into intense interaction with each other. (…) Present in all modes of transportation today, 

tunneling isolates us from reality and cuts us from intelligible world” (Op.Cit:201). 

Visto isto, a legibilidade e a inteligibilidade do espaçamento emergente não dispensarão 

hoje, certamente, a visibilidade, a percepção e a cognição de um corpo apetrechado, virtualmente 

informado, munido de próteses e dispositivos que vão do automóvel à internet, do telemóvel ao 

GPS; ainda que, assim dependentes, essas legibilidade e inteligibilidade próprias de uma condição 

urbana tecnológica e infra-estruturalmente guarnecida e aparelhada, corram o risco de se 

tornarem, por excelência, um exercício de discriminação e desigualdade.  

 

  

                                                     
30 Contrariando a verdade cartesiana, a inteligibilidade é sempre para si e nunca em si, uma inteligibilidade 
subjectivada, i.e., filtrada pelo sujeito enquanto ser sensível e cognitivo. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao aproximar-se o fim de um processo de investigação que nos guiou pela leitura e 

análise dos tecidos suburbanos na AML, resta o desafio de, a partir daqui, traçar algumas pistas e 

perspectivas que interessam ao derradeiro propósito de compreender e projectar a cidade 

contemporânea. O que é que desta pesquisa resultou que permita abrir caminhos para encarar o 

problema da cidade contemporânea de forma mais coerente e sustentável? Que contributos traz 

esta viagem pelos territórios e formas da suburbanização ao objectivo de desenhar uma nova 

condição de base para melhorar a legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano na actualidade? 

Como é que as figuras adoptadas para orientar a leitura e o diagnóstico das nossas áreas de 

amostragem se podem tornar ferramentas operacionais pertinentes na tarefa de enfrentar o 

desafio da cidade contemporânea? E de que modo é que elas são relevantes quando está em 

causa encetar-se uma nova cultura urbanística e de planeamento, quando há esperanças de 

voltar a erguer a cidade contemporânea como uma questão substantivamente arquitectural? 

No repto inicial desta tese estabeleceu-se, como argumento de investigação, a intenção 

de recuperar as figuras da regra e do modelo como ferramentas morfológicas no reconhecimento 

da legibilidade e inteligibilidade da forma e estrutura urbanas contemporâneas. Consideradas por 

Françoise Choay matrizes e constantes estruturais no espaço teórico da arquitectura e do 

urbanismo, estas duas ferramentas, ou conceitos epistemológicos fundamentais, sintetizavam em 

si duas metodologias base ou procedimentos tipo de concepção e produção do espaço edificado. 

Ora pela via operatória das regras e dos princípios, ora pela via utopista dos modelos, elas 

permitiam perscrutar a forma do espaço edificado a partir da sua estrutura intelectiva, i.e., 

orientando-se respectivamente para os processos e conceitos que lhe haviam dado forma e 

determinado a génese.  

Figuras de uma estabilidade e pregnância comprovadas, a regra e o modelo afiguravam-

se ser ferramentas seguras na leitura e análise do facto urbano contemporâneo, na sua 

descodificação. A extensão e a complexidade visíveis dos fenómenos territoriais associados a um 

novo tipo de paisagem urbana explodida e fragmentada, impunham que as qualidades físicas 

observáveis e experimentáveis desse mesmo produto territorial fossem imperativamente 

informadas por uma inquirição diligente às suas próprias ordens de racionalidade. Assim, na 

óptica de uma inteligibilidade (e, por conseguinte, legibilidade), a regra e o modelo surgiam como 

instrumentos de valor, capazes de assimilarem a substância de um facto urbano múltiplo e 

complexo, extensivamente segmentário, vertiginosamente mutante, racionalmente intricado. 

Com uma densidade cultural indiscutível no quadro da cultura arquitectónica e urbana, 

mostravam-se naturalmente vocacionadas para ajudar a encontrar e a decifrar as razões 

estruturantes da forma urbana, para fazer despontar o perfil narrativo do urbano e permitir 

desvendar a mensagem e tessitura significante de que este é corpo e organismo portador. 

Neste panorama, com a análise dos casos de estudo na AML, a forma suburbana 

manifestou-se em toda a sua complexidade e heterogeneidade. Mas foi igualmente possível 

descortinar, da multiplicidade dos conteúdos suburbanos, uma outra ordem e transparência que 

permaneciam recônditas sob as qualidades herméticas do fenómeno. Da auscultação do objecto 

de estudo acabou por sobressair uma racionalidade e sentido de inovação que, embora 

característicos da generalidade dos comportamentos suburbanos, há muito pareciam estar 

ocultos na aparente desordem das suas manifestações físicas, encobertos pelo preconceito, 
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afectados pela conotação negativa da periferia, reprimidos sem dúvida pelo reduto da 

uniformização, pela marca impressa da vulgaridade e da banalização. Assim, no decurso da 

investigação, as paisagens e tecidos urbanizados da Lisboa extensiva e periférica foram revelando 

a sua magia e fascínio, foram evidenciando arranjos, ordens e disciplinas que se julgavam 

ausentes do discurso suburbano. Por um lado, despertou-se a atenção para esquemas e modelos 

de referência que se encontravam esquecidos, ou permaneciam adormecidos sob a manta de 

retalhos e a cacofonia visível dos padrões de assentamento. Por outro, patenteou-se uma 

vivacidade normativa que, seja pelo lado regulador e condicionador da regulamentação, 

mastigado amiúde nos canais da burocracia, seja pelo lado transgressor na manipulação e desvio 

das regras instituídas, contribui igualmente para se reafirmar as periferias como os territórios por 

excelência onde se testa, constrói e transforma a cidade contemporânea; onde se experimenta, 

assimila e reformula, em regras e em modelos, o espaço urbano da modernidade.  

 

 

Uma Nova Narrativa das Formas da Suburbanização 

Assim, sob o acento da regra e do modelo, a plataforma de entendimento que ao longo 

desta tese se foi desenhando, veio compilar e apresentar uma nova narrativa das formas da 

suburbanização; uma narrativa que se estabelece num diálogo ambivalente entre as periferias 

enquanto espaços de acumulação, de normalização, de repetição e falência, e as periferias 

enquanto territórios experimentais e de inovação, onde a vertente criativa, mais ou menos 

erudita consoante as situações, mas também mais ou menos transgressora dependendo dos 

casos, desempenha um papel fundamental na dinâmica do sistema, na progressão, no 

desenvolvimento e mudança da realidade urbanizada. 

Comprovada a hipótese de partida, de que os territórios suburbanos não são os tecidos 

caóticos, sem ordem nem estrutura, sem regra nem modelo, que tomávamos por adquirido, pode 

dizer-se que eles se concretizam, antes pelo contrário, no diálogo assíduo entre regras e 

modelos, no deslizamento incessante “entre normas e inovação”1, entre a institucionalização e a 

uniformização das regras e dos padrões, e a formulação experimental do espaço edificado da 

modernidade. Afinal, foi com a construção da periferia que, nos últimos 60 anos, se testaram e 

aferiram políticas públicas, se acolheram e conformaram leis e princípios reguladores, se assistiu 

ao próprio esvaziamento das normas, à sua transgressão e violação. Foi com a construção da 

periferia que, nos últimos 60 anos, se puseram em prática modelos de espaço e de uso para a 

cidade moderna, se exploraram e transfiguraram os argumentos e os padrões urbanísticos da 

modernidade, e se combinaram, na arena urbana da cidade alargada, modelos, formas e 

imagens, que, no conjunto foram progressivamente conquistando novos cambiantes para o 

espaço da modernidade (cf. Cavaco, 2009). 

Vistas nesta perspectiva ambivalente, as periferias e as formas da suburbanização 

edificam a história do espaço urbano da modernidade nas suas diferentes etapas e formulações; 

uma história feita de vanguardismos e esperanças, feita também de falências e desalentos, mas 

sobretudo imbuída de um movimento perpétuo que sistematicamente faz oscilar os subúrbios 

entre estes dois extremos.  

                                                     
1 Referência ao Colóquio Internacional Les périphéries urbaines entre normes et innovations. Les villes du sud 
de l’Europe, Bordéus, 2008, onde houve oportunidade de participar com o envio de um artigo para publicação 
(Cavaco, 2009).  
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Assim, apesar de não seguir stricto sensu uma progressão cronológica linear, esta 

narrativa, assente numa aproximação tipológica às formas da suburbanização, acaba por 

distinguir diversos momentos no processo de urbanização da AML, pondo em evidência um dos 

grandes e principais argumentos da modernidade - o espaçamento. Atendendo ao modo como 

regras e modelos participam na edificação da mensagem do espaçamento e, por conseguinte, ao 

modo como se tornam determinantes para a legibilidade e a inteligibilidade das formas da 

suburbanização na AML, esta narrativa destaca, por assim dizer, diferentes etapas na formulação 

do espaço urbano da modernidade (veja-se o esquema apresentado adiante). 

Como lembrava Étienne de Gröer numa frase perdida no meio de um artigo acerca do 

Urbanismo: “o Espaçamento é a fórmula do futuro” (1946:50). E efectivamente, foi neste ímpeto 

de expansão e desconcentração, mas também de ordem e racionalização, que surgiram na AML 

as pegadas de arranque da suburbanização (capítulo III). Missão de urbanistas, os subúrbios 

germinaram precisamente com a consagração do urbanismo e a fixação de uma base doutrinária 

legal a anunciar novos tempos e a alentar esperanças no desenvolvimento futuro das nossas 

cidades. A convergência e a compatibilidade iniciais entre regras e modelos garantiam por sua 

vez consistência à missiva de ordenar e expandir os novos aglomerados, conciliando, por um 

lado, a mensagem do espaçamento com a directriz da axialidade e, por outro, assegurando os 

mecanismos operatórios necessários à implementação do dito modelo de espaço. 

A ruptura do espaço urbano canónico não tardou porém em chegar. Anunciada pelos 

novos modelos de espaço e pelas imagens progressistas de cidade, ditada sobretudo pelo divórcio 

procedimental entre regras e modelos, pela manipulação e transgressão da normativa vigente em 

práticas ilícitas dissidentes, fez precipitar os subúrbios numa nova fase onde a formulação do 

espaçamento passou a estar associada ao colapso do próprio projecto moderno, ao afilar de 

atritos entre urbanismo e urbanização. Na verdade, os fragmentos poligonais de expansão 

(capítulo IV) protagonizam um espaçamento à part entière, ou seja, que se revela em toda a sua 

amplitude - como referência utópica assimilada, mas também como produto dissidente, i.e., 

como fragmentação, descontinuidade e espaço aberto em excedente. O descolamento 

imponderado entre regras e modelos, a brecha de profundidade que se abriu na estrutura 

inteligível daqueles territórios não deixou o espaçamento imaculado, íntegro na sua plenitude 

teórica. Em contrapartida, ele ganhou uma dimensão e características inesperadas, que não só 

puseram em causa a validade do modelo, como fizeram transparecer a ilegibilidade e 

ininteligibilidade do espaço urbano por ele edificado. 

Mas nesta narrativa das formas da suburbanização, a formulação, ora experimental, ora 

redutora, dos argumentos da modernidade não se ficou por aqui. A consciencialização da falência 

e o despertar do espírito crítico face aos resultados visíveis do projecto moderno estimularam a 

procura de novas formas, de novos modelos e processos, para reformar e reinventar as valências 

do espaçamento. Dos casos analisados destacaram-se três vias ou três estratégias distintas2: 

A primeira diz respeito à tentativa de reformulação do urbano através do modelo de 

espaço, ou seja, travando e contrariando a ideia do próprio espaçamento sob a segurança dos 

cânones tradicionais e das configurações vernáculas do quarteirão e da rua-corredor (capítulo 

                                                     
2 Não sendo exactamente coincidentes no tempo, elas também não estabelecem entre si uma sequência 
cronológica, apesar de ser notório que a partir dos anos 70 e, principalmente, a partir de finais dos anos 70, 
uma nova consciência do urbano se deu como emergente, apelando a novas técnicas, novos instrumentos e 
soluções urbanísticas. 
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IV). Sem prestar atenção à operacionalização lógica do modelo, as intervenções realizadas sob 

estas diligências espaciais viram acentuar-se a discrepância entre regras e modelos, 

permanecendo afectas a um quadro de expansão poligonal que, em vez de contrariar, mais não 

fez do que ampliar os efeitos nefastos do próprio espaçamento, a fragmentação, a 

descontinuidade, a ilegibilidade e a ininteligibilidade do espaço edificado. 

A segunda, encontrando no enclave o meio e o dispositivo para definir e delimitar a 

excepcionalidade das intervenções, ensaiava em intervalos eruditos de excepção (capítulo V) 

novas ordens matriciais para estruturar o espaçamento, tomando o espaço público como 

elemento estruturador, e o planeamento como condutor do processo de urbanização. Contudo, 

nem mesmo assim, munindo-se de mecanismos operativos considerados de referência e de 

excepção, estas intervenções da responsabilidade do Estado Central resistiram à corrosão do 

tempo, incapazes de redireccionar regras e modelos em função de um paradigma de Estado cada 

vez menos intervencionista e mais liberal. 

Outra das estratégias a posicionar-se numa frente crítica no que respeita às debilidades 

físicas e conceptuais do projecto moderno e, sobretudo, no que respeita às inconsistências da 

política pública e às deficiências operativas do sistema de planeamento, veio fixar-se no método 

como forma de trazer nova consistência operacional à tarefa de planear e produzir a cidade 

moderna. Reavaliando e reinterpretando os fundamentos espaciais e programáticos da 

modernidade, procurando conciliar em método as disposições modélicas do plano e os 

procedimentos operatórios da sua implementação e gestão, os esporádicos arranjos de pormenor 

(capítulo VI), apesar de considerados uma prática de referência no contexto da urbanística 

nacional, não foram, nem são, suficientemente extensivos nem rotineiros para revolucionarem 

significativamente a inteligibilidade e a legibilidade maior dos grandes territórios do urbano.  

Assim, sendo várias as alegações que justificam as perdas, as disfunções ou a simples 

pequenez, registadas na tessitura de relações entre regras e modelos, resta a convicção de que 

esta tessitura tem uma implicação determinante na legibilidade e inteligibilidade dos territórios do 

urbano. Numa altura em que um novo paradigma de mobilidade e comunicação se dá por 

adquirido, e em que operações urbanísticas grande escala (capítulo VII), investidas de uma 

dimensão topológica, anunciam outras estratégias para lidar com os efeitos gerados pelo 

espaçamento, cresce a necessidade de procurar uma nova condição de legibilidade e 

inteligibilidade para a forma e espaço da cidade contemporânea, de lançar novas pistas e 

provocações a um sistema de planeamento, ordenamento e gestão caduco e repleto de vícios. 

Neste percurso, exaltando a dinâmica da modernidade enquanto equação de um 

espaçamento, as formas da suburbanização não só vieram assinalar quatro diferentes etapas, 

momentos de transformação na formulação suburbana do espaço da modernidade, como 

acabaram por trazer alguma luz à própria legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano 

contemporâneo. Ao mesmo tempo que os casos de estudo serviram de pretexto e matéria 

empírica para se inaugurar uma nova visão e narrativa em torno dos territórios suburbanos, a 

aproximação exploratória a uma tipologia das formas da suburbanização inaugurou, sob os 

denominadores da regra e do modelo, a reflexão espacial que fazia falta à interpretação das 

periferias, permitindo, a partir daqui, encetar o grande desafio de reflectir e trabalhar para 

melhorar a legibilidade e a inteligibilidade do espaço contemporâneo.  
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Premissas para uma Nova Condição de Legibilidade e Inteligibilidade  

Visto isto, procuram lançar-se algumas premissas com o intuito de contribuir para uma 

nova condição de legibilidade e inteligibilidade para o espaço urbano da contemporaneidade: 

 

1º A legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo não dependem tanto 

do espaçamento em si, i.e., do grau de largueza e dilatação do espaço livre, como dependem da 

consistência e franqueza da sua estrutura inteligível, ou seja, da capacidade de regras e modelos 

se mostrarem entre si articulados e compatíveis na construção progressiva do espaço edificado. 
 

2º A referência de um modelo normativo, ou a presença de um procedimento de cariz 

utopista na base da concepção e produção do espaço urbano é absolutamente fundamental e 

imprescindível como desafio para uma nova condição de legibilidade e inteligibilidade da cidade 

contemporânea. 

  

 3º Para a legibilidade e inteligibilidade do espaço contemporâneo, a referência de um 

modelo de espaço interessa apenas na perspectiva em que este pode ser ponderado em 

reciprocidade com uma natureza operatória do espaço edificado. 

 

4º A leitura do impacto do modelo na inteligibilidade e legibilidade do espaço edificado 

só pode ser feita na mútua verificação das regras que o edificam. 

 
5º Mais do que a multiplicação pletórica de regras como forma de dirigir, condicionar e 

restringir a acção, a importância de um procedimento de cariz operatório para a legibilidade e 

inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo está na sua efectiva capacidade de conquistar e 

dar realidade a um determinado modelo e objectivo de espaço. 

 

 6º No contexto de um procedimento operatório do espaço edificado, a participação 

torna-se o principal e mais fundamental desafio na conquista de uma nova condição de 

legibilidade e inteligibilidade para a cidade contemporânea. 

 

7º A leitura do impacto das regras na inteligibilidade e legibilidade do espaço edificado 

só pode ser feita mediante verificação recíproca do modelo de espaço que também o edifica. 

 

8º A legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo dependem 

igualmente da flexibilidade e capacidade de adaptação, no tempo, da estrutura inteligível de 

regras e modelos que lhe serve de embasamento operativo e conceptual. 

 
9º A regra e o modelo devem ser encarados e retomados como dois pilares 

estruturantes e ferramentas base para uma renovação crítica arquitectural da forma e espaço 

urbanos contemporâneos, da sua legibilidade e inteligibilidade. 
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sobre o espaçamento 
A premissa introdutória parte do próprio argumento e fórmula do espaçamento e 

entende que: 

 

1º A legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo não dependem tanto 

do espaçamento em si, i.e., do grau de largueza e dilatação do espaço livre, como dependem da 

consistência e franqueza da sua estrutura inteligível, ou seja, da capacidade de regras e modelos 

se mostrarem entre si articulados e compatíveis na construção progressiva do espaço edificado. 

 

 Ora, esta premissa, que começa por rebater a ideia, sediada na actual relação entre 

forma urbana e legibilidade, de que uma cidade aberta, genericamente referenciada na 

arquitectura das torres e na implantação livre dos edifícios, é por natureza menos legível e menos 

inteligível do que uma cidade construída sobre os cânones ditos da boa forma urbana, procura 

afinal alertar para a necessidade de revolucionar de raiz o modo e o método como se pensa hoje, 

projecta, planeia e ordena a cidade e o território urbanizado. Questionando as ferramentas 

actualmente empregues, assentes no uso fácil e superficial de parâmetros quantitativos, índices, 

limites, intensidades de carga e afectação de funções, sem a visão e a destreza necessárias para 

conceber e produzir espaço urbano de forma coerente e sustentável, esta premissa pretende abrir 

uma nova perspectiva de abordagem ao espaço da cidade contemporânea.  

No contexto presente em que se reconhece que a cidade perdeu as referências 

morfológicas do passado, em que se constata a complexidade visível na organização, combinação 

e sedimentação dos seus padrões de assentamento, e se verifica a aceleração da mudança na 

transformação do quadro urbano construído, realçam-se os desafios impostos à racionalidade do 

espaço edificado. O espaço urbano é por natureza um acto de racionalidade. E, neste sentido, a 

clareza e a transparência inteligível da sua forma e quadro físico dependem sobretudo da 

coerência e solidez da uma tessitura intelectiva extraída da articulação dos seus diferentes níveis 

e formas de racionalidade, sejam eles de natureza conceptual focados numa visão e ideia de 

cidade, sejam eles de natureza processual orientados para os processos, para as ordens e os 

sistemas de funcionamento, para a prática de um modo geral.  

Assim, para a legibilidade e a inteligibilidade do espaço urbano, ao contrário do que 

tantas vezes se julga, pouca determinação têm, na verdade, certas receitas ou prescrições mais 

imediatistas, mas só aparentemente mais racionais e esquematizadoras, como sejam a 

catalogação simples dos espaços e funções, a verificação dimensional e meramente quantitativa 

da abertura de espaço e da carga ocupacional por este suportada, a parametrização 

descontextualizada do afastamento entre edifícios, ou simplesmente a figura por estes 

emprestada ao espaço deixado livre. Uma bateria de parâmetros com que se insiste em tratar a 

forma física da cidade, cujo sentido de objectividade tem servido de crédito na limitação da 

imprevisibilidade e no controlo da incerteza, mas que pouco ou nada dizem sobre os níveis mais 

profundos de racionalidade da forma, nem sempre tão abstractos quanto nos querem fazer 

parecer e mostrar os números; como se fossem estes que, na suposta infalibilidade do que é 

observado, analisado e criado à luz de processos contabilísticos, trouxessem alguma 
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inteligibilidade a um real que positivamente se oferece como complexidade, produto da acção e 

imaginação humanas.  

Introduzir a premissa central desta reflexão a partir da ideia e mensagem do 

espaçamento, das suas consequências na legibilidade e inteligibilidade do urbano e dos 

espaçamentos por ele gerados, leva-nos a considerar o problema e conceito da densidade. Tantas 

vezes mencionado, ingénua ou ardilosamente utilizado como referência alvo para muitos dos 

ditos indicadores numéricos3, o parâmetro da densidade não só tem condicionado a definição e a 

configuração em geral das formas urbanas, como tem sido referência determinante no rumo 

apontado para um desenvolvimento económico e territorial. Tratada como uma noção 

essencialmente quantitativa, indicador absoluto extraído do quociente de ocupação em áreas 

perimétricas a priori acordadas4, a questão da densidade foi perdendo a relatividade intrínseca a 

um conceito que, antes de ser estatístico, já se afirmava como uma noção essencialmente 

qualitativa. Como refere Mangin, “la définition statistique de la densité par le coefficient 

d’occupation au sol reflète mal la diversité des taux d’occupation et le nombre de personnes 

occupant effectivement un territoire. (…) Faut-il rappeler que les quartiers de barres et de tours 

de grands ensembles sont souvent deux fois moins denses que le tissue parisien, et que ce 

dernier entretient le même rapport du simple au double avec Manhattan?“ (2004 :341). Segundo 

Portas “hoje sabemos que os critérios da densidade ou índices médios de edificabilidade variam 

mais com a área urbana que se delimita do que com o tipo de edificação dominante. E que o 

consumo médio de solo por residente medido à escala da aglomeração, tende a igualar-se, i.e., 

varia pouco de caso para caso, apesar das impressões que guardamos das suas diferenças de 

densidade” (2006:13).  

Nesta perspectiva, para a legibilidade e inteligibilidade da forma construída, a noção de 

densidade em termos absolutos é pouco significativa, interessando-nos apenas como disposição 

relativa, ou seja, na medida em que pode ajudar a designar e a qualificar o tipo de relação 

estrutural e semântica que se estabelece entre espaçamento e tipologia do espaço ocupado; uma 

relação que tanto depende do modelo ou do conceito de espaço que se tomou por referência, 

como das regras e dos processos (mais ou menos normativos ou contingenciais) implicados na 

sua concretização. 

Na verdade, para a legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano, não há propriamente 

boas ou más densidades, não há graus de espaçamento melhores do que outros. O que há são 

regras que, tendo em conta a escala da abordagem e o factor de progressividade do urbano no 

tempo, realizam melhor e de forma mais coerente e sustentável o modelo e o conceito de espaço 

empreendidos; ou, visto na respectiva inversa, modelos que se adequam e respondem melhor a 

determinadas formas operativas de procedimento do espaço, respeitando sempre a escala e o 

tempo. 

Visto isto, é preciso passar de um discurso e metodologia de trabalho simplesmente 

apoiados em certo tipo de receitas que, quando consideradas de forma absoluta e 

descontextualizada, perdem todo e qualquer sentido, para um discurso centrado no espaço da 

                                                     
3 Densidade bruta, Densidade líquida, Densidade ao lote, Densidade habitacional, Densidade populacional, 
Índice de Construção, Índice de Ocupação, Índice de Implantação, Índice de solo permeável, etc.  
4 Vejam-se definições apresentadas em DGOTDU, Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do 
Território, (148-149). 
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cidade enquanto fenómeno e enquanto procedimento. É preciso distanciarmo-nos de abordagens 

genéricas, julgadas eficazes e pouco discricionárias apenas porque se movem no reino da 

objectividade. É efectivamente preciso dar lugar a um urbanismo de procedimento, i.e., a uma 

metodologia de concepção e produção do espaço urbano contemporâneo que consiga observar e 

processar o espaço edificado na sua dupla natureza operatória e utopista, uma metodologia que 

seja capaz de explorar em concomitância estas duas dimensões procedimentais do espaço 

edificado: aquela que o intitula numa rede de valores e conceitos a tender para a utopia; aquela 

que o executa, regula e pratica numa ordem de princípios, normas, funções e preceitos a tender 

para o real, para a praxis ou prática do espaço propriamente dita.  

Pondo por um momento de lado as figuras seminais da regra e do modelo, e olhando 

para linhas defensoras de um planeamento estratégico e para instrumentos de planeamento 

menos reguladores e objectivos, mas mais flexíveis e programáticos, notamos que a ideia tem 

sido, de resto, há muito, debatida. Melhor ou pior utilizado no contexto urbanístico actual, o 

conceito de estratégia integra afinal, bem vistas as coisas, os procedimentos e as metodologias 

tipo veiculados pela regra e pelo modelo, ao designar um conjunto coerente de princípios e 

decisões que resultam, não apenas do estabelecimento de metas e objectivos sediados numa 

grande visão e cenário de referência alargado, como ainda da equação conjunta e integrada de 

meios, actores e recursos, e das regras operacionais que os gerem e governam.  

Dito isto, e para que estas palavras não soem a manifesto a favor da estratégia, mas 

contra os métodos contabilísticos do planeamento, resta apenas mencionar que a ideia não é, 

nem nunca foi, a de menosprezar o valor e importância dos índices, nem empreender um 

combate contra o benefício das técnicas e dos parâmetros estatísticos para a urbanística em 

geral, mas tão-somente fazer um alerta para a necessidade de dar a esses «números» a razão e 

o conteúdo que permitem torná-los parte integrante de uma leitura e investimento do espaço em 

termos procedimentais.  

 

 

sobre o modelo 
 O segundo conjunto de premissas atenta na figura do modelo e entende que: 

 

 2º A referência de um modelo normativo, ou a presença de um procedimento de cariz 

utopista na base da concepção e produção do espaço urbano é absolutamente fundamental e 

imprescindível como desafio para uma nova condição de legibilidade e inteligibilidade da cidade 

contemporânea. 

  

 3º Para a legibilidade e inteligibilidade do espaço contemporâneo, a referência de um 

modelo de espaço interessa apenas na perspectiva em que este pode ser ponderado em 

reciprocidade com uma natureza operatória do espaço edificado. 

 

4º A leitura do impacto do modelo na inteligibilidade e legibilidade do espaço edificado 

só pode ser feita na mútua verificação das regras que o edificam. 
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 Na decorrência do desígnio expresso anteriormente, este conjunto de premissas resulta 

em primeiro lugar da constatação de que, não obstante a utopia e o procedimento utopista terem 

prevalecido como procedimentos dominantes assentes pela teoria do urbanismo na primeira 

metade do século XX, essa metodologia ou forma de procedimento foi sendo negligenciada, e 

aparece hoje desacreditada, ou quase vilipendiada, em nome de um liberalismo e determinismo 

económicos, vencida por um pragmatismo e tecnicismo dominantes. Em contrapartida, insiste-se 

aqui na resolução de que é necessário activar a utopia e reanimar a cidade enquanto 

procedimento utopista; insiste-se na ideia de que a legibilidade e inteligibilidade da cidade 

contemporânea apelam a um retomar do utopismo, da cidade enquanto teoria normativa – não 

só a cidade que temos mas a cidade que queremos e desejamos, a «boa forma da cidade», agora 

não como cânone instituído, mas antes como valor procurado e visionado.  

O despertar e alentar da utopia num cenário contemporâneo de produção urbanística 

não é, contudo, matéria pacífica. Se, por um lado, a dispersão dos modelos de referência em 

múltiplos espaços cada vez mais vazios de conteúdos e despojados de valores, foi razão de peso 

para que o processamento do espaço edificado passasse, a pouco e pouco, a abdicar de uma 

doutrinação teórico-normativa, e a cair no reduto da banalização e do realismo capitalistas, por 

outro lado, certas condutas totalitárias, em muito associadas a um idealismo utópico em nome do 

qual foram cometidas práticas e atrocidades que nem a história nem a memória consentem 

negligenciar, acabaram por contribuir fortemente para a desacreditação e colapso da utopia em 

geral (cf. Pinder, 2005), sobretudo num espaço de construção social que reclama a defesa 

incondicional dos valores da democracia, a liberdade e a igualdade.  

Mas, serão, utopia e democracia, conceitos e projectos assim tão distantes e 

antagónicos? Será o procedimento utopista do espaço edificado um risco para a própria 

democracia? Ou, antes pelo contrário, será esta forma de processamento do espaço urbano 

essencial à manutenção e vitalidade da cidade democrática, desde que devidamente instruída por 

um princípio de equidade e ponderada através de mecanismos de participação?  

Como refere Adrian Atkinson “Utopia may be out of fashion and derided as being ‘no 

place’ because it is either unreachable or worse is authoritarian. (...) The idea of Utopia – the 

proactive design of the world we want to live in – can be construed as a logical opposite to the 

fatalistic idea and practice of liberalism (…)” (2005:293). Com efeito, não obstante as suspeições 

que possam ainda advir dos corrosivos efeitos gerados por visões utópicas passadas, de índole 

opressiva e autoritária, a utopia - enquanto procedimento do espaço - e o modelo - enquanto 

ferramenta de uma teoria normativa - são manifestamente fundamentais no desafio da cidade 

contemporânea. Por um lado, têm a função de abrir caminho para o possível e para o desejável, 

dando lugar a espaços de alternativa. Segundo Pinder “An important reason for returning to 

previous currents of utopianism (…) is to attend to their desires for other spaces and ways of 

living, to consider their struggles over what cities might be, with the aim of challenging closures 

frequently surrounding understandings of utopianism and urbanism” (2004: 243). Por outro lado, 

têm a capacidade de mobilizar actores e vontades para uma visão mais ampla e integrada da 

cidade - «the larger picture». “(…) la notion de modèle [refere Mangin por ocasião do Grand Prix 

d’Urbanisme 2008] s’avère utile pour mobiliser les acteurs vers une plus grande lisibilité des 

grandes territoires" (2008 :28).  
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Mas, sobre este assunto, o laureado não se ficou por aqui. Resguardando a sua posição 

em defesa da utopia, reiterando do modelo apenas os atributos que lhe são caros e lhe permitem 

olhar o desafio da cidade contemporânea de forma positiva, optimista mas responsável, Mangin 

acrescenta que "[La notion de modèle] est précieuse si elle est utilisée à titre explicatif et 

prospectif et non de manière prescriptive”. Ora esta recusa do modelo enquanto disposição 

prescritiva é, pelas razões que já vimos, absolutamente fundamental, levando-nos a reforçar a 

ideia de um procedimento ou démarche utopista, em detrimento do conceito puro e duro de 

Utopia. Este, mais facilmente, corre o risco de remeter para um quadro prescritivo com 

pretensões de universalidade, e derivar na representação de uma ordem social com fins 

legitimadores (o papel da ideologia), em vez de prospectivos e transformadores (a verdadeira 

função de um procedimento utopista). 

Assim, com a preocupação de contornar o uso prescritivo do modelo e evitar a sua 

apropriação de forma abusiva e imoral, reflecte-se sobre o ajuste do modelo pela regra, ou seja, 

sobre a necessidade de procurar, como princípio de legibilidade e inteligibilidade, uma conciliação 

ponderada entre ambas as formas de procedimento do espaço. Ou seja, o modelo escalpelizado 

sob o escrutínio da regra5, advogando um utopismo ponderado, mediado no âmbito de processos 

de participação pública, de diálogo, cooperação e concertação. Segundo Atkinson, é preciso “(...) 

looking back over the history of Utopian urban and regional planning to see how this needs to be 

revised to make connection into new, bottom-up governance processes (...). The creation of 

Utopian settlement patterns must grow out of fundamentally participatory processes of social and 

economic restructuring (…) then graduate to thinking about the physical structure of settlement 

pattern in the particular ecological and resource setting” (2005: 281, 294). O que significa que 

este ajuste ou compatibilidade não passa apenas por uma simples validação do modelo pela 

norma (o que, aliás, concorreu para a sedimentação dos regimes autoritários sob forma de 

ideologia), mas passa sobretudo por uma ponderação participada do modelo, i.e., por uma 

implementação e validação intersubjectivas, resultantes da actuação e definição integradas de 

um determinado cenário de chegada pelos vários interessados e intervenientes («a broad activ 

social agreement»).  

À semelhança do que já se disse acerca do conceito de densidade, e considerando a 

legibilidade e inteligibilidade do espaço edificado, não podemos certamente dizer que haja bons e 

maus modelos, disposições físicas e espaciais que, à partida, se revelem mais legíveis e 

inteligíveis que outras. Efectivamente, numa conjuntura social onde se intercede pela 

convergência entre pluralismo e responsabilidade, a legibilidade e inteligibilidade do espaço 

edificado pressupõem não só uma conciliação coerente entre o modelo e a regra, mas ainda a 

revisão recíproca e ponderada entre um procedimento utopista e um procedimento operatório de 

espaço. 

“En soi [advoga François Ascher] la tour n’est pas une bonne ou une mauvaise forme 

architecturalo-urbaine. (...) De même il est absurde de diaboliser la maison individuelle, 

l’automobile ... et les McDonald’s. L’urbanisme du développement durable s’inscrit dans une 

perspective très différente : non seulement c’est un urbanisme de compromis, mais c’est un 

urbanisme anti-idéologique, «laic» (…)“ (2008:95). 

                                                     
5 Segundo Lynch “quando os valores não são sujeitos a escrutínio tornam-se perigosos” (1981: 7). 
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sobre as regras 

O terceiro conjunto de premissas dirige-se por sua vez à figura da regra e entende que: 

  

5º Mais do que a multiplicação pletórica de regras como forma de dirigir, condicionar e 

restringir a acção, a importância de um procedimento de cariz operatório para a legibilidade e 

inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo está na sua efectiva capacidade de conquistar e 

dar realidade a um determinado modelo e objectivo de espaço. 

 

 6º No contexto de um procedimento operatório do espaço edificado, a participação 

torna-se o principal e mais fundamental desafio na conquista de uma nova condição de 

legibilidade e inteligibilidade para a cidade contemporânea. 

 

7º A leitura do impacto das regras na inteligibilidade e legibilidade do espaço edificado 

só pode ser feita mediante verificação recíproca do modelo de espaço que também o edifica. 

 

 Cientes de que a regra tem vindo a ganhar relevo e preponderância no quadro da 

concepção e produção da cidade contemporânea, mas que simultaneamente tem vindo a perder o 

rumo considerando aquilo que é, ou antes pode e deve ser um procedimento operatório do 

espaço edificado, este conjunto de premissas alerta para a necessidade de rever e repensar a 

regra no contexto da governabilidade do território e da construção do espaço contemporâneo. 

Neste sentido, não só se procura denunciar a superabundância e acumulação de regras (mais 

uma figura de excesso a juntar às três identificadas por Augé na Introdução a uma antropologia 

da sobremodernidade), como se pretende ainda questionar o seu carácter, tendencialmente 

restritivo e imperativo, justificando por um lado sobrelegalização da forma urbana e, por outro, o 

desvio do procedimento operatório do espaço para uma vertente forçosamente mais normativa e 

legalista do que lógica e generativa. 

  É bem verdade que esta questão e subterfúgio do excesso de regras urbanísticas como 

meio de evitar abusos, constranger as acções e limitar (tanto quanto legitimar) os efeitos por 

estas introduzidos na paisagem, têm muito que se lhe diga. Com efeito, o procedimento 

operatório do espaço edificado não só não é aspecto de resolução imediata, como chega a ser 

assunto para alguma incomodidade. Neste sentido, Mangin e Panerai referem que “Les règles 

urbaines depuis que le monde est monde, sont souvent accusées de tous les maux: inefficaces ou 

absentes, on les accuse de ne pas pouvoir, à elles seules, endiguer la spéculation et les abus; 

trop présentes on les dénonce comme contraignantes et cause uniques de la médiocrité 

architectural. (...)“ (1999:144). Se, por um lado, reconhecemos a imprescindibilidade do uso de 

regras no ordenamento e gestão do espaço urbano e do território, por outro lado, sabemos bem 

que ao aumento e aperto das regras não corresponde propriamente um maior nem melhor 

ordenamento do espaço. Precisamente, não é essa forma diligente de regular que serve de aval a 

uma qualidade de espaço, ou que passa a ser garantia tout court de legibilidade e inteligibilidade. 

 Uma outra frase de Mangin e Panerai - “la règle régule plus qu’elle n’ordonne” – é por 

sua vez sintomática do que, do ponto de vista de um procedimento operatório, poderá ter ficado 



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

PARTE III - A REGRA E O MODELO NA QUALIFICAÇÃO DA FORMA URBANA CONTEMPORÂNEA 481 

 

pelo caminho com a progressiva viragem da regra para um legalismo ou normativismo 

excessivos. Parece que, de tanto querer governar e regular, a regra foi progressivamente 

perdendo um papel que também era o seu – o de contribuir para dispor e ordenar. De tanto 

querer governar e regular, a regra foi sendo progressivamente reduzida a, tão-só e apenas, um 

dispositivo de legalidade. Foi ficando de fora como mecanismo generativo (se não no âmbito do 

projecto arquitectónico, pelo menos no quadro do urbanismo e do planeamento territorial), foi 

perdendo as qualidades sistémicas e a natureza lógica que dela faziam um método de criação 

aberto, mais flexível e criativo. 

 De uma maneira ou de outra, são vários os autores que alertam para este desvio e para 

a necessidade de retomar a ordem operatória da regra numa perspectiva menos restritiva, mas 

mais estratégica e operacional, menos focada nos meios, mas orientada para os resultados, para 

as qualidades e valores a atingir, sustentada sobretudo num modo de funcionamento sistémico e 

integrado em vez de exaustivamente cumulativo e regulamentar. 

Ascher, por exemplo, ao sistematizar os princípios de um novo urbanismo, refere 

precisamente a necessidade de redireccionar as regras para formas de actuação mais flexíveis e 

menos estereotipadas: “El neourbanismo [escreve o autor] da prioridad a los objectivos y los 

logros e estimula a los actores públicos y privados a encontrar la forma más eficaz de cumplir 

estos objetivos para la colectividad y para el conjunto de los participantes. (...) Este urbanismo 

de resultados debe estabelecer normas que faciliten y limiten a un tiempo” (2001:74). Posição 

idêntica assume Nicolas Michelin, ao dizer que “Ce n’est pas par une surenchère de 

réglementations, de cahiers des charges et de labels, mais plutôt par des objectifs clairs partagés 

par tous dans une même logique de projet (…) que une opération d’urbanisme doit être menée. 

(…) Il vaut mieux fixer les objectifs sans préciser les moyens pour les atteindre que d’imposer des 

façons de faire contraignantes, trop chères et donc inapplicables“ (2008:108). Por sua vez 

Sieverts insiste: “Regional planning must change from being a predominant restrictive, controlling 

and distributive activity into an active and creative one, which requires its own political and 

financial basis in order to be able to make the region qualify as an integrated field of action” 

(1997:122). 

Nestes termos, uma aproximação à figura da regra a partir da sua acepção albertiana 

pode bem contribuir para encetar um novo tipo de relação entre urbanismo e procedimento 

operatório do espaço; pode contribuir para que o urbanismo, atento à legibilidade e 

inteligibilidade do espaço e territórios do urbano, se torne de uma só vez um urbanismo de 

participação e um urbanismo de resultados, orientado pela capacidade conjunta de definir e 

atingir objectivos de consenso e cenários de cooperação. Assim, a questão não passa apenas pela 

existência e concertação de um dado conjunto de regras que façam cumprir determinado modelo 

de espaço a priori e entre todos acordado. A complexidade e o desafio que contemporaneamente 

se colocam a um sistema de governância referem a efectiva capacidade de um dado corpo 

operatório de regras, imbuído ele mesmo de mecanismos de participação pública, poder ser 

concomitantemente o mentor e o operador do modelo. Como afirma Ascher “Ya no se trata tan 

solo de debatir entre opiniones diferentes, de mejorar las soluciones propuestas, sino de 

coproducir el marco de referencia y la formulación misma de los desafios” (Op.Cit:80). 
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sobre o tempo 
 Em quarto lugar foca-se a variável tempo e entende-se que: 

 

 8º A legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo dependem 

igualmente da flexibilidade e capacidade de adaptação, no tempo, da estrutura inteligível de 

regras e modelos que lhe serve de embasamento operativo e conceptual. 

 

 Depois de termos dado especial enfoque à questão da articulação e conciliação entre 

regras e modelos, ou seja, à necessidade de pensar o território e a forma urbana a partir da 

coesão e coexistência partilhadas entre regras e modelos, e à importância que isso tem para a 

legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano, esta premissa vem, por sua vez, fundar no tempo 

a construção e coerência de uma estrutura inteligível assim determinada. Nada do que até aqui 

se disse faria sentido se o tempo não fosse considerado um factor estrutural e estruturante para 

a legibilidade e inteligibilidade do espaço edificado, se uma tal estrutura de compatibilidade entre 

regras e modelos permanecesse encerrada no tempo, virada sobre si mesma, incapaz de se 

adaptar às mudanças de situação, às alterações de compasso, aos desvios de direcção que o 

urbano, enquanto construção temporalizada e de longa duração, enquanto facto social de índole 

política e de temperamento económico, tão bem conhece. 

 Talvez mais do que qualquer outro aspecto, foi este sentido de temporalização do urbano 

- nos tempos variáveis da sua decisão, concepção, montagem, produção e gestão -, com todos os 

desvios, extravios, inflexões, ou simplesmente reinterpretações que só o passar do tempo admite 

e concretiza, que mais sobressaiu na transversalidade narrativa das formas da suburbanização. 

Quantas vezes o que se pensava ou planeava de uma determinada maneira, não passou a 

concretizar-se de outra, operando desvios, sofrendo reduções, escamoteando-se aos modelos e 

princípios reguladores? Quantas vezes, aquilo que se iniciava sob a égide das «boas práticas», 

não acabou por prosseguir menos bem, evidenciando os vícios, os desgastes e as disfunções que 

tanto têm contribuído para afilar a crise da cidade contemporânea, para corromper a sua forma e 

evidenciar a falência das políticas e das estratégias que a sustêm? Quantas vezes não foi 

simplesmente o passar do tempo o agente de disrupção de uma estrutura inteligível de regras e 

modelos que, à partida, se afigurava correcta e se previa coerente? Salta à evidência que, mais 

do que «uma cidade sem modelo» ou «uma cidade de normas sem regra», a cidade 

contemporânea, na sua formulação alargada e periférica, tem sido uma cidade de muitas regras e 

vários modelos a que, ora falta visão holística e integração, ora tem faltado maleabilidade e 

capacidade de empreender no tempo a sua revisão e reestruturação.  

 Mas, nesta perspectiva, sendo o tempo um dos motores ou agentes da disrupção, não 

será também o próprio tempo o grande veículo de esperança para territórios que, apesar de 

problemáticos, apesar de ininteligíveis e de ilegíveis, ainda aguardam uma chance para se 

regenerarem? 

  É preciso deixar bem claro que a legibilidade e inteligibilidade do espaço edificado não 

dependem apenas de um conjunto ou corpo de regras e modelos que, no início, determinada 

conjuntura instituiu; ainda que o tenha feito de forma justa e equilibrada, sustentada na melhor 

das práticas, na coerência possível das opções de partida. A legibilidade e inteligibilidade do 

urbano dependem igualmente da flexibilidade e contínua capacidade de adaptação de regras e 

modelos, do modo como uma estrutura co-partilhada de formas de procedimento do espaço sabe 

e consegue reagir à acção do tempo, à mudança de critérios, à renovação dos desejos e das 
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necessidades, e como, de um modo geral, permite dar resposta às exigências diárias de 

manutenção dos locais e espaços do domínio público, aqueles que, pelas óbvias razões, 

permanecem os mais vulneráveis.  

 Porque a crença na previsão caiu, porque foi já destituída a ideia peregrina de que 

bastaria um bom plano para garantir o desenrolar linear e coerente da urbanização, porque o 

planeamento, tal como o conhecemos, resultou falido e está hoje desacreditado como meio de 

contornar a incerteza e garantir a previsibilidade do urbano, é preciso reconsiderar a variável 

tempo no contexto da concepção e produção do espaço edificado, do urbanismo e da urbanização 

em geral. Mais do que planear o território para «um tempo», para depois o fazer «fora de tempo» 

como tantas vezes acontece, é preciso pensar e fazer o território com o tempo, é preciso 

“construire avec le temps” (Mangin e Panerai, 1999:139). 

 Segundo Nuno Portas, “o urbanismo é reflexivo, anda sempre atrás do acontecimento e 

só excepcionalmente avança sobre o território”6. Assim, mais do que capacidade de previsão, será 

importante investir numa capacidade de reacção pró-activa, onde pró-actividade em nada 

significa adiantar-se às situações, mas antes ser capaz de juntar espírito de iniciativa, e reunir as 

múltiplas iniciativas, públicas e privadas, numa reflexividade crítica que sucessiva e 

iterativamente saiba questionar, analisar e agir sobre o real. Para Ascher, em nome precisamente 

de um «urbanismo reflexivo», “el análisis no precede a la regla y al proyecto, sino que está 

presente permanentemente. El conocimiento y la información se usan antes, durante y después 

de la acción. Recíprocamente, el proyecto se convierte plenamente en instrumento de 

conocimento y negociación” (2001: 85). A conciliação entre regras e modelos deverá, pois, ser 

uma conciliação crítica e reflexiva, uma articulação de reciprocidade temporalizada. 

 

 

por um urbanismo de procedimento 
Por fim, como premissa de síntese, entende-se que: 

 

9º A regra e o modelo devem ser encarados e retomados como dois pilares 

estruturantes e ferramentas base para uma renovação crítica arquitectural da forma e espaço 

urbanos contemporâneos, da sua legibilidade e inteligibilidade. 

 

Numa altura em que a «geometria variável» dos novos territórios do urbano e as 

dinâmicas morfológicas em jogo apelam por novas ferramentas e conceitos para lidar não só com 

o espaçamento, mas também com os argumentos emergentes da modernidade avançada 

(nomeadamente o da sustentabilidade), quando se afigura absolutamente crucial e urgente 

afinarem-se políticas públicas, corrigirem-se e adaptarem-se os instrumentos, as técnicas, as 

estratégias e o sistema de planeamento e gestão territorial em geral, deixa-se o repto final de 

tomar as figuras da regra e do modelo, e as metodologias de procedimento a elas associadas, 

como pilares estruturantes e ferramentas chave para promover uma renovação crítica e 

arquitectural da forma e espaço urbano contemporâneos. 

Conscientes de que corremos o risco de que estas palavras e premissas passem por não 

mais do que uma simples argumentação de retórica, reforçamos a ideia de que a regra e o 

modelo, enquanto ferramentas operacionais do espaço edificado, podem efectivamente ajudar a 

                                                     
6 Nuno Portas, Aula de Mestrado na FAUTL, 22 de Abril de 2006 
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enfrentar o desafio e a processar, ordenar, projectar ou criar a cidade contemporânea, ao nível 

de quem governa, legisla e toma decisões sobre o território, ao nível de quem desenha, pensa e 

procura as melhores soluções para o território, ao nível de quem ensina e ajuda a criar 

competências naqueles que, em breve, irão lidar com o território, com o espaço edificado de uma 

forma geral. Com capacidade e versatilidade para pensar o espaço edificado a partir dos seus 

níveis mais profundos e generalizáveis, estamos convictos de que as figuras ancilares da regra e 

do modelo podem dar um contributo crível na tarefa de informar e orientar a concepção, o 

desenho e a prática da cidade hoje. 

Nesta perspectiva, sob as directrizes da regra e do modelo, um urbanismo de 

procedimento, sustentado numa metodologia de concepção e produção do espaço contemporâneo 

que continuamente observe e processe em simultâneo o espaço edificado a partir da sua dupla 

natureza, utopista e operatória, em nada divergirá, antes pelo contrário será expectavelmente 

convergente, com um «urbanismo holístico e de estratégia» (Agenda Territorial Europeia e Carta 

de Leipzig), com um «urbanismo reflexivo» (Portas e Ascher), «de compromisso» (Ascher), um 

«urbanismo do possível» (Mangin), «participativo», «sustentado» e «sustentável».  

Atentos no conceito de Baukultur (“Baukultur is to be understood in the broadest sense 

of the Word, as the sum of all the cultural, economic, technological, social and ecological aspects 

influencing the quality and the process of planning and construction”), estamos convictos de que 

a regra e o modelo podem efectivamente trazer alguma orientação procedimental e metodológica 

à tarefa de qualificar (e requalificar) a forma da cidade contemporânea, e prosseguir no encalço 

de um desenvolvimento justo e sustentável, de uma nova condição de legibilidade e 

inteligibilidade. Do edifício ao bairro, do bairro à cidade, da cidade ao território, a regra e o 

modelo não só permitem ampliar o “alcance do que entendemos por «arquitectar»”, como ainda, 

sem quererem reduzir a cidade a uma questão arquitectónica, permitem, apesar de tudo, fundar 

na substância arquitectural do urbano, aquilo que, sendo de outra natureza, ainda assim o 

determina.  

Neste seguimento, e para terminar, julgamos não ser abuso citar de novo: “Indeed, 

legibility and intelligibility are the preconditions for perceiving and experiencing the city region as 

a space which shapes everyday life. Legibility and intelligibility are two of the most important 

conditions for the difficult task of regenerating an identity of society and space for everyday life in 

the Zwischenstadt” (Sieverts, 1997:61). 

  

 

Epílogo  
Para pedra de fecho deixa-se o desafio em aberto de encaixar a regra e o modelo na 

governabilidade do território, na programação e desenho do espaço contemporâneo. Conscientes 

de que, mais do que remates, deixámos pontas soltas por atar, resta a suave esperança de que 

esta tese e as suas reflexões, a investigação e narrativa empreendidas na leitura e diagnóstico 

dos territórios e forma suburbanos da AML, bem assim como as premissas finais que em poucas 

linhas ainda tentámos esboçar, possam, de algum modo, vir a prestar contributo, pequeno que 

seja, numa tarefa e dever que a todos compete – o de cooperarmos na defesa e construção de 

um território melhor, mais legível e inteligível, mais coerente e sustentável.  
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Gerais Particulares

Legisla o carácter da intervenção pública na cidade oitocentista Art1º - Estradas e ruas do domínio público
Obriga a uma visão de conjunto das intervenções camarárias nas cidades de Lisboa e Porto Art3º - Competência governamental de construir ou regular e dirigir accção municipal

Secção I - Disposições sobre edificações em Lisboa
Secção II - Disposições sobre cidades e vilas fora de Lisboa
Art35º nº7 - da relação entre a altura das edificação e largura das ruas
Art39º e art46º - sobre alinhamentos e cotas de nível
Art40º - da execução do plano pelo governo, empresas e particulares

Atr3ª - Levantamentos a Esc.1:500 ou 1:1000q ç p ,
previsão de futuro. Portanto qualquer obra de urbanização a realizar tem de ser parte integrante do 
plano.

Art8º - Prazo de 3 anos após conclusão de levantamento topográfico para a submissão do plano a 
aprovação
Art14º - Consta do plano uma planta de orientação  com indicação dos arranjos e traçados projectados (...) 
uma planta geral - plano de urbanização  - com indicação de ruas, praças, jardins...

Art15º - Faz depender o uso da expropriação por utilidade pública do plano de urbanização (a partir de 
1940)

Inaugurou-se um novo período em matéria de Política de Solos. Introduzia uma simplificação do 
processo quando se tratasse de propriedades destinadas a melhoramentos. (SILVA 1987:135-148)

Aplica-se em exclusivo à cidade de Lisboa e é especificamente dirigida ao programa da 
comemoração dos Centenários da Fundação e da Restauração da Nacionalidade.

Tem como objectivo de aumentar a área de abrangência dos planos de urbanização incluindo o 
hinterland rural. Art.1º Altera-se a designação para Pl. Gerais de Urbanização e Expansão
Passa a vincular a atribuição de licenças às disposições contidas nos planos e seus regulamentos. Art.3º Altera-se a escala de levantamento face ao decreto anterior (1:1000 ou 1:2000)

Art13º - Nas  áreas compreendidas no plano acrescenta as zonas rurais de protecção face ao decreto 
anterior
Art29º - Condiciona a atribuição de licenças à observância das disposições dos planos e regulamentos

Figura que marca o termo da política urbanística de Duarte Pacheco (GONÇALVES) Art § - Da obrigação de respeitar os anteplanos de urbanização aprovados
Decreto de artigo único

Baseado na prática corrente de uma entrega prévia de anteplano, a ideia era conferir  valor 
vinculativo ao produto de uma fase intermédia do PGUE 

"Preparada numa óptica de uma política de habitação, proporcionou aos municípios a possibilidade de 
adquirirem terrenos para cumprimento dos planos e introduziu o direito de superfície." (MENDES, 
1990:167)

Parte I - Introduz o recurso às expropriações. Art 5º - Facilita, para o alargamento de ruas praças e jardins 
a inclusão de uma faixa adjacente contínua destinada a edificações;                                                           
Art6º - Permite que a expropriação venha a abrabger toda a área destinada a urbanização, desde que 
haja PU aprovado.

"introduziu um novo tipo de propriedade (imperfeita) que consistia em ceder terrenos mediante a 
constituição do direito de superfície" (SILVA, 1994:51) Parte II - Cria e trata do Direito de Superfície

Vem substituir-se ao Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas aprovado em 14 de 
Fevereiro de 1903.

Altera o RGEU DL nº38:382 de 1951

Determina a elaboração no prazo de 3 anos do Plano Director da Região de Lisboa Base I - Delimita em concelhos a região de Lisboa, abrangendo distrito de Lisboa e distrito de Setúbal

Base II - Aponta (nº2) as esferas em que devem ser definidas linhas gerais de desenvolvimento da região: 
distribuição da população, redes de transportes  e comunicações; zonas afectas a tipos especiais de 
localização; zonas especiais para indústria; abastecimento público; segurança e defesa 

Base IV - Após aprovação de PDRLx determina a revisão dos PGU e seu ajustamento ao anterior
Base VIII - Composição da Comissão

Altera o RGEU DL nº38:382 de 1951

Altera o RGEU DL nº38:382 de 1951

1952
DL nº38:888 
29 Ago

RGEU ●●

URBANISMO

●●

1865

Art1ºe 2º - Promove o levantamento de plantas topográficas e obriga à elaboração de Plano Geral de 
Urbanização para municípios, localidades com mais de 2500hab e centro turísticos

DL nº24:802 
31 Dez

1934
Plano Geral de 
Urbanização ●●

Não vincula o lincenciamento das obras de particulares às disposições dos planos. 

TÍTULOANO

OBSERVAÇÕESCONSTRUÇÃO

● ●

Estabelece os princípios legais em matéria de urbanização

DIPLOMA 
LEGAL

DL nº10 de 
19 Jan

Plano Geral de 
Melhoramentos

1946

●●

1963 RGEU
DL nº45:027 
13 Mai

Plano Director da 
Região de Lisboa

Lei nº2099 
14 Ago

●●

1944
Plano Geral de Urb. e 

Expansão ●●DL nº33:921 
5 Set

●Anteplano de 
Urbanização

DL nº35:931 
4 Nov

●

DL nº44:258 
31 Mar

RGEU

1959

1962

1938
DL 28:797 de 
1 Jul

Lei das Expropriações ●

1948

1951
DL nº38:382 
7 Ago

RGEU ●●

Lei nº2030 
22 Jun

Expropriações
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Gerais Particulares

URBANISMO

TÍTULOANO

OBSERVAÇÕESCONSTRUÇÃO

DIPLOMA 
LEGAL

Vem pela 1ª vez regular os loteamentos urbanos 
Art 1º - Definição de Loteamento Urbano - Divisão em lotes de prédios fundiários urbanos ou rurais, para 
venda ou locação

Art 4º - sobre o indeferimento do pedido

Art 6º - A licença de loteamento intitula-se de alvará e dele constam os condicionamentos urbanísticos a que 
fica sujeito o requerente nomeaamente traçado da rede viária, espaços livres e verdes, estacionamento, 
zonas comerciais, industriais ou desportivas, etc. Referem-se o estudo económico e o encargo de mais-valia.

Art 7º e 8º - Sobre as obras de urbanização da responsabilidade do requerente, dos termos da sua 
execução e garantias financeiras. 

Art 15º - Termos da execução coerciva das obras de urbanização por parte das câmara municipais. 
Art 16º - Remete para o RGEU 

Art 18º - Extensão da aplicação da lei aos loteamentos anteriores não cobertos por plano ou anteplano de 
urbanização, ou que careçam de autorização camarária.

1970
DL nº49:033 
28 Mai

Fundo de Fomento

Procede à reforma do processo de Licenciamento municipal de obras particulares. Alterado pelo DL 
463/85 de 4 de Nov

Pretende-se, segundo consta da introdução, simplificar formalidades assegurando, em termos 
equitativos, o exercício de direito de fruição de propriedade.

3. Fixam-se os termos do pedido de licenciamento

Art10º - O exame dos projectos incide essencialmente no aspecto exterior, na inserção no meio urbano, 
cércea e conformidade com o PGU

ver o DL 49:268 26 Set 1969!!
Art13º - Altera-se o regime de indeferimento tácito quando a Administração não se pronuncia nos prazos 
fixados, passando a dar-se um efeito positivo ao silêncio

Art15º - Definem-se taxativamente os fundamentos para recusa de licenciamento ou aprovação de 
projectos

6. Considera-se o embargo e eventual demolição quando não sejam cumpridas as normas de licenciamento 
(art19º)

Surge com o reconhecimento da Administração da necessidade de intervir de perto no mercado de 
terrenos.

Alterado pelo DL nº794/76 5 Nov

Elaboração pelas câmaras municipais de Planos Gerais ou Parciais de Urbanização
Art 1º - Da obrigação das autarquias em promover a elaboração de planos de urbanização para as suas 
sedes e outras localidades

Pretende simplificar e aperfeiçoar o actual sistema

Vem definir de uma forma mais clara a hierarquia dos planos de urbanização

Segundo F.GONÇALVES nasce a 1ª figura de planos de ordenamento concelhio
Art 7º - As autarquias podem aprovar Planos de Pormenor de sectores urbanos já abrangidos em PGU e 
em PPU

Põe fim às várias figuras de planos de urbanização, expansão e anteplano. Art8 º - Os PU devem integrar as directrizes de planeamento regional definidas pelo Governo

Pretende definir mais claramente a hierarquia dos planos de urbanização, conferir-lhes um carácter 
menos rígido, atribuir aos municípios poderes mais latos, tornar obrigatória a audiência de 
interessados, e estabelecer condições favoráveis de financiamento para a elaboração dos planos 
(CORREIA)

Revoga o DL nº33:921de 1944 e o DL nº35:931de 1946

Normas Técnicas para elaboração dos  PGU e PP

Art2º - Os planos de Pormenor devem conter o extracto do PU onde se insere; planta de síntese a 1:1000 
ou 1:2000; perfis dos arruamentos tipo; regulamentos com prescrições para o edificado (altura, 
implantação e, eventual aspecto exterior)

1972
DL nº583/72 
30 Dez

Fundo de Fomento

DL nº576/70 
24 Nov

1970

1971

Fala precisamente da valorização dos terrenos na margem Sul do Tejo com a construção da ponte.

1971

1970
Licenciamento de 
Obras Particulares

Art 2º - O loteamento depende de licença camarária e deve estar conforme aos traçados e regulamentos 
dos planos e anteplanos 

Art 3º Instrução do pedido com indicação de tipo e natureza das construções, rede viária, arruamentos, 
trabalhos urbanísticos e estudo económico.

●

Na carência de meios legais próprios, o presente diploma vem preencher uma falha legislativa que, 
segundo consta da introdução do decreto, está na origem da actividade especulativa e da indisciplina 
na produção de aglomerados habitacionais sem estarem asseguradas as indispensáveis infra-
estruturas urbanísticas.

1966
DL nº46:950 
9 Abr

Mais Valias ●

Lei de Solos

1965
DL nº46:673 
29 Nov

●

DL nº166/70 
15 Abr

Loteamento Urbano ●

Art1º e 2º - Obras sujeitas a licenciamento municipal e as que estão isentas de licença, nomeadamente 
obras simples de conservação e obras fora das povoações ou não inseridas em zonas rurais protegidas. 
Não carecem de licença mas devem ser submetidas a prévia aprovação as obras estatais.

●

Art1º - Planos Gerais ou Parciais de Urbanização:  devem indicar a situação existente, o zonamento 
primário, o traçado proposto para a rede viária geral, os equipamentos públicos, (...), as zonas a proteger 
e as fases de realização do plano
Deve conter planta regional 1:25000, planta do aglomerado 1:5000 ou 1:10000; regulamento

Art 3º - Para além dos Planos Gerais de Urbanização podem ser propostos Planos Parciais de 
Urbanização referentes a determinadas zonas a abranger pelos PGU

DL nº560/71 
17 Dez

PGU e PP ●

●●PGU e PP
DL nº561/71 
17 Dez

●
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Gerais Particulares

URBANISMO

TÍTULOANO

OBSERVAÇÕESCONSTRUÇÃO

DIPLOMA 
LEGAL

Revê o DL nº46673 de 1965 procurando " disciplinar a intervenção das autoridades administrativas nas 
operações de loteamento urbano"  verificados o dinamismo da actividade privada na resposta à 
elevada procura de terrenos para habitação e o ralenti da reacção da Administração Pública, mesmo 
depois de revistas as figuras dos planos de urbanização e pormenor em 70 e 71.

Art 1º - Define a operação de divisão de prédio em lotes e determina a depedência da licença minucipal.     
Art 2º - Obriga a audiência prévia da DGSU                                                                                                
Art 3º - Sobre os termos do requerimento da licença.                                                                                   
Art4º - Sobre a requisição de pedidos de informação prévia.                                                                      
Art 5º e 6º - Sobre os prazos para emissão de parecer e pronúncia definitva.                                               
Art 7º - Sobre as condições de indeferimento dos pedidos.

Alarga-se o conceito de loteamento e a base de intervenção da Administração, sujeitando o processo 
a procedimentos semelhantes aos já adoptados no 166/70 de licenciamento de obras particulares. 
Procura assegurar-se a salvaguarda do interesse público.

Art 13º - Fixação de prazo e caução para execução das obras de urbanização.                                          
Art 19º - Do alvará devem constar a data do plano de urbanização em que se integra o loteamento o a 
data do parecer da DGSU, a data da deliberação camarária definitiva, o nº de lotes e sua identificação, e 
as condições a que fica obrigado o requerente. Refere-se a fixação de áreas de cedência.

Aprofunda-se legislação para clarificar os deveres dos loteadores; obriga-se a áreas mínimas de 
cedência de terrenos para equipamentos em função do nº de fogos; penaliza-se loteamentos à 
margem da lei (ARRABAÇA,)

Art 21º - As obras de urbanização só podem ter início após passagem do alvará e prestadas as devidas 
cauções, salvo incumprimento dos prazos por parte da câmara.                                                                   
Art22º - Prevê aditamentos ao alvará.

Revogado pelo DL nº400/84 31 Dez Art 25º - Sobre realização e cobrança coerciva dos trabalhos.

Altera o RGEU DL nº38:382 de 1951

Define os princípios e normas de uma política de solos, concentrando e sistematizando os dispositivos 
dispersos por leis avulsas. Substitui o DL nº576/70 24 Nov (art 1º a 12º e 19ª a 56ª)

Cap I - Os Princípios Gerais   referem a necessidade de prévia aprovação para alteração de uso e 
ocupação dos solos, bem como o direito de expropriação e de preferência da Adm.Pública na apropriação 
de solos para criação e expansão de aglomerados, espaços públicos e parques industriais

CapII - O governo pode estabelecer medidas preventivas  que impeçam a alteração das circunstâncias e 
condições existentes comprometendo, desta feita, o futuro desenvolvimento de planos.

Cap III - sobre a constituição de zonas de defesa e controle urbanos  para evitar ou controlar as actividades 
e alterações de uso nos solos circundantes dos aglomerados.
Cap IV e VII - A constituição e cedência do direito de superfície  resulta de cedência do direito de utilização 
sem que haja alienação por parte da AdmPub. 

Art5º alterado pelo DL 313/80 de 19 Ago; Cap VIII revogado pelo DL 400/84 de 31 Dez

Cap V - Considera a possibilidade de associação da Administração com os proprietários no sentido de 
disponibilizar áreas para operações de expansão, desenvolvimento ou renovação. Considera-se a 
expropriação por utilidade pública. A finalidade da associação é a realização de trabalhos de 
urbanização e loteamento.

Cap VIII - sobre as operações de loteamento por particulares e respectivas obtenções de licença.

DL 862/76 de 22 Dez regulamenta o direito de preferência previsto no CapVI
Cap IX - Sobre as restrições à demolição de edifícios e (Cap X) à sua utilização para actividades 
comerciais ou industriais.

Conceito de Sector Crítico de Recuperação e Reconversão urbanística

Cap XI - A declaração de áreas críticas de Recuperação e Reconversão urbanística   é considerada focando 
essencialmente a falta de infraestruturas, de equipamentos sociais, espaços verdes e áreas livre, 
deficiências no edificado. Implica a declaração de utilidade pública e a faculdade de tomar posse 
administrativa.

Cap XIII - A Administração fica obrigada a realojar os moradores das casas demolidas ou desocupadas.

1976 DL nº845/76   
Código de 

Expropriações ●

Conjunto de medidas legislativas destinadas a reprimir e impedir operações clandestina de 
loteamento e posterior construção. 

Art2º a 5º - Termos em que se opera a posse administrativa

A repressão deve incidir essencialmento contra os "loteadores" prevendo sanções penais e posse 
administrativa dos prédios.

Art 1º - Define áreas de construção clandestina atendendo à % de construções sem licença e predispõe as 
medidas de que poderão ser alvo em termos de legalização, manutenção temporária ou demolição.

Art 3º - define as condições para uma manutenção temporária
Revoga o DL 278/71 de 23 Jun Art5º - Aplica-se o disposto no CapXI do DL nº794/76 5 Nov

Alterado pelo DL nº90/77 9 Mar (arts 3º a 6º e 16º)

Art6º - Sobre a preparação de projecto para sua urbanização e reconversão prevendo-se equipamentos e 
infra-estruturas; redistribuições e correcções nos lotes em prol do reordenamento da área; e 
comparticipações.

Art10º - considera-se a possbilidade da execução do projecto ser feita em regime de associação com os 
interessados, conforme  CapV do DL nº794/76 5 Nov ou, caso contrário, da sua manutenção temporária, 
expropriação ou demolição.

●●

●

1973
DL nº289/73 
6 Jun

1976
DL nº794/76 
5 Nov

Lei de Solos

DL nº275/76 
13 Abr

1976
Medidas para 

Impedimento de 
Clandestinos 

Loteamento Urbano 

RGEU1975
DL nº650/75 
8 Nov

Outros decretos referidos: DL 289/73 6 Jun; DL 511/75 20 Set; DL 182/72 de 30 Mai (Direito de 
Superfície); DL 445/74 de 12 Set; DL 8/73 de 8 Jan (Centros Históricos)

Art1º - Prevê a posse administrativa   em caso de divisão de lotes sem licença, realização de quaisquer 
trabalhos tendentes à mesma divisão, e autorizações de construção indevidas e juridicamente inválidas. Ou 
ainda em casos percursores de loteamentos indevidos como sejam alterações à configuração geral do 
terreno, derrube de árvores em maciço, ou constituição por qualquer título inválido de lotes de terreno.

●●

Atendendo à extensão e grande númeo das áreas clandestinas, ao elevado nº de agregados 
familiares ai residentes, ao montante de investimentos  e encargos gastos, considera-se imprescindível 
a contemporização, legalização, reconversão e benefiação destas áreas, desde que viável em termos 
técnicos e económicos. Na impossibilidade de legalização prevê-se a sua manutenção temporária ou a 
sua demolição.

Art2º - Define as condições para uma legalização considerando ser aceitável do ponto de vista do OT e 
das construções existentes, e ainda viável a implantação de infraestruturas e equipamentos.

1976
DL nº804/76 
6 Nov

Legalização e 
Reconversão de 

Clandestinos 
●

● Verificado o alastramento de áreas de construção clandestina, reconhece-se que só uma  
disponibilização de terrenos para construção que responda de forma acelerada às carências 
habitacionais poderá produzir resultados satisfatórios na resolução do problema.

●
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URBANISMO

TÍTULOANO

OBSERVAÇÕESCONSTRUÇÃO

DIPLOMA 
LEGAL

1977
DL nº90/77   
9 Mar

Legalização e 
Reconversão de 

Clandestinos 
● Altera o DL nº804/76 6 Nov (arts 3º a 6º e 16º)                                                                           

Alterações ligeiras e muito pouco significativas

Consagra a figura de Plano Director Municipal como competência das autarquias. (alínea i) do nº1 do 
art.48º).

Altera o DL nº794/76 5 Nov - art5º 

No que respeita a utilização do direito de superfície, reconhecendo-se as dificuldades na sua 
aceitação e uma menor operacionalidade no compate à especulação , justifica-se a revisão da lei de 
solos, no que se refere à cedência de terrenos pela Administração.

Cria o CNROA - defesa de solos agrícolas (S.ABREU)

Concede autorização ao governo para legislar sobre solos urbanizados e a urbanizar e para alterar 
o regime jurídico dos solos (S.ABREU)

Altera o RGEU  (arts 45º, 46º, 50º, 68º a 70º)

ADUP e ACP - Permite a criação de áreas de desenvolvimento prioritário e de construção prioritária 
(S.ABREU)

Art3º - na delimitação das ADUP ter-se-á em conta o OT com o intuito de proteger determinadas áreas, os 
PDM's, as possibilidades futuras de infraestruturação, entre outros aspectos.

Tomam-se medidas para estimular a iniciativa privada a urbanizar ou disponibilizar para urbanização 
terrenos que se considerem adequados ao desenvolvimento urbano.

Art5º - na delimitação das ACP ter-se-á em conta os terrenos com melhor aptidão para o efeito, já 
infraestruturados ou a infraestruturar a curto prazo.

Tomam-se medidas de contenção de práticas especulativas.
Art8º - os proprietários ficam obrigados a promover a urbanização ou a disponibilizar os seus terrenos ao 
município.

Art10º - considera-se a possibilidade de urbanização conjunta na associação de proprietários entre si ou 
com o município de acordo com os direitos e obrigações descritos no presente art.: Os arruamentos, 
eq.sociais e espaço livres públicos passam gratuitamente para posse municipal, o direito aos lotes 
edificáveis corresponde à área edificável do terreno do proprietário, mas não implica que se situe em 
terreno seu.

Alterado pelo  DL210/83 23 Mai (arts???) Art18º - Considera-se o recurso à expropriação.

Altera o RGEU  (arts 3º do DL43/82)

PDM - Define o quadro Regulamentar dos Planos Directores Municipais

O conteúdo técnico é especificado na Port nº989/82

O decreto concebe o PDM como um plano simultaneamente físico e estratégico, carácter este que se 
vem a perder com a entrada em vigor da nova legislação de 1990 ( cf. FERNANDES de SÁ, 2002:50)

Art3º - Dos objectivos  constam: definir metas em termos de desenvolvimento social e económico; fornecer 
indicadores locais para os planos regionais e nacionais; ser instrumento de participação pública; definir 
estratégias para actividades produtivas; proceder à classificação do uso dos solosprogramar o 
funcionamento das redes de serviço público; garantir a correcta utilização dos recursos.

Art4º a 10º -  São obrigatórios: definir política de ordenamento do território (base para elaboração do 
plano); a organização de redes e sistemas fundamentais (componentes do planeamento físico nos 
diferentes sectores de actividade); o zonamento territorial (delimitação, uso e regime de transformação das 
diferentes zonas); a programação da administração urbanística (critérios de escalonamento, faseamento, 
apreciação provação, implementação dos planos, entre outros); a regulamentação da prática urbanística 
(disposições sobre loteamentos, edificabilidade, protecção de recurso, etc.); plano de financiamento (origem 
e atribuição de recursos financeiros).

Art29º - Sobre a aprovação municipal de Planos Gerais e Parciais de Urbanização e Planos de Pormenor 
depois de ratificado o PDM. 

Art30º - Sobre o estabelecimento de medidas preventivas mediante deliberação de elaboração de PDM.

● ●
Atribuições e 
Competências 
Autárquicas

L nº79/77 25 
Out

1977

1982 ●ADUP e ACP

1982
DL nº204/82 
22 Mai

RGEU

1982 ●DL nº208/82 
26 Mai

Art1º - Definição:  É um instrumento de planeamento de ocupação, uso e transformação do território e um 
instrumento de programação das realizações e investimentos municipais. Define as metas a alcançar em 
termos de desenvolvimento social e económico nas suas relações com o ordenamento territorial, é um meio 
de coordenação de programas municipais e estabelece-se em articulação com outros planos de ordem 
regional ou nacional.

Art1º - Torna obrigatório a criação de áreas de desenvolvimento urbano prioritário  (a ser providas de 
todas as componentes urbanísticas indispensáveis à qualidade desse desenvolviemntos e por forma a 
absorver o crescimento demográfico) e áreas de construção prioritária  (que visam definir terrenos para 
construção imediata)

Reconhecidas as carências em termos de política de solos que não têm conseguido evitar a utilização 
quase sistemática para fins habitacionais de áreas urbanisticamente desaconselháveis, carenciando de 
infra-estruturas e de um desenvolvimento urbano ordenado, procura-se com o presente diploma suprir 
algumas das deficiências.

●

Autoriza-se a cedência mediante a constituição do direito de superfície, excpetuando-se, neste caso as 
pessoas colectivas de direito público ou as empresas públicas. Prevê-se igualmente a cedência a privados 
desde que a área esteja abrangida por PGU.

1980
DL nº313/80 
19 Ago

Lei de Solos ●

1981
L nº12-A/81 
27 Jul

Lei de Solos ●

DL nº152/82 
3 Mai

DL nº43/82    
8 Fev

1982 RGEU

1980
DL nº497/80 
20 Out

Solos Agrícolas ● ● ● ●

●PDM

●

●

● ●

●
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Especifica o conteúdo técnico dos PDM's conforme indicado no art31º do DL nº208/82 26 Mai Art1º - O PDM deve respeitar planos de ordem superior e deve definir as orientações para os PU
Art2º a 6º - Deve empreender estudo de caracterização do solo, estudos demográficos, económicos, uma 
análise social e uma análise de todos os aglomerados urbanos com mais de 1000hab.

Art7º - Deve definir as relações de interdependência com os municípios limítrofes.
Art8º - Deve conter propostas de desenvolvimento para cada aglomerado definindo expansões urbanas, 
por sector de actividade, infra-estruturas e equipamentos.
Art10º - sobre o zonamento territorial

Art11º - sobre o regulamento que deve estabelecer as orientaç~eos genéricas e os parâmetros a 
obedecer em termos de ocupação, uso e transformação das áreas definidas em zonamento.

Especifica o processo de elaboração dos PDM

No programa preliminar definem-se os objectivos deduzidos da política nacional e municipal, as directivas 
de inserção no âmbito do OT, as principais carcterísticas a manter e a transformar e os condicionamentos 
financeiros.
O plano inclui a elaboração de estudos prévios, de um programa base e de um projecto de plano que visa 
o desenvolvimento do programa base.

Estabelece as normas relativas ao funcionamento da Reserva Agrícola Nacional (DL 451/82 de 16 
Nov) 

Altera o RGEU  (arts 3º do DL43/82)

Define a habitação social e respectivos parâmetros ABREU,S.

Art3º - Estabelece as áreas brutas mínimas e máximas por tipologia.

Alterado Port.95/84 13 Fev (arts 9º e 15º) 

Altera DL152/82 3 Mai (arts???) 

Cria a Reserva Ecológica Nacional (ABREU,S.)

Cria a figura de Plano Regional de Ordenamento do Território e estabelece o quadro regulamentar 
da sua elaboração.

Coloca como objectivo indispensável a criação de um instrumento de planeamento que seja capaz de 
promover, a escala apropriada esse ordenamento.

Revogado pelo DL nº176-A/88 18 Mai 
Art8º - Constituídos por um relatório (que refere os aspectos relativos à delimitação da área e à sua 
caracterização) e por um regulamento (que dita as normas que informarão os diversos planos de 
intervenção territorial).

Altera Port.580/83 17 Mai (arts 9º e 15º) 

Condições mínimas de habitbilidade exigíveis em edifícios clandestinos para a sua legalização. 
(ABREU,S.)

Altera o RGEU  ( DL43/82)

●

●

Legalização de 
Clandestinos

RGEU ●

PDM

Prt nº243/84 
17 Abr 

1983

1984
DL nº369/84 
28 Set

1983

1983

1983

1982

1982

1984

1984
Prt nº95/84 
13 Fev

DL nº185/83 
9 Mai

Prt nº580/83 
17 Mai

Habitação Social

DL nº399/83 
8 Abr

● ●

●

●

● ●●

●

Habitação Social

DL nº321/83 
5 Jul

REN

●RAN

DL nº338/83 
20 Jul

PROT

DL nº210/83 
23 Mai

ADUP e ACP

●

1983

RGEU

Prt nº989/82 
21 Out

DR nº91/82 
29 Nov

PDM ●

● ●

●

Segundo o decreto, face às alterações estruturais em termos de política de financiamento de 
programas habitacionais com fins sociais, importa definir o que se entende por habitação social.

A política social de habitação cujo objectivo fundamental é a fruição do serviço de habitação, pode 
ser alcançada facilitando o acesso à propriedade, proporcionando acesso a habitação arrendada ou 
proporcionando as condições mínimas de habitabilidade nos fogos carenciados.

● ●

Art 1º - define PROT - instrumentos programáticos e normativos das acções a desenvolver no quadro 
geográfico nacional, visando a caracterização e o desenvolvimento harmonioso das diferentes parcelas do 
território através da optimização das implantações humanas e do uso do espaço e do aproveitamento 
racional dos recursos.Bate-se pela urgência de uma política de ordenamento do território  que, apoiada em normas e 

directrizes gerais de âmbito nacional, combate de forma eficaz as dusfunções ambientais geradas 
pela inadequada exploração de recursos e por uma ocupação caótica do espaço.

Art3º - Em termos de objectivos referem-se a caracterização do território, o estabelecimento de critérios de 
organização e uso do espaço, e de normas gerais de ordenamento do território, a caracterização e 
delimitação das  diferentes parcelas de território, a avaliação e quantificação das capacidades de suporte 
do território, e o estabelecimento de limiares de utilização dos recursos renováveis.

Art1º - Habitação Social é qualquer habitção a custos controlados  promovida pelos municípios, 
cooperativas de hab.económica, instituições particulares de solidaderiedade social ou iniciativa privada com 
apoio estatal.

1983

O presente decreto regulamentar delibera, entre outras coisas, sobre a competência de mandar elaborar o 
plano, sobre a constituição da comissão de acompanhamento e da equipa que elabora o plano, sobre o 
programa prliminar e o faseamento.

●●●

●●

●
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Novo regime jurídico dos loteamentos urbanos (ABREU,S.)
Art1º - Estão sujeitas a licenciamento municipal a divisão em lotes de qualquer área que deve ser sujeita a 
uma operação de loteamento e a realização de obras de urbanização por particulares.

Revoga o DL 289/73 de 6 Junho (sobre o loteamento urbano), o DL 275/76 de 13 Abr (sobre 
clandestinos), CapVIII DL 794/76 sobre loteamentos na Lei de solos, e o DL 342/79 de 27 Ago (???)

Consagra-se a figura de contrato de urbanização  para regular os compromissos a assumir pelo 
requerente e pela CM

 Art4º - Garante-se plena autonomia municipal exclusivamente após aprovação do PDM vigorando, até lá, 
normas provisórias aprovadas pela DGPU e DGOT

CapIII - Sobre o processo especial (entrega de um estudo preliminar de urbanização da área e elementos 
obrigatórios; condições de aceitação ou indeferimento; os trâmites do processo; após aprovação do estudo 
preliminar o licenciamento do loteamento e respectivos elementos.

CapIV - Sobre o processo ordinário (requerimento prévio e respectivos elementos; condições de aceitação 
e indeferimento).

CapV - Sobre o processo simples

CapVI - Licenciamento de Obras de Urbanização em operações especiais ou ordinárias de loteamento 
(requerimento, peças e elementos relativos ao projecto de execução; condições de indeferimento)

Com vista a contrariar a venda em avos fixou-se como medida cautelar o necessário parecer 
favorável da CM na celabração de qualquer acto juridico que implique a constituição de 
compropriedades ou a ampliação de compartes de préios rústicos.

CapVII - Cedências: O proprietário do loteamento fica obrigado a ceder à CM, a título gratuito, as 
parcelas de terreno destinadas a arruamentos e espaços públicos, áreas de estacionamento, paragens de 
transportes públicos, áreas livres públicas e equipamentos públicos, superfícies verdes para recreio e lazer; 
e a pagar uma taxa municipal pela realização de infra-estruturas urbanísticas.

Cap IX - Alvará: título atribuído ao licenciamento de loteamentos e obras de urbanização. As condições 
estabelecidas no alvará vinculam o proprietário e os adquirentes

Permite  que na construção de habitações sociais sejam aplicados limites diferentes dos fixados no 
RGEU (ABREU, S.)

Altera vários artigos do RGEU (art5º, 161º a164º) e do DL 166/70 de 15 de Abril (art5º) 

Publica a compilação de disposições legais a observar pelos técnicos responsáveis pelos projectos de 
obras e sua execução ao abrigo do DL166/70.
Serve de guia destinado a faclitar aos técnicos ligados ao projecto e à execução de obras o 
conhecimento da legislação técnica a observar.

Estabelece o novo regime jurídico dos PROT

Revoga o DL 338/83  20 Jul

Verifica-se a necessidade de alterar o conteúdo dos PROT para os tornar mais operativos, adaptá-los 
ao estatuto da adm.local (visto que o planeamento da ocupação de solos é, em larga medida, da sua 
responsabilidade, e institucionalizar a consulta às populações.

Art3º - Os objectivos dos PROT são: a) concretizar uma política de Ordenamento do território; b)definir 
critérios de organização e uso do espaço tendo em conta as aptidões e potencialidades das áreas; c) e 
estabelecer norma gerais de ocupação e utilização para um correcto zonamento e gestão.
Art5º - Fica aberta a possibilidade de se estabelecerem medidas preventivas após decisão de elaboração 
de um PROT (capII DL 794/76)
Art10º - Obriga à promoção de consultas à população (em reuniões públicas) antes de elaborado o 
parecer final sobre o PROT, por parte da comissão consultiva.
Art12º - As normas do PROT têm valor vinculativo para todas as entidades públicas e privadas, 
obrigando à compatibilização (sob pena de nulidade) de planos, programas e projectos de âmbito local, 
regional e nacional.

Estabelece o regime jurídico dos Planos Municipais de Ordenamento do Território

Revoga o DL 560/71 de 17 Dez (PGU e PP), o DL 208/82 de 26 Mai (PDM), e o DL 77/84 de 8 Mar 
(art6º e 10º)

Diz que as CM devem proceder à elaboração de PDM até 31 de Dez de 1991 (CORREIA)

Estabelece o regime jurídico do Licenciamento Municipal
Revoga o DL 166/70 de 15 Abr 

Estabelece o regime jurídico do Licenciamento de Operações de Loteamento e Obras de Urbanização
Revoga o DL 400/84 de 31 Dez 

●

1991

1990
DL nº69/90  
2 Mar

PMOT

DL nº463/85 
4 Nov

Licenciamento de 
Obras Particulares

DL nº445/91  
20 Nov

RGEU

DL nº448/91  
29 Nov

Lei dos Loteamentos ● ●

●

1991

1985

● ●

●

Art 1º - define PROT - instrumentos programáticos e normativos que visam o correcto ordenamento do 
território através do desenvolvimento harmonioso das diferentes parcelas do território pela da optimização 
das implantações humanas e do uso do espaço e do aproveitamento racional dos recursos.

● ●

1988
DL nº176-
A/88 18 Mai 

PROT ● ●

1987
Prt nº718/87 
21 Ago 

Licenciamento de 
Obras Particulares

CapX - Disposições Cautelares: na celebração de actos ou negócios jurídicos que impliquem 
fraccionamento de prédios e na constituição de compropriedade requer-se parecer favorável da CM e 
indicação de daa de alvará de loteamento.

Nos casos de ilícitos possibilita-se à CM o recurso à posse administrativa, para além da aplicação de 
outras sanções.

1985
DL nº237/85 
5 Jul

Habitação Social 
RGEU

1984
DL nº400/84 
31 Dez

Lei dos Loteamentos ● ●●

● ●

Art3º - Distingue 3 formas de processo de licenciamento: a) processo especial  - para op.lot. que impliquem 
alteração da rede viária pública, mudanças significativas das condições ambientais ou acréscimos da 
pop.residente; b) processo ordinário  - quando há remodelação ou construção de arruamentos públicos mas 
sem alteração dos existentes; c) processo simples - para divisão de lotes desde que todos confinem com 
arruamentos existentes.

● ●
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Altera o RGEU  (arts )

Estabelece o regime jurídico dos Planos Especiais de Ordenamento do Território
alterado pela Lei 5/96 de 29 de Fevereiro ???

Estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo

Instituiu, juntamente com o DL 380/99,  um Sistema de Gestão Terrritorial ou de Planeamento 
Territorial que integra um conjunto de Instrumentos de Gestão Territorial

Art2º - A lei vem definir o quadro da política de OTU, os instrumentos de gestão territorial e regular as 
relações entre os diferentes níveis da Adm.Pub.

Vem pela 1ª vez estabelecer na lei os mecanismos de perequação compensatória de encargos e 
benefícios, depois especificados no DL 380/99 (Art. 18º)

Art3º - Fins: a) coesão nacional a partir da organização do território; b) valorização integrada das 
diversidades; c) aproveitamento racional dos recursos; d) defesa e valorização do património; e) promoção 
da qualidade de vida e das condições de desenvolvimento; f) reabilitação e modernização de centros 
urbanos; g) valorizar as potencialidades do território h) acautelar a protecção civil

Art5º - Princípios Gerais: Sustentabilidade e solidariedade;  economia;  coordenação; subsidiariedade 
entre níveis;  equidade; participação; responsabilidade; contratualização sob modelos de concertação 
entre publico e privado; segurança jurídica
Art6º - Objectivos do OTU

CapII - Sistema de gestão territorial: Art7º Organização em 3 âmbitos: nacional - define quadro 
estratégico, directrizes de ordenamento e compatibilização de planos; regional - quadro etratégico do 
espaço regional e as directrizes do ordenamento municipal; municipal - define o regime do uso do solo e 
sua programação.

Art8º - Tipo de Instrumentos de Gestão Territorial: de acordo com a suas funções podem ser: Instrumentos 
de desenvolvimento territorial,  de natureza estratégica; instrumentos de planeamento territorial,  de natureza 
regulamentar e orientados para o regime de uso do solo; instrumentos de política sectorial  que programam 
e concretizam políticas de desenvolvimento; e intrumentos de natureza especial,  um meio supletivo de 
intervenção.

Art9º -  Instrumentos de desenvolvimento a) PNPOT; b) PROT; c) PIMOT. Inst.de planeamento a) PDM; b) 
PU; c) PP. Inst.política sectorial : planos nos domínios dos transportes, comunicçãoes, energia, etc. 
Inst.especiais: PEOT

Art10º- Das relações entre instrumentos de GT

CapIII . Regime do Uso do Solo - Art15º - É definido mediante classificação  (determina do destino básico 
dos terrenos sob a distinção fundamental entre solo urbano e solo rural) e qualificação  (regula o 
aproveitamento dos terrenos em função da actividade dominante, estabelecendo uso e edificabilidade) do 
solo.

Art17º - Programas de acção territorial: destinados a enquadrar e coordenar as actuação das entidades 
públicas e privadas em termos de política de OT. Estabelecem um diagnóstico de tendências de 
transformação, definem objectivos, especificam acções e um escalonamento temporal dos investimentos.

Art18º - Prevêem-se mecanismos equitativos de perequação compensatória na redestribuição de 
encargos e benefícios e o dever de indeminizar em caso de restrições equivalentes a situações de 
expropriação.

CapIV . Determina o regime dos instrumentos de gestão territorial: a quem cabe elaborar e aprovar os 
diferentes planos; a submissão a prévia aprovação pública; a ratificação pelo governo; publicidade, 
alteração, suspensão e revisão.

Art 21º - Prevê para instrumento vinculativos de particulares,  mecanismos reforçados de particição e 
formas de concertação de interesses.

Desenvolve as bases da política de OT e U, estabelece o regime de coordenação dos âmbitos 
nacional, regional e municipal, estabelece o regime geral de uso do solo e o regime jurídico aplicável 
aos instrumentos de gestão territorial.
Revoga o DL 176-A/88 de 18 Maio (PROT), o DL 151/95 de 24 Jun (PEOT), e o DL 69/90 de 2 Mar 
(PMOT)

Segundo Âmbito Espacial de Aplicação estabelece 5 níveis de planeamento: Nacional PNPOT – (art 
26º a 34º); Regional PROT;Supramunicipal (PIMOT) (art 60º a 68º);Municipal (PDM) (art84º); 
Sumunicipal (PU e PP) (respectivamente art 87º e 90º)
Especifica e desenvolve pela 1ª vez os mecanismos de perequação compensatória de encargos e 
benefícios (art. 135º a 142º) MONTEIRO, Claúdio

1993
DL nº61/93 3 
Mar

RGEU

PEOT ● ●

1999

Art1º - A Política de OTU define e integras as acções promovidas pela Adm.Pub.que visam assegurar uma 
adequada organização e tilização do território nacional e o desenvolvimento sustentável do país.

1998
L nº48/98  11 
Ago

Lei de Bases da 
Política de OT e 

Urbanismo

●DL nº380/99  
22 Set 

Regime Jurídico dos 
Instrumentos de 

Gestão Territorial
●

●

1995

●

Novo Código das Expropriações fundado sobre o cálcullo justo da indeminização e sobre o princípio 
da possibilidade de negociação entre expropriados e expropriadores.1999

DL nº168/99   
18 Set

Código das 
Expropriações ● ●

1995
Lei nº91/95  
2 Set

Reconversão A. 
Génese Ilegal

●

DL nº151/95  
24 Jun

● ●
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Estabelece o regime jurídico do Licenciamento Municipal para Operações de Loteamento, Obras de 
Urbanização e Obras Particulares
Revoga o DL 445/91 de 20 Nov, o DL 448/91 de 29 Nov 

Foi aprovada pela 1ªvez legislação geral sobre os diferentes aspectos da actividade urbanística

Decreto de artigo único

Alterações pontuais ao DL nº 555/99

Altera o DL 380/99 com a redacção que lhe foi conferida pelo Dl 53/2000

Primeira alteração à Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política de 
ordenamento do território e de urbanismo

Aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o regime 
jurídico da urbanização e edificação
6ª Alteração ao DL nº 555/99

Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas 
no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2001/42/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de Maio

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime 
jurídico dos instrumentos de gestão territorial

●

●

●2008
Port 
nº232/2008    
11 Mar

Regime Jurídico da 
Urbanização e da 

Edificação
●

Lei de Bases da 
Política de OT e 

Urbanismo
●

2007

●

●

● ●

●

Regime Jurídico dos 
Instrumentos de 

Gestão Territorial
● ●

2007
L nº60/2007    
4 Set

Regime Jurídico da 
Urbanização e da 

Edificação
● ●

2000
DL 
nº53/2000    
7 Abr

2007
L nº58/2007    
4 Set

PNPOT

2001
DL 
nº177/2001  
4 Jun

Regime Jurídico da 
Urbanização e da 

Edificação
●

2003
DL 
nº310/2003    
10 Dez

Regime Jurídico dos 
Instrumentos de 

Gestão Territorial
● ●

2007
L nº54/2007    
4 Set

●1999
DL nº555/99  
16 Dez

Regime Jurídico da 
Urbanização e da 

Edificação
● ●

Altera art 157º do Dl 380/99 permitindo a aplicação, a título transitório, do art 8º do DL nº60/90.

●

Regime Jurídico da 
Avaliação Ambiental 

de Planos e 
Programas

2007
DL 
nº232/2007    
15 Jun

●

DL 
nº316/2007    
19 Set

Regime Jurídico dos 
Instrumentos de 

Gestão Territorial
●
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ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, P29 7 1/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Plano de Urbanização Abril de 1947 Memória Descritiva e Justificativa 20
Planta de Trabalho 1:1000
Plano de Urbanização 1:1000
Perfis Tipo 1:100
Perfis Longitudinal da Rua I e Rua II 1:100 / 1:1000

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, Nº12.001/P38D 7 2/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Rua I e Praça s/data Caderno de Encargos. Condições Gerais 13
s/data Caderno de Encargos. Condições Específicas 14
s/data Programa de Concurso 6

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, Nº12.002/P38C 7 3/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Ruas II, III, IV, V e VI Maio de 1947 Memória Descritiva e Justificativa 6
s/data Peças Desenhadas. Perfis 1:200
s/data Peças Desenhadas. Perfil Tipo 1:50 e 1:10

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, Nº12.003A/P38A 7 4/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Ruas VII, VIII, IX e X s/data Peças Desenhadas. Planta de Conjunto 1:20000
s/data Peças Desenhadas. Planta Geral Pavimentos 1:1000
s/data Peças Desenhadas. Perfis 1:200
s/data Peças Desenhadas. Perfil Tipo 1:50 e 1:10

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, Nº12.003C/P93 7 5/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Ruas VII, VIII, IX e X Maio de 1947 Memória Descritiva e Justificativa 6
s/data Caderno de Encargos 13
s/data Peças Desenhadas. Planta Geral para Terraplanagens

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, Nº12.003/P38B 7 6/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Ruas VII e X s/data
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947 E. DE GROËR, ARQ-URB.; VASCONSELOS E SÁ, Nº12.003/P38B 7 7/7 CENTRO CÍVICO Plano Parcial de Urbanização de Almada Relativo à Localização do Centro PPU. Centro Cívico. Cristo Rei s/data
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1947-1950 E. DE GROËR, ARQ-URB. E/107 1 1 ZONA LESTE Plano de Urbanização de Almada. Zona Leste do Concelho PU. Zona Leste de Almada. Legislação s/data Regulamento das Zonas 14

s/data Regulamento dos Talhamentos e Quarteirões 10
s/data Extracto do Regulamento de Construção 18

Projecto do Trecho Sul da E.N.10 Outubro de 1949 Relatório 3
Fevereiro de 1950 Aditamento ao Extracto do Regulamento ds Construção 5

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1950 E. DE GROËR, ARQ-URB. P/169 1 1 ZONA LESTE Ante-Plano de Urbanização Ante-Plano de Urbanização da Parte Leste de Almada Fevereiro de 1950 Memória Descritiva e Justificativa 76
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1952 FARIA DA COSTA, ARQ. P84A 1 1 CENTRO CÍVICO. ROTUNDA Ante-Projectos Tipo dos Prédios de Rendimento da Rotunda do C.C. Ante-Projectos Tipo dos Prédios de Rendimento da Rotunda do C.C. Maio de 1952 Memória Descritiva 6

JOAQUIM FERREIRA, ARQ. Maio de 1952 Planta de Distribuição em Lotes. 1:200
Maio de 1952 Prédios do Tipo IV-A. Plantas. 1:100
Maio de 1952 Prédios do Tipo IV-A. Cortes e Alçados. 1:100
Maio de 1952 Prédios do Tipo I. Plantas. 1:100
Maio de 1952 Prédios do Tipo I. Cortes e Alçados. 1:100
Maio de 1952 Prédios do Tipo I-A. Plantas. 1:100
Maio de 1952 Prédios do Tipo I-A. Cortes e Alçados. 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1948 FARIA DA COSTA, ARQ. 1 1/4 CENTRO CÍVICO. RUA I Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 3 Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 3 Novembro de 1948 Memória Descritiva. Lotes 3,4,13,14,19, 20, 23 e 24 8
JOAQUIM FERREIRA, ARQ. Novembro de 1948 Planta de Situação. 1:1000

Novembro de 1948 Prédio do Tipo III. Lote 3. Plantas. 1:100
Novembro de 1948 Prédio do Tipo III. Lote 3. Cortes e Alçados. 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1948 FARIA DA COSTA, ARQ. 1 2/4 CENTRO CÍVICO. RUA I Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 23 Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 23 Novembro de 1948 Planta de Situação. 1:1000
JOAQUIM FERREIRA, ARQ. Novembro de 1948 Prédio do Tipo III. Lote 23. Plantas. 1:100

Novembro de 1948 Prédio do Tipo III. Lote 23. Cortes e Alçados. 1:100
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1948 FARIA DA COSTA, ARQ. 1 3/4 CENTRO CÍVICO. RUA I Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 24 Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo III. Lote 24 Novembro de 1948 Planta de Situação. 1:1000

JOAQUIM FERREIRA, ARQ. Novembro de 1948 Prédio do Tipo III. Lote 24. Plantas. 1:100
Novembro de 1948 Prédio do Tipo III. Lote 24. Cortes e Alçados. 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1948 FARIA DA COSTA, ARQ. 1 4/4 CENTRO CÍVICO. RUA I Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo IV. Lote 2 Projecto do Prédio de Rendimento. Tipo IV. Lote 2 Novembro de 1948 Memória Descritiva. Lotes 1,2,15,16,17, 18, 25 e 26 8
JOAQUIM FERREIRA, ARQ. Novembro de 1948 Planta de Situação. 1:1000

Novembro de 1948 Prédio do Tipo IV. Lote 2. Plantas. 1:100
Novembro de 1948 Prédio do Tipo IV. Lote 2. Cortes e Alçados. 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1955 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. 1 1/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projectos do Prédios de Rendimento. Lote 2 e Tipo B e B1 C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich Dezembro de 1955 Prédio Lote 2. 1:200
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1955 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. 1 2/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 4 a 14 C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 4 a 14 s/data Estudo de Conjunto «Cércea». 1:200

Dezembro de 1955 Prédios Tipo B e B1. Lotes 4,6,8,10,12 e 14. 1:200
ALMADA ALMADA C.M.Almada - FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. P6 1 3/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 19 C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 19 s/data Lote 19. Plantas. 1:100

s/data Lote 19. Cortes e Alçados 1:100
s/data Lote 19. Pormenores. 1:50

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1956 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. P8 1 4/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 27 C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 27 s/data Lote 27. Plantas. 1:100 45
s/data Lote 27. Cortes e Alçados 1:100
s/data Lote 27. Pormenores. 1:50

Junho de 1956 Memória Descritiva do Estudo de Estabilidade 45
Novembro de 1956 Memória Descritiva do Estudo de Estabilidade. Aditamento 12

Junho de 1956 Estudo do Sistema de Ventilação 3
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1959 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. P61A 1 5/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 28 C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 28 Março de 1959 Memória Descritiva 4

Março de 1959 Lote 28. Planta de Situação. 1:500
Março de 1959 Lote 28. Planta do R/Ch 1:100
Março de 1959 Lote 28. Plantas 1:100
Março de 1959 Lote 28. Alçados 1:100
Março de 1959 Lote 28. Cortes 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1959 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. P7 1 6/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 29 C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 29 Março de 1959 Memória Descritiva 4
Março de 1959 Lote 29. Planta de Situação. 1:500
Março de 1959 Lote 29. Planta do R/Ch 1:100
Março de 1959 Lote 29. Plantas 1:100
Março de 1959 Lote 29. Alçados 1:100
Março de 1959 Lote 29. Cortes 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1960 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. P61A 1 7/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 5. Tipo B C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 5. Tipo B Janeiro de 1960 Memória Descritiva 5
Janeiro de 1960 Lote 5. Planta de Situação. 1:500
Janeiro de 1960 Lote 5. Estudo de Conjunto «Cércea» 1:200
Janeiro de 1960 Lote 5. Planta e Corte dos Esgotos 1:100
Janeiro de 1960 Lote 5. Alçados e Corte 1:100
Janeiro de 1960 Lote 5. Plantas 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1960 FILIPE NOBRE FIGUEIREDO, ARQ. P60K 1 8/8 AV. ENG. JOSÉ FREDERICO ULRICH Projecto do Prédio de Rendimento. Lote 6. Tipo B C.M.A. Av. Eng. José Frederico Ulrich. Lote 6. Tipo B Janeiro de 1960 Memória Descritiva 5
Janeiro de 1960 Lote 5. Planta de Situação. 1:500
Janeiro de 1960 Lote 5. Planta e Corte dos Esgotos 1:100
Janeiro de 1960 Lote 5. Alçados e Corte 1:100
Janeiro de 1960 Lote 5. Plantas 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1956-1957 JOSÉ RAFAEL BOTELHO, ARQ. 1 1 ZONA MARGINAL LESTE Plano Parcial 3 PP3. Zona Marginal Leste Agosto de 1956 Memória Descritiva 23
MANUEL PICADO, ENG. s/data Fotografia Aérea de Localização
CASTRO RODRIGUES, DES Planta do Aglomerado Leste 1:5000

ALMADA COVA C.M.Almada 1956-1957 JOSÉ RAFAEL BOTELHO, ARQ. 1 1 ZONA SUL DA AV. NUN'ÁLVARES PEREIRA Plano Parcial 2 PP2. Zona Sul da Av. Nun'Álvares Pereira
DA s/data Memória Descritiva (cópia no Museu da Cidade) 21

PIEDADE Outubro de 1958 Planta de Zonamento 1:5000
s/data Regulamento de Urbanização da Zona Sul da Av. N.A.P. 18

ALMADA FEIJÓ C.M.Almada 1957 JOSÉ RAFAEL BOTELHO, ARQ. 1 1 ZONA DO FEIJÓ Plano Parcial 4 PP4. Zona do Feijó
Outubro de 1957 Memória Descritiva 5
Outubro de 1957 Des Nº1 Esquema de Arruamentos 1:5000
Outubro de 1957 Des Nº2 Perfis Transversais Tipo 1:100
Outubro de 1957 Des Nº3 a 16  Perfis Longitudinais Tipo 1:100 e 1:1000
Outubro de 1957 Des Nº5 Planta de Zonamento 1:5000
Outubro de 1957 Des Nº7 Esquema de Circulações e Transportes Colectivos 1:5000
Agosto de 1958 Parecer de Eugénio Correia 20

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1966 CONCEIÇÃO SILVA, ARQ. 1 1 PRAGAL Plano Parcial 7 PP7. Urbanização das Quintas da Ramalha e Ramalhinha Estudo Preliminar de Urbanização
MAURíCIO DE VASCONCELOS Agosto de 1966 Memória Descritiva 8
SOMMER RIBEIRO Fotografias da Maquete 

Planta de Localização 1:10000
Planta de Implantação 1:2000
Planta de Zonamento e Circulações 1:2000
Planta de Ocupação 1:2000

ALMADA FEIJÓ C.M.Almada 1967 C.M. ALMADA 1 1 AGLOMERADO LESTE (ZONA SUL) Plano Parcial 9 PP9. Anteplano de Expansão do Aglomerado Leste
ARQ. Assinatura Imperceptível Des Nº1 Dist. De Zonas 

Des Nº2 Rede Viária 1:5000
FERNANDO CASACA, ARQ. (?) Des Nº3 Orientações 1:2000
ROQUE FARINHA, ARQ. (?) Des Nº4 declives 1:2000

Des Nº5 Banda de Inversão 1:2000
Des Nº6 Aptidão para Habitação 1:2000

PROCESSOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS

CONSULTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA. PLANOS E LOTEAMENTOS
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PROCESSOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS

Des Nº7 Fisiografia 1:2000
Des Nº10 Unidades Populacionais 1:2000
Des Nº11 Arruamentos 1:2000 
Des Nº12 Equipamento Escolar 1:2000
Des Nº13 Equipamento Comercial 1:2000
Des Nº14 Zonamento 1:2000
Des Nº15 Urbanização 1:2000
Des Nº16 Tipo de Fogos / Nº de Pisos 1:2000
Des Nº17 Apresentação 1:2000
Des Nº18 A. de Reserva 1:2000
Des Nº19 a 26 P.1 a P.8 1:1000
Des Nº27 Planta Geral - Arruamentos 1:1000
Des Nº28 a 33 ruas 1:1000
Des Nº34 Indicadoras Arbóreas segundo a Aptidão
Des Nº35Ordenamento Paisagístico

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1972 J. SILVA LOURENÇO, ARQ. 1 1 ZONA SUL DA AV. NUN'ÁLVARES PEREIRA Estudo de Actualização do Plano Parcial 2 PP2. Remodelação. Zona Sul da Av. Nun'Álvares Pereira Dezembro de 1972 Memória Descritiva 17
J. DAVID s/data Remodelação do PP2. Solução de Conjunto 1:1000

s/data Linhas Gerais sobre Plano Director do Concelho de Almada. 1:5000
Documentação e Apreciações várias

ALMADA PRAGAL DGOTDU 1979 CIPRO 1 1 PP7 ZONA SUL, CENTRO SUL E PP9 Plano Parcial de Almada. PP7, PP7 Zona Sul, Centro Sul e PP9 Plano Parcial de Almada. Proposta Final
e Consultores Internacionais em Projectos Janeiro de 1979 Des Nº1. Enquandramento Regional e Local 1:25000

FEIJÓ de Desenvolvimento Fevereiro de 1979 Des Nº2. Planta de Zonamento 1:5000
Janeiro de 1979 Des Nº3. Planta das Áreas a Adquirir para Equipamento 1:5000

Junho de 1978 Des Nº4. Planta de Equipamentos 1:5000
ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1979 CIPRO 1 1 PP7 ZONA SUL, CENTRO SUL E PP9 Plano Parcial de Almada. PP7 e PP9 Plano Parcial de Almada. Proposta Final Janeiro de 1979 Proposta Final. Parte Escrita 52

e Consultores Internacionais em Projectos Janeiro de 1979 Des Nº1. Enquandramento Regional e Local 1:25000
FEIJÓ de Desenvolvimento Fevereiro de 1979 Des Nº2. Planta de Zonamento 1:5000

Janeiro de 1979 Des Nº3. Planta das Áreas a Adquirir para Equipamento 1:5000
Fevereiro de 1979 Des Nº4. Planta de Equipamentos 1:5000

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1979 CIPRO 1 1 PP7 ZONA SUL Plano de Pormenor C. Zona Sul do PP7 PPC. Proposta de Ocupação para uma Área Livre do PP7. Zona Sul Fevereiro de 1979 Proposta. Parte Escrita 10
Consultores Internacionais em Projectos Fevereiro de 1979 Des Nº1. Planta de Localização 1:2000
de Desenvolvimento Fevereiro de 1979 Des Nº2. Sugestão de Ocupação 1:500

Fevereiro de 1979 Des Nº3. Sugestão de Ocupação 1:500 e 1:1000
ALMADA FEIJÓ C.M.Almada 1978 CIPRO 1 1 ZONA 1A DO PP9 Proposta Preliminar do Plano de Pormenor A Proposta Preliminar do Plano de Pormenor A Junho de 1978 Relatório Preliminar 28

Consultores Internacionais em Projectos Junho de 1978 Des Nº1. Planta dos Condicionamentos 1:2000
de Desenvolvimento Junho de 1978 Des Nº2. Planta Geral 1:2000

Junho de 1978 Des Nº3. Planta de Cadastro 1:2000
Junho de 1978 Des Nº4. Planta do Equipamento 1:2000

ALMADA FEIJÓ C.M.Almada 1979 CIPRO 1 1 ZONA 1A DO PP9 Plano de Pormenor A do Plano Parcial de Almada PPA. Proposta Final Fevereiro de 1979 Relatório Final 98
Consultores Internacionais em Projectos Janeiro de 1979 Des Nº1. Planta de Trabalho 1:1000
de Desenvolvimento Janeiro de 1979 Des Nº2. Planta de Trabalho 1:1000

Janeiro de 1979 Des Nº3. Planta de Trabalho 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº4. Planta Geral 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº5. Planta Geral 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº6. Planta Geral 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº7. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº8. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº9. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº10. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº12. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº13. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº14. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº15. Planta de Compensações. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº16. Planta de Compensações. 1:1000
Janeiro de 1979 Des Nº17. Planta de Compensações. 1:1000

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1978 CIPRO 1 1 ZONA 1B DO PP7 Proposta Preliminar do Plano de Pormenor B Proposta Preliminar do Plano de Pormenor B Setembro de 1978 Relatório Preliminar 28
Consultores Internacionais em Projectos Setembro de 1978 Des Nº1. Planta dos Condicionamentos 1:2000
de Desenvolvimento Setembro de 1978 Des Nº2. Planta Geral 1:2000

Setembro de 1978 Des Nº3. Planta de Cadastro 1:2000
Setembro de 1978 Des Nº4. Planta do Equipamento 1:2000

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1979 CIPRO 1 1 ZONA 1B DO PP7 Plano de Pormenor Bdo Plano Parcial de Almada PPB. Proposta Final Julho de 1979 Relatório Final 58
Consultores Internacionais em Projectos Maio de 1979 Des Nº1. Planta de Trabalho 1:1000
de Desenvolvimento Maio de 1979 Des Nº2. Planta de Trabalho 1:1000

Maio de 1979 Des Nº3. Planta de Trabalho 1:1000
Maio de 1979 Des Nº4. Planta de Trabalho 1:1000
Maio de 1979 Des Nº5. Planta Geral 1:1000
Maio de 1979 Des Nº6. Planta Geral 1:1000
Maio de 1979 Des Nº7. Planta Geral 1:1000
Maio de 1979 Des Nº8. Planta Geral 1:1000
Maio de 1979 Des Nº9. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº10. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº11. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº12. Planta de Loteamento e Modelação do Terreno. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº13. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº14. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº15. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº16. Perfis e Estudo de Cérceas. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº17. Planta de Compensações. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº18. Planta de Compensações. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº19. Planta de Compensações. 1:1000
Maio de 1979 Des Nº20. Planta de Compensações. 1:1000

ALMADA COVA C.M.Almada 1989 SOC. DE CONSTRUÇÕES MANUEL BICA A/245 2 2/2 PARCELA 14 DO PP7 Alvará de Loteamento nº245 A/245/89. Volume II Emissão de Alvará (336-374) A53/74 1989 1989
DA Quadro de Loteamento

PIEDADE Planta Geral
ALMADA COVA C.M.Almada 1974 AMÉLIA MONTEIRO DA COSTA CASTANHEIRA, REQ. A/53 2 1/2 PARCELA 18 DO PP7 Alvará de Loteamento nº53. L/O 186 ou 61??? A/53 1974. Volume I Emissão de Alvará (1-101) A53/74 1974 1987

DA Quadro de Lotes
PIEDADE COOPACIL, Projectistas Planta de Cedências

Planta de Loteamento
ALMADA COVA C.M.Almada 1974 AMÉLIA MONTEIRO DA COSTA CASTANHEIRA, REQ. A/53 2 2/2 PARCELA 18 DO PP7 Alvará de Loteamento nº53. L/O 186 ou 61??? A/53 1974. Volume II (101-199) A53/74 1987 1995

DA
PIEDADE

ALMADA COVA C.M.Almada 1987 TIBÉRIO E SARAIVAS, LDA A/212 1 1/1 PARCELA 20 DO PP7 Alvará de Loteamento nº212 A/212/87 Emissão de Alvará (1-143) A212/87 1987 1994
DA Quadro de Lotes

PIEDADE Planta de Cedências
Planta de Loteamento e Modelação do Terreno 1:1000

ALMADA COVA C.M.Almada 1973 VENTURA RIBEIRO VARANDA, REQ. A/34 5 1/5 PARCELA 30 DO PP7. QUINTA DO GALO Alvará de Loteamento nº34 A/34/73. Volume I Planta de Cedências 1:500 (1-143) A34/73 1970 1983
DA Emissão de Alvará

PIEDADE Proposta de Negociação
Planta Geral

ALMADA COVA C.M.Almada 1973 VENTURA RIBEIRO VARANDA, REQ. A/34 5 2/5 PARCELA 30 DO PP7. QUINTA DO GALO Alvará de Loteamento nº34 A/34/73. Volume II (144-151) A34/73 1983 1990
DA

PIEDADE
ALMADA COVA C.M.Almada 1973 VENTURA RIBEIRO VARANDA, REQ. A/34 5 3/5 PARCELA 30 DO PP7. QUINTA DO GALO Alvará de Loteamento nº34 A/34/73. Volume III (152-299) A34/73 1990 1993

DA
PIEDADE

ALMADA COVA C.M.Almada 1973 VENTURA RIBEIRO VARANDA, REQ. A/34 5 4/5 PARCELA 30 DO PP7. QUINTA DO GALO Alvará de Loteamento nº34 A/34/73. Volume IV (300-335) A34/73 1994 1996
DA

PIEDADE
ALMADA COVA C.M.Almada 1973 VENTURA RIBEIRO VARANDA, REQ. A/34 5 5/5 PARCELA 30 DO PP7. QUINTA DO GALO Alvará de Loteamento nº34 A/34/73. Volume V (336-374) A34/73 1996 2005

DA
PIEDADE

ALMADA COVA C.M.Almada 1987 PALMIRA PEREIRA DE SOUSA L/O 515 1 1/1 PARCELA 34 DO PP7. QUINTA DOS CASTROS Loteamento L/O 515 LOT 515 1987 s/data Planta de Localização 1:25000 (1-175) A249/89 1987 1998
DA s/data Planta de Implantação 1:2000

PIEDADE Maio de 1987 Quadro de Compensações (2pp.)
s/data Planta Geral 1:1000
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s/data Planta de Cedências 1:1000
s/data Planta de Loteamento e Modelação do Terreno 1:1000
s/data Perfis 1:500

ALMADA COVA C.M.Almada 1989 PALMIRA PEREIRA DE SOUSA, REQ. A/249 2 1/2 PARCELA 34 DO PP7. QUINTA DOS CASTROS Alvará de Loteamento nº249. L/O 515 A/249 1989. Volume I Quadro de Compensações (2pp.) (1-134) A249/89 1987 1993
DA

PIEDADE
ALMADA COVA C.M.Almada 1989 PALMIRA PEREIRA DE SOUSA, REQ. A/249 2 2/2 PARCELA 34 DO PP7. QUINTA DOS CASTROS Alvará de Loteamento nº249. L/O 515 A/249 1989. Volume II (135-220) A249/89 1993 1997

DA
PIEDADE

ALMADA COVA C.M.Almada 1984 TECNISUL, REQ. L/O 312 1 1/1 PARCELA 41 DO PP7. AZINHAGA DA RAMALHA Loteamento L/O 312 LOT 312 1984 Janeiro de 1984 Memória Descritiva e Justificativa (6pp.) (1-182) A240/89 1984 2002
DA Sociedade de Empreendimentos e Construções, Lda Abril de 1984 Memória Descritiva e Justificativa (1pp.)

PIEDADE Dezembro de 1983 Des Nº1. Levantamento Topográfico 1:500
Abril de 1984 Des Nº2A. Planta de Apresentação 1:500
Abril de 1984 Des Nº3A. Planta de Implantação e Modelação 1:500
Abril de 1984 Des Nº4A. Planta de Trabalho 1:500

Janeiro de 1984 Des Nº5A. Perfis 1.1 a 4.4 1:500
Abril de 1984 Des Nº6A. Perfil Transversal 5.5. 1:500
Abril de 1984 Des Nº7A. Planta de Loteamento 1:500
Abril de 1984 Des Nº8A. Planta de Cedências 1:500

ALMADA COVA C.M.Almada 1989 TECNISUL, REQ. A/240 2 1/2 PARCELA 41 DO PP7. AZINHAGA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº240. L/O 312 A/240 1989. Volume I (1-156) A240/89 1986 1994
DA

PIEDADE Sociedade de Empreendimentos e Construções, Lda
ALMADA COVA C.M.Almada 1989 TECNISUL, REQ. A/240 2 2/2 PARCELA 41 DO PP7. AZINHAGA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº240. L/O 312 A/240 1989. Volume II (157-227) A240/89 1996 2000

DA
PIEDADE Sociedade de Empreendimentos e Construções, Lda

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1992 CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA L/O 713 1 1/1 PARCELA A42 DO PP7. PARCELA MUNICIPAL Alvará de Loteamento nº294. L/O 713 (L/O 213 E A/231/88 Outros AntecedeL/O 713 1992 Outubro de 1992 Des Nº1 Planta de Localização 1:10000 (1-117) A294/93 1992 2006
CENTRO CÍVICO DO PRAGAL Outubro de 1992 Des Nº2 Planta de Situação do Terreno 1:1000

Outubro de 1992 Des Nº3 Planta Geral 1:200
Outubro de 1992 Des Nº4 Planta à Cota (65.50) 1:200
Outubro de 1992 Des Nº5 Planta de Loteamento 1:200
Outubro de 1992 Des Nº6 a 9 Cortes 1:200
Outubro de 1992 Des Nº10 a 11 Alçados  1:200
Outubro de 1992 Des Nº 12 Rede de Águas Traçado Sumário 1:200

Centro Cívico do Pragal
Janeiro de 2006 Des Nº 1 Loteamento Existente e Proposto 1:200
Janeiro de 2006 Des Nº 2 Planta de Cedências 1:200
Janeiro de 2006 Des Nº 3 Planta de Síntese 1:200
Janeiro de 2006 Des Nº 4 Planta de Faseamento 1:200
Janeiro de 2006 Des Nº 5 Cortes 1:200

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1993 CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA A/294 1 1/1 PARCELA A42 DO PP7. PARCELA MUNICIPAL Alvará de Loteamento nº294. L/O 713 (L/O 213 E A/231/88 Outros AntecedeA/294 1993 s/data Planta de Localização 1:1000 (1-50) A294/93 1992 2006
CENTRO CÍVICO DO PRAGAL Julho de 1992 Planta de Loteamento 1:200

Janeiro de 2006 Des Nº 1 Loteamento Existente e Proposto 1:200
Janeiro de 2006 Des Nº 2 Planta de Cedências 1:200
Janeiro de 2006 Des Nº 3 Planta de Síntese 1:200

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1982 ALFREDO FORTE e Outros L/O 213 1 1/1 PARCELA A42 DO PP7. QUINTA DA FONTE Alvará de Loteamento nº231. L/O 213  L/O 213 1982 Maio de 1982 Memória Descritiva e Justificativa (1-207) A231/88 1982 2002
Quadro de Loteamento
Estudo Económimco

Abril de 1982 Planta Topográfica 
Abril de 1982 Planta de Trabalho 1:1000
Abril de 1982 Planta Geral 1:1000
Abril de 1982 Planta de Loteamento e Modelação do Terreno 1:1000
Abril de 1982 Planta de Cedências 1:1000
Abril de 1982 Extracto de Loteamento da Parcela 17 1:1000
Abril de 1982 Perfis e Cérceas das Construções 1:500

Março de 1985 Planta de Cedências 1:1000
Março de 1985 Perfis e Cérceas das Construções 1:500
Março de 1987 Planta de Cedências 1:1000
Março de 1987 Perfis e Cérceas das Construções 1:500

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1983 ALFREDO FORTE e Outros A/231 1 1/1 PARCELA A42 DO PP7. QUINTA DA FONTE Alvará de Loteamento nº231. L/O 213  A/231 1988 (1-239) A231/88 1983 2007
Maio de 1987 Planta de Cedências 1:1000

Junho de 1988 Alvará de Loteamento
Quadro de Loteamento

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1982 FRANCISCO MANUEL CARLOS DA MAIA, REQ. L/O 248 1 1/1 PARCELA 43 DO PP7. QUINTA DE SÃO PEDRO Alvará de Loteamento nº194. L/O 248 L/O 248  1982 (1-86) A194/87 1982 1988

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1987 FRANCISCO MANUEL CARLOS DA MAIA, REQ. A/194 1 1/1 PARCELA 43 DO PP7. QUINTA DE SÃO PEDRO Alvará de Loteamento nº194. L/O 248 A/194 1987 Dezembro de 1984 Planta de Loteamento 1:1000 (1-133) A194/87 1985 1993
Dezembro de 1984 Planta de Cedências e Compensações 1:1000

s/data Quadro de Compensações (1pp.)
Novembro de 1984 Quadro de Loteamento (1pp.)

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1979 DIAMANTINO JOAQUIM, REQ. A/89 1 1/1 PARCELA A DO PP7 Alvará de Loteamento nº89 A/89 1979 Novembro de 1979 Alvará A89/79 1979 1989
Junho de 1979 Planta de Cedências 1:500
Junho de 1979 Planta de Loteamento 1:500

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1984 JOSÉ PAULO DA SILVA MOREIRA, REQ. A/153 1 1/1 PARCELA A / 12 DO PP7. QUINTA DO MARCELO Alvará de Loteamento nº153 A/153 1984 Março de 1984 Alvará (1/119) A153/84 1984 1993
Outubro de 1982 Planta de Loteamento

Quadro de Loteamento
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1987 ARTUR SIMÕES CORDEIRO, REQ. A/205 1 1/1 PARCELA A / 13 DO PP7 Alvará de Loteamento nº205 A/205 1987 Julho de 1987 Alvará (1/175) A205/87 1987 1993

Julho de 1986 Quadro de Loteamento e de Compensações
Maio de 1979 Planta de Loteamento 1:1000
Maio de 1979 Planta de Cedências 1:1000

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1988 TIBÉRIO CORREIA DE FIGUEIREDO, REQ. A/233 1 1/1 PARCELA A DO PP7 Alvará de Loteamento nº233 A/233 1988 Julho de 1998 Alvará (1/200) A233/88 1988 1993
Fevereiro de 1988 Quadro de Loteamento e de Compensações

Janeiro de 1986 Planta de Loteamento
Janeiro de 1986 Planta de Cedências

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1991 DURIFORTE, SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A:, REQ. A/264 1 1/1 PARCELA A / 11 DO PP7 Alvará de Loteamento nº264 A/264 1991 Janeiro de 1991 Alvará (1/210) A264/91 1991 1998
s/data Quadro de Loteamento e de Compensações
s/data Planta de Loteamento
s/data Planta de Cedências

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1989 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/250 6 1/6 PARCELA 36B, 38B e 40B DO PP7 Alvará de Loteamento nº250 A/250 1989. Volume I Dezembro de 1989 Alvará (1-163) A250/89 1989 1991
s/data Quadro de Loteamento e de Compensações

Maio de 1979 Planta de Trabalho 1:1000
Maio de 1979 Planta de Cedências 1:1000

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1989 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/250 6 2/6 PARCELA 36B, 38B e 40B DO PP7 Alvará de Loteamento nº250 A/250 1989. Volume II (164-290) A250/89 1991 1993

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1989 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/250 6 3/6 PARCELA 36B, 38B e 40B DO PP7 Alvará de Loteamento nº250 A/250 1989. Volume III (291-422) A250/89 1993 1994

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1989 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/250 6 4/6 PARCELA 36B, 38B e 40B DO PP7 Alvará de Loteamento nº250 A/250 1989. Volume IV (423-557) A250/89 1994 1994

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1989 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/250 6 5/6 PARCELA 36B, 38B e 40B DO PP7 Alvará de Loteamento nº250 A/250 1989. Volume V (558-678) A250/89 1993 1997

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1989 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/250 6 6/6 PARCELA 36B, 38B e 40B DO PP7 Alvará de Loteamento nº250 A/250 1989. Volume VI Fevereiro de 1997 Alteração ao Alvará (679-708) A250/89 1997 1998
Março de 1996 Memória Descritiva

Novembro de 1995 Planta de Síntese 1:1000
Novembro de 1995 Planta de Cedências 1:1000

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1995 DICAL, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA, REQ. A/356 1 1/1 PARCELA 26B DO PP7 Alvará de Loteamento nº356 A/356 1995 Março de 1995 Alvará (1/101) A356/91 1995 1998
Janeiro de 1990 Quadro de Loteamento e de Compensações

s/data Planta de Loteamento 1:1000
s/data Planta de Cedências 1:1000

Agosto de 1995 Alteração ao Alvará
ALMADA COVA C.M.Almada 2000 CONSTRUÇÔES NORTE-SUL, LDA, REQ. A/465 1 1/1 PARCELA B DO PP7. QUINTA DO REGIL DE CIMA Alvará de Loteamento nº465 (substitui o Alvará 414) A/465 2000 Janeiro de 2000 Alvará (1/19) A465/00 2000

DA Setembro de 1999 Quadro de Loteamento e de Compensações
PIEDADE Setembro de 1999 Planta de Síntese 1:1000

ALMADA COVA C.M.Almada 2000 SOLRICA, SOC. IMOBILIÁRIA DA CAPARICA, REQ. A/488 1 1/1 PARCELA B DO PP7. QUINTA DO BERNARDINO Alvará de Loteamento nº488 (L/O 289/83) A/488 2001 Fevereiro de 2001 Alvará (1/87) A488/01 2000 2001
DA s/data Quadro de Loteamento 

PIEDADE Novembro de 1998 Planta de Cedências 1:500
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Novembro de 1998 Planta de Síntese 1:500
ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1983 ÂNGELO DOS SANTOS, REQ. L/O 268 1 1/1 PARCELA O DO PP7. QUINTA DA RAMALHA Loteamento L/O 268 LOT 268 1983 s/data Planta de Localização 1:25000 (1-226) A181/86 1983 1990

CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. s/data Planta de Implantação 1:2000
MAJOTEPA, Imobiliária de Construções Lda, REQ. s/data Quadro de Compensações (1pp.)

s/data Quadro de Loteamento (2pp.)
s/data Planta de Trabalho 1:1000
s/data Planta Geral 1:1000
s/data Planta de Compensações 1:1000
s/data Planta de Cedências 1:1000
s/data Perfis 1:500

Novembro de 1982 Estudo Económico (4pp.)
ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1986 ÂNGELO DOS SANTOS, REQ. A/181 1 1/3 PARCELA O DO PP7. QUINTA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº181. L/O 515 A/181 1986. Volume I Novembro de 1982 Planta de Loteamento 1:1000 (1-139) A181/86 1983 1986

Novembro de 1982 Planta de Cedências 1:1000
Novembro de 1982 Planta de Loteamento e Modelação do Terreno 1:1000

s/data Quadro de Compensações (1pp.)
s/data Quadro de Loteamento (3pp.)

Janeiro de 1986 Planta de Loteamento 1:1000
Janeiro de 1986 Planta de Cedências 1:1000

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1986 ÂNGELO DOS SANTOS, REQ. A/181 2 2/3 PARCELA O DO PP7. QUINTA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº181. L/O 515 A/181 1986. Volume II (140-306) A181/86 1987 1993
COMPAVE,  S.A. (343-359)

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1986 ÂNGELO DOS SANTOS, REQ. A/181 3 3/3 PARCELA O DO PP7. QUINTA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº181. L/O 515 A/181 1986. Volume III (307-411) A181/86 1991 1993
COMPAVE,  S.A.

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1984 CONSTRUÇÕES CANTIAL LDA, REQ. A/157 1 1/1 PARCELA O DO PP7. QUINTA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº157. L/O 268 (Lotes 10A e 27) A/157 1984 s/data Planta de Loteamento 1:2000 (1-102) A157/84 1983 1993
s/data Planta de Cedências 1:1000
s/data Quadro de Loteamento (1pp.)

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1987 MAJOTEPA, Imobiliária de Construções Lda, REQ. A/197 1 1/1 PARCELA O DO PP7. QUINTA DA RAMALHA Alvará de Loteamento nº197. L/O 268 (Lote 19) A/197 1987 s/data Planta de Loteamento (1-65) A157/84 1983 1993
s/data Planta de Cedências 
s/data Quadro de Loteamento (1pp.)

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1969 FERNANDO QUARESMA e JÚLIO SOBRAL, REQ. E/1018 1 1/1 Parcela integrada na Estudo Urbanístico nº E/1018 E/1018 Dezembro de 1969 Memória Descritiva e Justificativa (1pp.) (1-134) A8/72 1969 2003
QUINTA DO LARANJEIRO DE FORA s/data Planta Topográfica 1:1000

s/data Planta de Localização 1:1000
s/data Planta de Loteamento 1:200
s/data Cortes 1:200

Abril de 1970 Aditamento à Memória Descritiva (1pp.)
 s/data Planos a Executar no Laranjeiro. Planta de Localização 1:2000

Abril de 1970 Planta de Trabalho 1:500
Abril de 1970 Planta de Apresentação 1:500
Abril de 1970 Cortes 1:200

Janeiro de 1971 Memória Descritiva e Justificativa (2pp.)
Janeiro de 1971 Planta de Cedências 1:500
Janeiro de 1971 Implantação e Demarcação de Propriedades 1:500
Janeiro de 1971 Planta de Apresentação 1:500

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1963 FERNANDO QUARESMA e JÚLIO SOBRAL, REQ. E/1018 2 1/2 Parcela integrada na Alavará de Loteamento nº 8.  E/1018 A/8 1974 A8/72 1963 1982
QUINTA DO LARANJEIRO DE FORA Desenhos e Perfis Transversais Tipo (ver E/1018)

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1963 FERNANDO QUARESMA e JÚLIO SOBRAL, REQ. E/1018 2 2/2 Parcela integrada na Alavará de Loteamento nº 8.  E/1018 A/8 1974 (1-74) A8/72 1963 1982
QUINTA DO LARANJEIRO DE FORA Arruamentos

Rede de Distribuição de Água
Rede de Saneamento

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1971 GUTEMBERG SANTANA MARQUES, REQ. E/1020 2 1/2 QUINTA DOS ÁLAMOS Alvará de Loteamento nº6. E/1020 E/1020 Planta de Localização 1:2000 (1-105) A6/72 1971 1971
Perfis Longitudinais e Cérceas 1:500
Desenvolvimento do Estudo Preliminar

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1971 GUTEMBERG SANTANA MARQUES, REQ. E/1020 2 2/2 QUINTA DOS ÁLAMOS Alvará de Loteamento nº6. E/1020 E/1020 Desenvolvimento do Estudo Preliminar. Planta de Trabalho - A6/72 1969 1973
Planta de Localização
Planta de Arruamentos e Modelação de Terreno
Planta de Loteamento
Planta de Apresentação
Cortes e Cérceas

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1972 GUTEMBERG SANTANA MARQUES, REQ. A/6 1 1/1 QUINTA DOS ÁLAMOS Alvará de Loteamento nº6. E/1020 A/6 1972 s/data Planta Geral 1:500 (1-147) A6/72 1971 1992
s/data Desenvolvimento do Estudo Preliminar 1:500
s/data Alteração à Planta de Cedências 1:500

Agosto de 1978 Nota Escrita (4pp.)
ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1969 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. E/999 6 1/6 QUINTA DE SANTO AMARO  Plano de Urbanização. E/999 E/999 1969. Volume I A23/73 1969 1977

Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. Janeiro de 1969 Esboceto de Urbanização. Memória Escrita 10
Março de 1969 Des Nº1. Planta de Zonamento 1:5000

GEFEL, Aut. Março de 1969 Des Nº2. Planta 1:2000
Des Nº3. Planta de Apresentação Esquemática 1:2000
Plano de Urbanização. Memória Descritiva 8

Janeiro de 1971 Des Nº1. Planta de Localização 1:25000
Janeiro de 1971 Des Nº2. Estado Actual do Terreno 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº3. Planta da Rede Viária 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº4. Planta de Zonamento 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº5. Planta de Implantação 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº6. Planta de Loteamento 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº7. Cortes Esquemáticos 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº8. Cortes Esquemáticos 1:1000
Janeiro de 1971 Des Nº9. Arranjo da Zona a ceder à C.M.Almada 1:1000

Abril de 1972 Plano de Urbanização. Memória Descritiva 4
Abril de 1972 Des Nº1. Planta de Localização 1:25000
Abril de 1972 Des Nº2. Estado Actual do Terreno 1:1000
Abril de 1972 Des Nº3. Planta da Rede Viária 1:1000
Abril de 1972 Des Nº4. Planta de Zonamento 1:1000
Abril de 1972 Des Nº5. Planta de Implantação 1:1000
Abril de 1972 Des Nº6. Planta de Loteamento 1:1000
Abril de 1972 Des Nº7.  Arranjo da Zona a ceder à C.M.Almada 1:1000

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1969 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. E/999 6 2/6 QUINTA DE SANTO AMARO Plano de Urbanização. E/999 E/999 1969. Volume II A23/73 1974 1977
Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. Agosto de 1977 Memória Descritiva 5

Planta Geral de Implantação 1:1000
GEFEL, Aut. Projecto de Arranjos Exteriores. Plano Geral 1:500

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1973 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. A/23 3 1/3 QUINTA DE SANTO AMARO Alvará de Loteamento nº23. E/999 A/23 1973. Volume I Outubro de 1978 Planta de Alteração da Urbanização 1:1000 (1-90) A23/73 1973 1986
Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. s/data Torre 8A. Plantas de Piso e Coberturas 1:100

s/data Planta de Alteração
ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1973 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. A/23 3 2/3 QUINTA DE SANTO AMARO Alvará de Loteamento nº23. E/999 A/23 1973. Volume II s/data Planta de Cedências 1:1000 (91-324) A23/73 1985 1991

Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. Fevereiro de 1984 Planta de Localização e Cedências 1:1000

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1973 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. A/23 3 3/3 QUINTA DE SANTO AMARO Alvará de Loteamento nº23. E/999 A/23 1973. Volume III Fevereiro de 1984 Planta de Trabalho 1:200 (325-337) A23/73 1991 1996
Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L.

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1969 JOSÉ NUNES DOS SANTOS, REQ. E/1026 2 1/2 QUINTA DOS EUCALIPTOS Alvará de Loteamento nº45. E/1026 E/1026 Memória Descritiva e Justificativa (1-151) A45/74 1969 1979
s/data Planta de Cedências e Arruamentos 1:1000
s/data Planta de Apresentação 1:1000
s/data Esquema de Circulação Viária

Planta de Localização 1:2000
Alteração Parcial ao estudo 1026 1:500

Fevereiro 1978 Planta de Enquadramento no Tecido Urbano 1:5000
s/data Planta de Apresentação Geral 1:500

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1969 JOSÉ NUNES DOS SANTOS, REQ. E/1026 2 2/2 QUINTA DOS EUCALIPTOS Alvará de Loteamento nº45. E/1026 E/1026 Fevereiro 1979 Memória Descritiva e Justificativa s/numeração A45/74 1979 1981
Caderno de Encargos

Janeiro de 1979 Des Nº1 Planta de Enquadramento no Tecido Urbano 1:5000
Janeiro de 1979 Des Nº2 Planta de Apresentação Geral 1:500
Janeiro de 1979 Des Nº3 Planta de Modelação de Terrenos 1:500
Janeiro de 1979 Des Nº4 Planta de Divisão por Zonas 1:500
Janeiro de 1979 Des Nº5 Zona 1 Planta Geral 1:200
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Janeiro de 1979 Des Nº6 Zona 1. Planta de Plantação 1:200
Janeiro de 1979 Des Nº7 Zona 2 Planta Geral 1:200
Janeiro de 1979 Des Nº8 Zona 2. Planta de Plantação 1:200
Janeiro de 1979 Des Nº9 a 12 Idem  para Zonas 3 e 4 1:200
Janeiro de 1979 Des Nº13 Sector A - Zona 1 1:50
Janeiro de 1979 Des Nº14 a 18 Sector B a D - Zonas 3 e 4  1:50
Janeiro de 1979 Des Nº19 Pormenores  1:10

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1974 MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES, REQ. A/45 1 1/1 QUINTA DOS EUCALIPTOS Alvará de Loteamento nº45. E/1026 A/45 1974 s/data Planta de Localização 1:2000 s/numeração A45/74 1973 1998
s/data Planta de Apresentação 1:1000
s/data Planta de Cedências

Outubro de 1973 Quadro de Loteamento (5pp.)
s/data Memória Descritiva e Justificativa (2pp.)
s/data Planta de Pavimento 1:500
s/data Perfis Longitudinais 1:100 e 1:500

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1991 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. L/O 684 2 1/2 QUINTA DE SANTO AMARO Alvará de Loteamento nº298. L/O 684 L/O 684 1991 Novembro de 1991 Des Nº1 Planta de Localização 1:1000 (1-170) A298/93 1991 1992
Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. Novembro de 1991 Des Nº2 Topográfica 1:200

Novembro de 1991 Des Nº3 Planta de Arruamentos 1:200
Novembro de 1991 Des Nº4 Planta de Síntese 1:200
Novembro de 1991 Des Nº5 Perfis 1:200

ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1991 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. L/O 684 2 1/2 QUINTA DE SANTO AMARO Alvará de Loteamento nº298. L/O 684 L/O 684 1991 Novembro de 1991 Des Nº6 e 7 Perfis Longitudinais 1:200 (171-311) A298/93 1992 1993
Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. Novembro de 1991 Des Nº8 Rede de Águas 1:200

Novembro de 1991 Des Nº9 a 11 Rede de esgotos 1:200
Novembro de 1991 Des Nº12 Caixa de Visita 1:200 e 1:10
Novembro de 1991 Des Nº13 Sumidouro 1:10
Novembro de 1991 Des Nº14 Pormenor de Lancil 1:10
Novembro de 1991 Des Nº15 Planta de Herbáceas 1:200
Novembro de 1991 Des Nº16 Planta de Arbustos 1:200
Novembro de 1991 Des Nº17 Planta de Ávores 1:200

Caderno de Encargos 70
ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1993 DOMINGUES S. DE SOUSA UVA, REQ. A/298 1 1/1 QUINTA DE SANTO AMARO Alvará de Loteamento nº298. L/O 684 A/298 1993 Novembro de 1991 Planta de Síntese 1:200 (1-35) A298/93 1992 1997

Sociedade Comercial e Imobiliária S.A.R.L. Outubro de 1993 Alvará de Loteamento
ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1972 A/51 2 1/2 QUINTA DE SANTO ANTÓNIO Alvará de Loteamento nº51. E/819 A/51 1974 (1-66) A51/74 1972 1977

Outubro de 1973 Urbanização do Laranjeiro. Zona C. Implantação 1:1000
Novembro de 1973 Planta de Cedências. Zona C. 1:1000
Novembro de 1973 Planta de Loteamento. Zona C. 1:1000

Abril de 1974 Emissão de Alvará
ALMADA LARANJEIRO C.M.Almada 1972 A/51 2 2/2 QUINTA DE SANTO ANTÓNIO Alvará de Loteamento nº51. E/819 A/51 1974 (67-146) A51/74 2006 2007

Setembro de 2007 Aditamento ao Alvará de Loteamento
ALMADA COVA C.M.Almada 1973 DURIFORTE. SOC. CONST., S.A.R.L. A/28 1 1/1 QUINTA S. LUÍS DE MATAÇÃES Alvará de Loteamento nº28 A/28 1973 - A28/73 1973 1986

DA
PIEDADE Abril de 1973 Emissão de Alvará

ALMADA COVA C.M.Almada 1974 DURIFORTE. SOC. CONST., S.A.R.L. A/52 2 1/2 QUINTA DO ARMEIRO Alvará de Loteamento nº52 A/52 1974. Volume I (1-71) A52/74 1974 1976
DA Abril de 1974 Emissão de Alvará

PIEDADE
ALMADA COVA C.M.Almada 1974 DURIFORTE. SOC. CONST., S.A.R.L. A/52 2 2/2 QUINTA DO ARMEIRO Alvará de Loteamento nº52 A/52 1974. Volume II - A52/74 1976 1993

DA
PIEDADE

ALMADA COVA C.M.Almada 1974 EDUARDO DA FONSECA COELHO A/64 1 1/1 QUINTA DOS CARANGUEJAIS DE BAIXO Alvará de Loteamento nº64 A/64 1974 (1-39) A64/74 1974 1979
DA

PIEDADE
ALMADA ALMADA C.M.Almada 1980 CLEMENTE DA COSTA A/99 1 1/1 QUINTA DOS CARANGUEJAIS Alvará de Loteamento nº99 A/64 1974 (1-99) A99/80 1979 1992

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1951 A. SILVA E SILVA, LDA 91/1951 1 1/1 CENTRO CÍVICO. RUA VIII Projecto de Edifício de Rendimento A. Silva e Silva, Lda. Construção de um Prédio. Rua 8, Lote 3 Junho de 1951 Memória Descritiva e Justificativa
Planta de Topográfica 1:1000
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1953 MANUEL DIONIZIO RAPOSO 284/1953 1 1/1 CENTRO CÍVICO. PRAÇA DA RENOVAÇÃO Projecto de Edifício de Rendimento Manuel Dionizio Raposo. Construção de um Prédio, Praça da Renovação, Junho de 1953 Memória Descritiva e Justificativa (1-530) 1953 2007
Planta de Topográfica 1:1000
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1953 JOSÉ MARQUES 450/1953 2 1/2 CENTRO CÍVICO. Av. ÁLVARES PEREIRA Projecto de Edifício de Rendimento Jose´Marques. Construção de um Prédio de Rendas Limitadas. Av. D. Novembro de Memória Descritiva e Justificativa (1-269) 1953 1991
Planta de Topográfica 1:1000
Planta de Divisão em Lotes para a Quinta de S. Sebastião 1:100
Cércea do Conjunto 1:100
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1953 JOSÉ MARQUES 450/1953 2 2/2 CENTRO CÍVICO. Av. ÁLVARES PEREIRA Projecto de Edifício de Rendimento Jose´Marques. Construção de um Prédio de Rendas Limitadas. Av. D. (270-495) 1991 2007

ALMADA CACILHAS C.M.Almada 1961 JOSÉ ANTÓNIO MARGAÇA 63/1961 1 1/1  AV. FREDERICO ULRICH Projecto de Edifício de Rendimento José António Margaça. Construção de um Prédio. Av. Frederico Ulrich, Lote Fevereiro de 1961 Memória Descritiva e Justificativa (1-215) 1961 2007
Planta de Topográfica 1:1000
Estudo de Conjunto 1:200

FILIPE NOBRE DE FIGUEIREDO, ARQ. Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA CACILHAS C.M.Almada 1966 FRANCISCO PEREIRA 201/1966 2 1/2 AV. FREDERICO ULRICH Projecto de Edifício de Rendimento Francisco Pereira. Av. 25 de Abril, nº 31. Praceta Florbela Espanca Julho de 1966 Memória Descritiva e Justificativa (1-398) 1966 1992
Planta de Topográfica 1:1000
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA CACILHAS C.M.Almada 1966 FRANCISCO PEREIRA 201/1966 2 2/2  AV. FREDERICO ULRICH Projecto de Edifício de Rendimento Francisco Pereira. Av. 25 de Abril, nº 31. Praceta Florbela Espanca (400-625) 1992 2007

ALMADA CACILHAS C.M.Almada 1966 FRANCISCO PEREIRA 209/1966 3 1/3 AV. FREDERICO ULRICH Projecto de Edifício de Rendimento Francisco Pereira. Av. 25 de Abril (1-197)

ALMADA COVA C.M.Almada 1971 SOC. De CONSTRUÇÕES DURIFORTE, LDA 131/1971 1 1/1 PP2. R. INFANTE D. PEDRO Projecto de Edifício de Rendimento Soc. Construção Duriforte, Lda. Construção de um Prédio de Rendimento. Memória Descritiva e Justificativa (1-148) 1971 2007
DA Planta de Localização 1:2000

PIEDADE Planta de Implantação 1:500
Perfil de Conjunto. Cérceas. 1:200
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA COVA C.M.Almada 1971 AMARO DA COSTA BENTO 174/1971 1 1/1 PP2. AV. RAINHA LEONOR Projecto de Edifício de Rendimento Amaro da Costa Bento. Construção de um Prédio de Rendimento. Av. Junho de 1971 Memória Descritiva e Justificativa (1-281) 1971 2004
DA Planta de Localização 1:2000

PIEDADE Planta de Implantação 1:1000
Perfil de Conjunto. Cérceas. 1:200
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1971 SOC. De CONSTRUÇÕES DURIFORTE, LDA 318/1971 1 1/1 PP2. Av. ÁLVARES PEREIRA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. Construção Duriforte, Lda. Construção de um Prédio. Av. D. Nuno Dezembro de Memória Descritiva e Justificativa (1-362) 1971 2007
Planta de Localização 1:2000
Planta de Implantação 1:500
Perfil de Conjunto. Cérceas. 1:200
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1981 CALVITEIRA, SOC. De CONSTRUÇÕES, LDA 83/1981 1 1/1 PP2. R. FRANCISCO XAVIER DE NORONHA Projecto de Edifício de Rendimento Calviteira, Soc. Construção Lda. Construção de um Prédio. Av. Francisco Memória Descritiva e Justificativa (1-238) 1981 2006
Planta de Localização 1:2000
Planta de Implantação 1:200
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA COVA C.M.Almada 1982 AGOSTINHO SILVA SANTOS 480/1982 1 1/1 PP7. QUINTA NOVA DA RAMALHA Projecto de Edifício de Rendimento Agostinho Silva Santos. Projecto de um Edifício Julho de 1982 Memória Descritiva e Justificativa (1-254) 1982 2007
DA LOTE 16 Planta de Localização 1:2000

PIEDADE Planta de Implantação 1:500
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA COVA C.M.Almada 1983 ÂNGELO DOS SANTOS 548/1983 1 1/1 PP7. QUINTA NOVA DA RAMALHA Projecto de Edifício de Rendimento Ângelos dos Santos. Projecto de um Edifício Julho de 1983 Memória Descritiva e Justificativa (1-194) 1983 1992
DA LOTE 15 Planta de Localização 1:2000

PIEDADE Planta de Implantação 1:500
Plantas 1:100

CONSULTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA. PROCESSOS DE EDIFÍCIOS
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Cortes e Alçados 1:100
ALMADA COVA C.M.Almada 1983 ÂNGELO DOS SANTOS 547/1983 1 1/1 PP7. QUINTA NOVA DA RAMALHA Projecto de Edifício de Rendimento Ângelos dos Santos. Projecto de um Edifício Julho de 1983 Memória Descritiva e Justificativa (1-163) 1983 1987

DA LOTE 17 Planta de Localização 1:2000
PIEDADE Planta de Implantação 1:500

Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1983 ÂNGELO DOS SANTOS 526/1983 1 1/1 PP7 Projecto de Edifício de Rendimento Ângelos dos Santos. Projecto de um Edifício Julho de 1983 Memória Descritiva e Justificativa (1-266) 1983 1992
Nº9 e 10 R. Luís Serrão Pimentel Planta de Localização 1:2000

Planta de Implantação 1:500
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1983 ÂNGELO DOS SANTOS 628/1983 1 1/1 PP7. QUINTA NOVA DA RAMALHA Projecto de Edifício de Rendimento Ângelos dos Santos. Projecto de um Edifício Agosto de 1983 Memória Descritiva e Justificativa (1-179) 1983 1993
LOTE 4. PARCELA O Planta de Localização 1:2000

Planta de Implantação 1:500
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA ALMADA C.M.Almada 1986 TIBÉRIO CORREIA DE FIGUEIREDO 1132/1986 1 1/1 PP7 Projecto de Edifício de Rendimento Tibério Correia de Figueiredo. Projecto de um Edifício Memória Descritiva e Justificativa (1-293) 1986 1991
Av. Nun'Álvares Pereira, 74 Planta de Localização 1:2000

Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1987 COMPAVE, S.A.R.L. 955/1987 1 1/1 PP7 Projecto de Edifício de Rendimento Compave, S.A.R.L. Projecto de um Edifício Outubro de 1987 Memória Descritiva e Justificativa (1-137) 1987 1990
LOTE 33. PARCELA O Planta de Implantação 1:500

Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1987 COMPAVE, S.A.R.L. 960/1987 1 1/1 PP7 Projecto de Edifício de Rendimento Compave, S.A.R.L. Projecto de um Edifício Outubro de 1987 Memória Descritiva e Justificativa (1-247) 1987 1992
R. Alfredo Keil, 14 Planta de Implantação 1:500

Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA PRAGAL C.M.Almada 1989 TECNISUL - SOC. De EMPREENDIMENTOS E 755/1989 1 1/1 PP7. RAMALHA Projecto de Edifício de Rendimento Tecnisul. Projecto de um Edifício Novembro de Memória Descritiva e Justificativa 1989
LOTE 10 Planta de Localização 1:2000

Planta de Implantação 1:500
Plantas 1:100
Cortes e Alçados 1:100

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 1/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada Plano Integrado de Almada - Monte da Caparica. Plano de 6000 Fogos. Peças Gráficas
1. Introdução 1

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. 2. Antecedentes (2-21)
3. Memória Descritiva (22-24)
Peças Gráficas
Planos Existentes 1:250000
I. Antecedentes. Localização 1:250000 / 1:50000 1
1. Antecedentes. Localização. Integração Local 1:50000 1
2.1. Antecedentes. Estruturação do Conjunto 1:250000 / 1:25000 1
2.2. Antecedentes. Estruturação do Conjunto. Síntese 1:250000 / 1
2.3. Antecedentes. Síntese 1:10000 1

Maio de 1972 II.3. Reajustamento Prévio do Estudo Director 1:25000 1
Maio de 1972 4. Reaj. Pr. do Estudo Director. Estruturação do Conjunto 1:25000 1
Maio de 1972 5. Reaj. Pr. do Estudo Director. Estruturação do Conjunto 1:10000 1
Maio de 1972 6. Reaj. Pr. do Estudo Director. Rede Viária - Zonamento 1:5000 4
Maio de 1972 7. Reaj. Pr. do Estudo Director. Carta de Unidades Paisagísticas 4

III.Plano de 6000 Fogos - Proposta
Maio de 1972 8. Localização 1:5000 1
Maio de 1972 9. Síntese 1:5000 1
Maio de 1972 10. Espaços Verdes 1:5000 1
Maio de 1972 11. Equipamento 1:5000 1
Maio de 1972 12. Rede Viária 1:5000 1
Maio de 1972 13. Transportes 1:5000 1
Maio de 1972 14. Carta de Parcelamento 1:5000 1
Maio de 1972 15. DL nº 576/70, Art. 7º 1:5000 1
Maio de 1972 16. Carta de Expropriação e Faseamento 1:5000 1
Maio de 1972 17.1. Quadro de Ocupação do Solo na Área Urbana 1
Maio de 1972 17.1. Quadro de Equipamento 1
Maio de 1972 17.1. Quadro de Espaços Verdes 1

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 2/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada Plano Integrado de Almada - Monte da Caparica. Plano de 6000 Fogos. Maio de 1972 Peças Gráficas
IV.Plano de 6000 Fogos - Bases de Trabalho

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. Maio de 1972 18. Levantamento Topográfico 1:5000 4
Maio de 1972 19. Levantamento Topográfico 1:2000 6
Maio de 1972 20. Carta de Solos 1:5000 4
Maio de 1972 21. Carta de Análise Paisagística 1:2000 9
Maio de 1972 22. Perfis de Evolução da Paisagem 1:2000 3
Maio de 1972 23. Carta de Declives 1:2000 9
Maio de 1972 24. Carta de Exposições 1:2000 9
Maio de 1972 25. Carta de Capacidade Biofísica de Utilização 1:2000 9
Maio de 1972 26. Carta Microclimática 1:2000 9
Maio de 1972 27. Carta de Vegetação Potencial
Maio de 1972 28. Carta de Parcelamento 1:2000 6
Maio de 1972 29. Carta de Situação Urbanística 1:2000 6

V. Proposta
Maio de 1972 30. Planta Base 1:2000 6
Maio de 1972 31.1. Rede Viária. Caracterização e Perfis Transversais 1:5000 1
Maio de 1972 31.2. Rede Viária. Planta de Eixos e Perfis 1:2000 6
Maio de 1972 31.3. Rede Viária. Perfis Longitudinais 1:2000 / 1:200 12
Maio de 1972 31.4. Rede Viária. Planta de Terraplanagens 1:2000 6
Maio de 1972 32. Rede de Drenagem 1:2000 6
Maio de 1972 33. Rede de Espaços Verdes 1:2000 9
Maio de 1972 34. Rede de Edificação 1:2000 6
Maio de 1972 35. Caracterização Urbana 1:2000 / 1:500 4
Maio de 1972 36. Redes Públicas 1:2000 6
Maio de 1972 37. Síntese 1:2000 6

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 3/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada PIA - Monte da Caparica. Anexo 3 - Reserva Natural Peças Escritas
1. Introdução sobre protecção e e conservação da natureza

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. 2. O Caso particular da reserva natural
GONÇALO RIBERIO TELES, ARQ.PAIS. 3. Proposta para criação de uma reserva natural
MARGARIDA CANCELA D'ABREU, ARQ. PAIS. 4. Proposta de Regulamento

Peças Gráficas
Maio de 1972 1. Limites da reserva Natural 1:25000
Maio de 1972 2. Carta das Unidades Paisagísticas 1:5000
Maio de 1972 21. Carta de Análise Paisagística 1:2000
Maio de 1972 23. Carta de Declives 1:2000
Maio de 1972 24. Carta de Exposições 1:2000
Maio de 1972 25. Carta de Capacidade Biofísica de Utilização 1:2000
Maio de 1972 26. Carta Microclimática 1:2000
Maio de 1972 33. Rede de Espaços Verdes 1:2000
Maio de 1972 Alçado Panorâmico da Margem Esquerda do Tejo 1:2000

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 4/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada PIA - Monte da Caparica. Anexo 4 - Reserva Paisagística Peças Escritas
1. Introdução sobre protecção e e conservação da natureza

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. 2. O Caso particular da reserva paisagística
GONÇALO RIBERIO TELES, ARQ.PAIS. 3. Proposta para criação de uma reserva paisagística
MANUELA RAPOSO DE MAGALHÃES, ARQ. PAIS. 4. Proposta de Regulamento

Peças Gráficas
Maio de 1972 1. Limites da Reserva Paisagística 1:25000
Maio de 1972 2. Carta das Unidades Paisagísticas 1:5000
Maio de 1972 20. Carta de Solos 1:5000
Maio de 1972 21. Carta de Análise Paisagística 1:2000

Perfis e Alçados de Caracterização da Paisagem 1:1000 / 1:2000

CONSULTA NO INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA. PLANOS E PROJECTOS
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PROCESSOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 5/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada PIA - Monte da Caparica. Anexo 5 - Habitação
1. Introdução (5-8)

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. 2. Análise Populacional (10-33)
JOÃO JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, ARQ. 3. Tipologias Espaciais (35-83)
Mº MANUELA ALEGRIA SILVA, GEO. 4. Proposta (85-105)
MARGARIDA DE SOUSA LOBO, ARQ.

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 6/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada PIA - Monte da Caparica. Anexo 6 - Equipamento
1. Análise (4-16)

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. 2. Proposta (17-51)
Mª JOÃO PALLA E CARMO, ARQ.

ALMADA PRAGAL IHRU 1972 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 7 7/7 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada PIA - Monte da Caparica. Anexo 7 - Transportes Peças Escritas
1. Cartas de Isocustos e isotempos de transportes públicos (4-18)

LUÍS VASSALO ROSA, ARQ., COORD. 2. Estudo dos Transportes… (19-36)
JOSÉ VITORINO COSTA BASTOS, ARQ. Peças Gráficas 
ISABEL MARIA DE SÁ MACHADO, ARQ. 1. Cartas de Isocustos e Isotempos 4

2. Cartas das Linhas de Desejo 3
3. Carta de Fluxos 6

ALMADA PRAGAL IHRU 1979 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada. Estrutura de Suporte Principal - 1º Terço Plano Integrado de Almada. Estrutura de Suporte Principal - 1º Terço. Janeiro de 1979 Memória Descritiva e Justificativa 43
Fase 1 - Plano de Pormenor s/data Planta de Conjunto. 1:2000

AUGUSTO VASCO COSTA s/data Malha de Ordenamento Urbano 1:500
s/data Planta de Implantação 1:500
s/data Tipologias 1:500
s/data Modelação do Terreno 1:500
s/data Perfis 1:500
s/data Planta de Intensões 1:500
s/data Plantas 1:200
s/data Alçados 1:200
s/data Corte 1:200
s/data Fogos Tipo 1:50

ALMADA PRAGAL IHRU 1981 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada. Estrutura de Suporte Principal - 2º Terço Plano Integrado de Almada. Estrutura de Suporte Principal - 2º Terço. Janeiro de 1981 Memória Descritiva e Justificativa 5
Projecto Base de Arquitectura Janeiro de 1981 Planta de Localização 1:500

ISABEL MACHADO, ARQ. Janeiro de 1981 Planta dos Pisos 1:200
JOÃO ANDRADE, ARQ. Janeiro de 1981 Alçados 1:200

Janeiro de 1981 Corte 1:200
Janeiro de 1981 Planta de Agregação por tipologias 1:50
Janeiro de 1981 Planta de uma unidade de equipamento integrado 1:50 

ALMADA PRAGAL IHRU 1978 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada. Estrutura de Suporte Principal - 3º Terço Plano Integrado de Almada. Estrutura de Suporte Principal - 3º Terço. s/data Memória Descritiva e Justificativa 9
Fase 0  - Estudo do Plano de Pormenor Janeiro de 1978 Planta de Localização 1:5000

Janeiro de 1978 Planta de Implantação 1:500
Janeiro de 1978 Alçados de Conjunto e Perfis Longitudinais 1:500

ALMADA PRAGAL IHRU 1978 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada. Encosta Sul - 3º Terço Plano Integrado de Almada. Encosta Sul - 3º Terço Março de 1978 Planta de Conjunto 1:200
Bairro Rosa Núcleo 3 - Fase 3 Março de 1978 Alçados de Conjunto 1:200

MANUEL MAGALHÂES, ARQ. Março de 1978 Plantas dos vários pisos 1:50
JORGE SOARES DE OLIVEIRA, ARQ: Março de 1978 Alçados 1:50

Março de 1978 Corte 1:50
s/data Memória Descritiva 5

ALMADA PRAGAL IHRU FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada.Área do Raposo consulta de originais não integrados em dossier s/data Planta de Conjunto c/ indicação de tipologias 1:1000
Bairro Amarelo s/data Implantação Geral 1:500

JUSTINO MORAIS, ARQ. s/data Perfis e Volumetria 1:500
s/data Conjunto Núcleo 1. Alçados e Cortes 1:200
s/data Conjunto Núcleo 1. Plantas 1:200
s/data Conjunto Núcleo 2. Alçados e Cortes 1:200
s/data Conjunto Núcleo 2. Plantas 1:200

ALMADA PRAGAL IHRU 1977 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada. Encosta Sul - 2º Terço Plano Integrado de Almada. Encosta Sul - 2º Terço Novembro de 1977 Cortes e Alçados de Conjunto 1:500
Bairro Branco Fase 3 - Projecto de Execução Novembro de 1977 Plantas 1:100

BARTOLOMEU COSTA CABRAL, ARQ. Novembro de 1977 Cortes 1:00
MAURÍCIO VASCONCELLOS, ARQ. Novembro de 1977 Alçados 1:100

Novembro de 1977 Planta de Implantação 1:500

ALMADA PRAGAL IHRU 1979 FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO - MOP - SEHU PIA 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano Integrado de Almada. Encosta Poente - 1º Terço Plano Integrado de Almada. Encosta Poente - 1º Terço Agosto de 1979 Planta de Localização 1:5000
Realojamento 68 Fogos Projecto Agosto de 1979 Plantas dos vários pisos 1:200

Agosto de 1979 Plantas dos vários de habitação 1:50

ALMADA PRAGAL IHRU 1993 IGAPHE 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Plano de Urbanização - Almada Poente Plano de Urbanização - Almada Poente Janeiro de 1993 Parte Escrita 93
Revisão do Plano Integrado de Almada Revisão do Plano Integrado de Almada Janeiro de 1993 Des Nº1 Planta de Localização 1:25000

SEABRA BAPTISTA, ENG. COORD. Janeiro de 1993 Des Nº2 Planta de Integração Regional 1:50000
Janeiro de 1993 Des Nº3 Planta de Levantamento Topográfico 1:2000

CARLOS TRAVASSOS, ARQ. Janeiro de 1993 Des Nº4 Planta de Condicionantes REN 1:2000
ISABEL MEDEIROS, DR. Janeiro de 1993 Des Nº5 Planta de Compromissos 1:2000
LUCIANA MIGUEL, ARQ. Janeiro de 1993 Des Nº6 Planta de Solos - Parcelamento 1:2000

Janeiro de 1993 Des Nº7 Planta de Infra-estrutura viária (proposta) 1:2000
Janeiro de 1993 Des Nº8 Planta de Rede de Águas 1:2000
Janeiro de 1993 Des Nº9 Planta de Rede de Esgotos 1:2000
Janeiro de 1993 Des Nº12 Planta de Síntese 1:2000
Janeiro de 1993 Des Nº13 Planta de Zonamento e Sectorização 1:2000

ALMADA PRAGAL IHRU 2004 INH - IHRU 1 1/1 ALMADA - MONTE DA CAPARICA Estudo Estratégico de Almada Poente consulta de elementos em formato digital não integrados em dossier s/data Parte Escrita. Volume I 114
2008 Fase Diagnóstico Nota: estes elementos foram consultados na Espaço e Desenvolcimento s/data Parte Escrita. Volume II 19

s/data Fig. Nº1 Identificação de Equipamentos
ATKINSON PORTUGUESA s/data Fig. Nº 2 Articulação Urbana da Rede de Equipamentos
ESPAÇO e DESENVOLVIMENTO s/data Fig. Nº3 Hipsometria

s/data Fig. Nº4 declives
s/data Fig. Nº5 Orientação de Encostas
s/data Fig. Nº6 Condicionantes Biofísicas
s/data Fig. Nº7 Estrutura Ecológica
s/data Fig. Nº 8 Uso Actual do Solo
s/data Fig. Nº9 Unidades de Paisagem e Sistemas de Vista
s/data Fig. Nº10Relações Visuais com a Envolvência
s/data Fig. Nº11 Leitura Urbana
s/data Fig. Nº 12 Espaço Público de Estadia e Recreio
s/data Fig. Nº 13 PDM Almada
s/data Fig. Nº14 Servidões Administrativas
s/data Fig. Nº 15 Sectores Urbanos do PIA
s/data Fig. Nº 16 Compromissos
s/data Fig. Nº 17 Rede Viária e Estacionamento
s/data Fig. Nº 18 Sistema de Transportes

ODIVELAS - C.M. Loures 1970 GEFEL 1903/OM 2 1/2 ODIVELAS Plano Director da Zona de Odivelas ou Anteplano da Região de Odivelas Plano Director da Zona de Odivelas. Volume I (1-210) 1970 1972
Gabinete de Estudos
 e Empreendimentos Técnicos, S.A.R.L.

ODIVELAS - C.M. Loures 1970 GEFEL 1903/OM 2 2/2 ODIVELAS Plano Director da Zona de Odivelas ou Anteplano da Região de Odivelas Plano Director da Zona de Odivelas. Volume II (211-418) 1972 1974
Gabinete de Estudos Fevereiro de 1973 Ante-Plano. Partes Escritas 108
 e Empreendimentos Técnicos, S.A.R.L. s/data Des Nº1. Localização 1:50000

s/data Des Nº2. Planta de Integração Regional 1:25000
s/data Des Nº3. Planta do Estado Actual 1:5000
s/data Des Nº4. Planta de Compromissos 1:5000
s/data Des Nº5. Rede Viária e Sectorização 1:5000
s/data Des Nº6. Planta Geral de Zonamento 1:5000
s/data Des Nº7. Planta de Distribuição de Equipamento 1:5000

LOURES - C.M. Loures 1971 GEFEL 6978/OM 3 1/3 LOURES Plano Director de Loures Estudo de Ordenamento da Região de Loures. Volume I (1-63) 1971 1974
Gabinete de Estudos
 e Empreendimentos Técnicos, S.A.R.L.

CONSULTA NO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES.  PLANOS
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LOURES - C.M. Loures 1971 GEFEL 6978/OM 3 2/3 LOURES Plano Director de Loures Estudo de Ordenamento da Região de Loures. Volume II (64-291) 1974 1974
Gabinete de Estudos Novembro de 1974 Plano Director de Loures. Análise ao Inquérito 188
 e Empreendimentos Técnicos, S.A.R.L.

LOURES - C.M. Loures 1971 GEFEL 6978/OM 3 3/3 LOURES Plano Director de Loures Estudo de Ordenamento da Região de Loures. Volume III (292-383) 1974 1980
Gabinete de Estudos Agosto de 1974 Des Nº1. Mapa Geológico 1:25000
 e Empreendimentos Técnicos, S.A.R.L. Agosto de 1974 Des Nº2. Mapa de Altimetria 1:25000

Agosto de 1974 Des Nº3. Declives 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº4. Exposições Solares 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº5. Síntese Fisiográfica 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº6. Festos e Talvegues 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº7. Drenagem Superficial 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº8. Recursos Hidrológicos 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº9. Valores Culturais no Espaço Rural 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº10. Zona de Deficiente Drenagem Atmosférica 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº11. Rede de Abastecimento de Água 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº12. Rede de Esgotos 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº13. Rede de Distribuição de Electricidade 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº14. Rede Viária 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº15. Evolução do Tráfego Médio Diário (1955-60-65) 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº16. Evolução do Tráfego Médio Diário (1965-72) 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº17. Transportes Ferroviário e Camionagem 1:50000
Agosto de 1974 Des Nº18. Transportes Públicos 1:50000
Agosto de 1974 Des Nº19. Índices de Acessibilidade 1 1:50000
Agosto de 1974 Des Nº20. Índices de Acessibilidade 2 1:50000
Agosto de 1974 Des Nº21. Grandes Manchas Industriais 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº22. Aproveitamento Agro-Florestal 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº23. Carta de Aptidão de Solos 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº24. Carta de Aptidão de Solos para o Regadio 1:10000
Agosto de 1974 Des Nº25. Evolução Demográfica 1911/40/60/70 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº26. Bairros e Loteamentos Clandestinos 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº27. Centros de Comércio e Serviços 1:25000
Agosto de 1974 Des Nº28. Excerto de Anteplano Director de Loures 1:50000
Agosto de 1974 Des Nº29. Excerto de Anteplano Director de Loures 1:25000

LOURES - C.M. Loures 1976 HIDROTÉCNICA PORTUGUESA 21122/OM/J 12 11/12 ODIVELAS E PÓVOA DE SANTO ADRIÃO Ordenamento do Concelho de Loures Estudo de Ordenamento da Região de Loures - Hidrotécnica Portuguesa (1-50) 1976 1978
Consultores para Estudos e Projectos, Lda Zona de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião Zona de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião Junho de 1976 Parte Escrita 46

Maio de 1976 Des Nº1. Ordenamento do Território
Maio de 1976 Des Nº2. Resumo dos Objectivos Programados Anteriores
Maio de 1976 Des Nº3.Sit.Existente/Ocup.Clandestina/Iniciativas em Curso 1:10000
Maio de 1976 Des Nº4.Análise Física. Fisiografia e Hipometria 1:10000
Maio de 1976 Des Nº5. A.F. Declives 1:10000
Maio de 1976 Des Nº6. A.F. Índices de Exposição 1:10000
Maio de 1976 Des Nº7. A.F. Interpretação Fisiográdica e Microclimática 1:10000
Maio de 1976 Des Nº8. A.F. Capacidade de Uso Agrícola 1:10000
Maio de 1976 Des Nº9. A.F. Caracterização da Rede Hidráulica 1:10000
Maio de 1976 Des Nº10. A.F. Caracterização da Paisagem 1:10000
Maio de 1976 Des Nº11. A.F. Aptidão para a Construção 1:10000
Maio de 1976 Des Nº12. Objectivos Gerais. Esq.de Desenvolvimento Urbano 1:10000
Maio de 1976 Des Nº13. Propostas de Intervenção. Plano Geral de Ordenamento 1:10000
Maio de 1976 Des Nº14. P.I. Distribuição Populacional. Rede de Equipamentos 1:10000
Maio de 1976 Des Nº14. P.I. Estrutura Verde 1:10000
Maio de 1976 Des Nº14. P.I. Programa de Actuações Prioritárias 1:10000

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 1/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol I - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Maio de 1961 Memória Descritiva e Justificativa 2pp. (1-146) 58/71 1961 1963
s/data Estudo de Aproveitamento 1:2000

JOSÉ PASCOAL SOARES,ARQ. s/data Planta de Localização
s/data Instituto de Odivelas. Planta da Zona de Protecção

Julho de 1962 Esquema de Urbanização da Zona E 1:2000
Julho de 1962 Plano Parcial da Zona E. Esquema Orientador 3

Setembro de 1962 Plano Parcial da Zona E. Esquema Orientador. MD. 3
Setembro de 1962 Esquema de Urbanização da Zona E 1:2000

s/data Plano de Urbanização.Planta de Apresentação 1:1000
Abril de 1963 Memória Descritiva e Justificativa 2

s/data Plano de Urbanização.Planta de Apresentação 1:1000
Maio de 1963 Aditamento à Memória Descritiva 2

s/data Plano de Urbanização.Planta de Apresentação 1:1000
Projecto de Arruamentos:

s/data Des Nº1. Planta Geral 1:1000
s/data Des Nº2 a 6. Perfis Longitudinais 1:1000/1:100
s/data Des Nº7 a 20 Perfis Transversais 1:200

Des Nº22 Implantação de Perfis entre Arruamentos 1:1000
Medições e Orçamentos 2
Memória Descritiva e Justificativa 

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 2/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol II - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local s/data Memória Descritiva 7pp. (147-262) 58/71 1963 1964
FERNANDO CORREIA SIMÕES, ARQ. s/data Memória Descritiva e Justificativa 4
MÁRIO QUINTELA BAPTISTA, ARQ. Março de 1964 Projecto de Urbanização. Planta 1:2000

Março de 1964 Projecto de Urbanização. Planta Geral 1:2000
Março de 1964 Projecto de Urbanização. Planta de Apresentação 1:2000

Abril de 1964 Projecto de Urbanização. Planta Topográfica 1:2000
Aditamento à Memória Descritiva 1

Abril de 1964 Projecto de Urbanização. Planta de Apresentação 1:2000
Estudo Económico. Planta do Estado Inicial 1:2000

Maio de 1964 Estudo Económico 4
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 3/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol III - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (263-304) 58/71 1964 1964

MÁRIO QUINTELA BAPTISTA, ARQ.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 4/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol IV A - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Projecto de Arruamentos: (305-389) 58/71 1964 1964

Agosto de 1964 Des Nº1 Planta Geral 1:1000
Agosto de 1964 Des Nº2 a 11 Perfis Longitudinais 1:100 e 1:100
Agosto de 1964 Des Nº 12 a 30 Perfis Transversais 1:200
Agosto de 1964 Des Nº 31 Planta de Pavimentos de A a F 1:500
Agosto de 1964 Des Nº 32 Perfil Transversal Tipo 1:50 e 1:10
Agosto de 1964 Des Nº 33 Muro de Suporte 1:50 e 1:10
Agosto de 1964 Des Nº34 e 35 Escadaria 1:50 e 1:10

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 4/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol IV B - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Projecto de Esgotos (18 des) (390-490) 58/71 1964 1964
Projecto de Águas (12 des)

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 5/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol V - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Projecto de Electricidade (491-601) 58/71 1964 1966
Outubro de 1965 Projecto de Arranjo Urbanístico. Lotes B

s/data Des Nº1 Planta de Trabalho 1:200
s/data Des Nº 2 Plano Geral 1:200
s/data Des Nº 3 Alçados 1:200
s/data Des Nº 4 Alçados 1:200
s/data Des Nº 5 Perfis 1:200
s/data Des Nº 6 Perfis 1:200

Outubro de 1965 Arranjo Urbanístico. Memória Descritiva 3
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 6/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol VI - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Março de 1966 Estudo de Aptidão e Ordenamento Paisagístico 6pp. (602-647) 58/71 1966 1966

s/data Urbanização da Quinta do Mendes. Memória Descritiva 4
s/data Quadro de Loteamento 3
s/data Des Nº 1 Inquérito 1:1000
s/data Des Nº 2 Índices "Ex" 1:1000
s/data Des Nº 3 Ventos Gerais+M378 1:1000
s/data Des Nº 4 Microventos Dominantes 1:1000
s/data Des Nº 5 Microventos Dominantes: Frio e Chuva 1:1000
s/data Des Nº 6 Índices Corrigidos 1:1000
s/data Des Nº 7 Aptidão Urbana 1:1000

CONSULTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS. PLANOS E LOTEAMENTOS
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s/data Des Nº 0 Plano de Urbanização. Planta de Situação 1:2000
s/data Des Nº 1 Levantamento do Terreno 1:1000
s/data Des Nº 2 Zonas de Compromisso 1:1000
s/data Des Nº 3 Planta Indicativa dos Lotes 1:1000
s/data Des Nº 4 Planta de Apresentação 1:1000
s/data Des Nº 5 Planta de Apresentação ao Nível do Solo 1:1000
s/data Des Nº 6 Esquema dos Estacionamentos 1:1000
s/data Des Nº 7 Planta de Referenciação 1:1000
s/data Des Nº 8 Perfis Esquemáticos 1:1000
s/data Des Nº 9 Perfis Esquemáticos 1:1000
s/data Des Nº 10 Perspectiva do Grupo 6 - C6
s/data Des Nº 11 Perspectiva do Grupo 8 - C2 e C4
s/data Des Nº 12 Perspectiva do Grupo 2 - C1
s/data Des Nº 13 Esquema de Circulações de Peões e Zonas Comerciais 1:1000

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 7/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol VII - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Estudo do Desvio da E.N. 250 3pp. (648-688) 58/71 1966 1967
Planta 1:1000

Janeiro de 1967 Des Nº1 Retificação do Estudo: Planta de Loc. Indicação de Perfis 1:500
Janeiro de 1967 Des Nº2 a 5 Cortes 1:200
Janeiro de 1967 Des Nº6 Alçado Principal 1:200
Janeiro de 1967 Des Nº7 Alçado Posterior 1:200
Janeiro de 1967 Des Nº8 Alçado Lateral 1:200
Janeiro de 1967 Des Nº9 Planta de Visibilidade 1:500

s/data Memória Descritiva e Justificativa 1
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 8/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol VIII - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Arranjo Urbanístico dos Grupos 8 e 9 (689-746) 58/71 1967 1967

Memória Descritiva e Justificativa 3
s/data Des Nº1 Plano Geral - G8 e G9 1:200
s/data Des Nº2 Planta de Trabalho - G8 e G9 1:200
s/data Des Nº3 Planta de Implantação - G8 e G9 1:200
s/data Des Nº4 Plantação de Árvores e Erbáceas - G8 e G9 1:200
s/data Des Nº5 Plantação de Arbustos - G8 e G9 1:200
s/data Des Nº6 Planta de Rega - G8 e G9 1:500

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 9/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol IX - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (747-785) 58/71 1967 1967
Junho de 1967 Memória Descritiva e Justificativa 4

VIEIRA DE CARVALHO, ARQ. s/data Des Nº1 Planta Geral 1:2000
s/data Des Nº1 Planta Parcial de Localização 1:500
s/data Des Nº2 Cortes 1:200
s/data Des Nº3 Loteamento 1:200

Julho de 1967 Memória Descritiva e Justificativa 2
s/data Des Nº1 Planta  de Localização 1:200
s/data Des Nº2 Alçado 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 10/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol X - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (786-875) 58/71 1968 1968
s/data Memória Descritiva e Justificativa 2
s/data Mapa Indicativo do Loteamento 7
s/data Des Nº1 Levantamento do Terreno 1:1000
s/data Des Nº2 Corte A-B 1:500
s/data Des Nº3 Loteamento 1:200

Maio de 1968 Memorial 5
s/data Memória Descritiva e Justificativa 2
s/data Mapa de Compensações 1
s/data Des Nº1 Planta Geral Loteamento 1:1000
s/data Des Nº2 Planta de Apresentação 1:1000
s/data Des Nº3 Planta dos Estacionamentos 1:1000
s/data Quadro de Alteração dos Grupos 1

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 11/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XI - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (876-900) 58/71 1968 1969
s/data Memória Descritiva e Justificativa 3

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Mapa Indicativo do Loteamento 4
Março de 1966 Des Nº1 Planta de Zonas 1:1000

s/data Des Nº2 Planta Comparativa 1:1000
Março de 1966 Des Nº3 Planta de Situação 1:1000

s/data Des Nº4 Planta de Loteamento 1:1000
Março de 1966 Des Nº5 Planta de Apresentação 1:1000
Março de 1966 Des Nº6 Planta dos Estacionamentos 1:1000

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 12/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XII A - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (901-1000) 58/71 1969 1971
s/data Memória Descritiva e Justificativa (alterações)

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Des Nº4 Planta de Loteamento 1:1000 (alterações)
s/data Memória Descritiva e Justificativa 1
s/data Plantas 1:500 2
s/data Alçado 1:500
s/data Planta de Cedências 1:1000

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 13/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XII B - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local Projecto de Instalações Eléctricas (14 des) (1001-1097) 58/71 1971 1971
Memória Descritiva, Caderno de Encargos e Orçamentos 47

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. Projecto de Arranjos Exteriores (7 des)
Memória Descritiva 2
Projecto de Arruamentos e Esgotos (9 des)
Memória Descritiva, Medições e Orçamentos 30

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 14/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XII C - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local s/data Planta de Cedências 1:1000 (alterações) (1098-1199) 58/71 1971 1972
s/data Memória Descritiva e Justificativa (alterações) 1

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Des Nº1 Cércea de Conjunto 1:200 (alterações)
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 15/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XIII - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (1200-1377) 58/71 1972 1974

s/data Memória Descritiva e Justificativa (alterações) 2
JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta de Cedências 1:1000 (alterações)

s/data Mapa Comparativo  (alterações)
Março de 1973 Memória Descritiva e Justificativa (alterações) 3

s/data Planta de Cedências 1:1000 (alterações)
Projecto de Arranjo Paisagístico Grupo 6 e 7 e Parque

s/data Des Nº 1 Planta Geral 1:500
s/data Des Nº2 Implantação 1:500
s/data Des Nº 3 Planta de Trabalho 1:500
s/data Des Nº4 A, B e C Perfis 1:500 e 1:200

Projecto de Arruamentos e Esgotos Grupo 6 e 7 e Parque (13 des)
Fevereiro de 1974 Peças Escritas

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 16/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XIV - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo Urbanístico do Local (1378-1506) 58/71 1974 1977
s/data Memória Descritiva e Justificativa (alterações) 2

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta de Cedências 1:1000 (alterações)
s/data Des Nº2 Planta de Indicação de Perfis 1:500
s/data Des Nº3  Perfis 1:500
s/data Des Nº4  Perfis 1:500
s/data Des Nº0 Levantamento 1:500
s/data Des Nº1 Planta 1:100
s/data Des Nº2 Perfis 1:200
s/data Des Nº3  Perfis 1:200

Maio de 1976 Memória Descritiva e Justificativa (alterações)
s/data Des Nº1 Levantamento 1:500
s/data Des Nº3  Perfis 1:200 (alterações)

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 17/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XV - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo de Loteamento de uns Terrenos (1507-1668) 58/71 1977 1978
Projecto de abastecimento de Água

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. Memória Descritiva 47
Projecto de Electrificação
Memória descritiva 46

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 18/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XVI - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo de Loteamento de uns Terrenos (1669-1854) 58/71 1978 1984

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1961 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 14069/U 19 19/19 QUINTA DO MENDES Estudo Urbanístico Vol XVII - Maria Isabel Abreu Lopes. Estudo de Loteamento de uns Terrenos (1855-2084) 58/71 1984 2001

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1972 EDEC, Edificações Económicas, S.A.R.L. 19687/U 2 1/2 QUINTA NOVA Estudo de Loteamento Vol I (Provisório) - EDEC, Edificações Económicas, S.A.R.L - 75/72 - -
Processo em Tribunal Outubro de 1982 Planta de Loteamento e Cedências da 1ªFase 1:1000
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Fevereiro de 1972 Álvara de Loteamento
Fevereiro de 1974 Aditamento ao Alvará de Loteamento

Novembro de 1982 Aditamento ao Alvará de Loteamento
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1972 EDEC, Edificações Económicas, S.A.R.L. 19687/U 2 2/2 QUINTA NOVA Estudo de Loteamento Vol II (Provisório) - EDEC, Edificações Económicas, S.A.R.L - 75/72 - -

Processo em Tribunal Fevreiro de  1985 Planta de Loteamento e Cedências da 1ªFase 1:1000
Novembro de 2004 Des Nº 1 Planta Geral 1:500
Novembro de 2004 Des Nº2 Planta de drenagem e Modelação 1:500
Novembro de 2004 Des Nº 3 Planta de Rega 1:500
Novembro de 2004 Des Nº4 Planta de Trabalho 1:500
Novembro de 2004 Des Nº 5 Pormenores Construtivos 1:20

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 CODIVEL 1319/U ? 7/? QUINTA DA BARROCA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol VII (Provisório) - Plano de Urbanização (589-663) 132/75 1975 1977
Processo em Tribunal 1975 Emissão de Alvará

Plano para Alvará 1:500
Alteração aos Perfis

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 CODIVEL 1319/U ? 11/? QUINTA DA BARROCA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol XI (Provisório) - Plano de Urbanização (1443-1466) 132/75 1998 2001
Processo em Tribunal Recepção Definitiva Parcial

Informação sobre obras coercivas
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 1/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol I - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização Loteamento (1-65) 1/77 1973 1973

Memória Descritiva 3
Des Nº 1 Planta de Localização 1:25000
Des Nº2 Planta de Integração Regional 1:5000
Des Nº 3 Planta do Existente 1:2000
Des Nº4 Planta Topográfica 1:2000
Des Nº 5 Planta de Zonamento e Esquema Viário 1:2000
Des Nº6 Projecto de Trabalho 1:2000
Des Nº7 e 8 Perfis 1:500
Projecto de Arruamentos, Águas e Esgotos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 2/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol II - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização (66-161) 1/77 1973 1974
3

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 3/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol III - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização (162-214) 1/77 1974 1975
Projecto de Electricidade 3

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 4/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol IV - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização (215-370) 1/77 1975 1975
Projecto de Electricidade
Projecto de Abastecimento de Água

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 5/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol V - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização (371-436) 1/77 1975 1976
Projecto de Arruamentos (Esquema Viário)

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 6/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol VI - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização Projecto de Saneamento (437-652) 1/77 1976 1977
Projecto de Arruamentos
Alvará
Planta de Localização
Planta de Cedências
Planta de Loteamento

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 7/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol VII - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização Projecto de Arruamentos (653-710) 1/77 1977 1979
Alterações ao Loteamento
Projecto do Campo de Jogos
Alterações ao Projecto de Águas e Esgotos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 8/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol VIII - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização (711-928) 1/77 1979 1988
Projecto de Electricidade

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 Manuel José Gonçalves e Arnaldo Dias 11380/U 9 9/9 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Loteamento Vol IX - Arroja e Rio Açude - Odivelas. Ante-Plano de Urbanização (929-1045) 1/77 1988 2000
Projecto de Arranjos Exteriores

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 Manuel José Gonçalves Pires 14417/U 18 1/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol I - Manuel José Gonçalves Pires. Estudo de Loteamento de um Terreno
SHABIT - Soc. De Construções e Habitat, Lda desaparecido!
ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 2/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol II - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (165-314) 7/81 1979 1979
Projecto de Electricidade
DES Nº 1 a 14

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 3/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol III - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (315-386) 7/81 1979 1979
Projecto de Arruamentos, Águas e Esgotos.

Agosto de 1979 Des Nº 1. Implantação. 1:500
Agosto de 1979 Des Nº 4. Terraplanagens. 1:500
Agosto de 1979 Des Nº 5 a 11. Perfis Longitudinais. 1:500 e 1:50
Agosto de 1979 Des Nº 12 e 13. Perfis Transversais Tipo. 1:10
Agosto de 1979 Des Nº 14. Pavimento Tipo. 1:10

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 4/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol IV - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno Projecto de Arruamentos, Águas e Esgotos. (387-515) 7/81 1979 1981
Saneamento. Des Nº 1 a 15
Distribuição de Água
Pedido de Emissão de Alvará
Implantação e Arruamento 1:500
Planta de Cedências 1:500

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 5/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol V - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno Projecto de Arranjos Exteriores (516-577) 7/81 1981 1983
Maio de 1993 Des Nº 15 a 31

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 6/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol VI - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno Projecto de Arranjos Exteriores (578-659) 7/81 1983 1984
Maio de 1993 Des Nº 1 a 11

Projecto de Electricidade
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 7/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol VII - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (660-758) 7/81 1984 1986

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 8/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol VIII - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (759-859) 7/81 1986 1987
Projecto de Electricidade

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 9/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol IX - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno Reformulação do Plano de Urbanização da Arroja (860-904) 7/81 1987 1987
Outubro de 1986 Desenho de Loteamento 1:500

Arranjos Exteriores
Arruamentos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 10/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol X - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (905-949) 7/81 1987 1987
Projecto de Saneamento

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 11/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XI - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (950-1064) 7/81 1987 1987
Projecto de Infra-estruturas Eléctrica

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 12/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XII - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (1065-1274) 7/81 1987 1987
Descrições, Inscrições e Averbamentos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 13/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XIII - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (1275-1324) 7/81 1987 1988
Projecto de Água e Saneamento

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 14/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XIV - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (1325-1688) 7/81 1988 1988

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 15/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XV - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno Aditamento ao Alvará (1689-1842) 7/81 1988 1989
Memória Descritiva 2ª Fase

Março de 1989 Des Nº 1 Planta de Loteamento 1:500
Março de 1989 Des Nº 2 a 9 Perfis 1:200

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 16/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XVI - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (1843-2140) 7/81 1989 1990
Projecto de Electricidade (Alteração)
Inscrições e averbamentos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 17/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XVII - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno Arranjos Exrteriores (remodelação) (2141-2335) 7/81 1990 1997
Des Nº1 Planta Geral (Complexo Desportivo) 1:500
Des Nº 2 Planta de Pavimento  (Complexo Desportivo) 1:200
Des Nº3 Planta de Modelação (Complexo Desportivo) 1:200
Des Nº 4 Planta de Arborização  (Complexo Desportivo) 1:200
Des Nº5 Planta de Arbustização (Complexo Desportivo) 1:200
Des Nº 6 Planta de Revestimentos  (Complexo Desportivo) 1:200
Des Nº7 Projecto de Rega (Complexo Desportivo) 1:200
Idem para a Zona A
Idem para a Praça

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1979 ODIPLANUS, Urbanização e Construção, Lda 14417/U 18 18/18 ARROJA - TOJEIRA Projecto de Loteamento Vol XVIII - ODIPLANUS. Estudo de Loteamento de um Terreno (2336-2572) 7/81 1997 2001

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1977 JOAQUIM FRANCO CANAS 25948/U 2 1/2 CASAL VENTOSO ou CHAPIM Estudo de Loteamento Vol I - Irmãos Mota, Lda. Estudo de Loteamento Projecto de Arruamentos (1-140) 8/82 1977 1981
IRMÂOS MOTA, LDA Des Nº1 Planta de Localização 1:2000

Des Nº2 Planta de Piquetagem 1:1000
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Des Nº3 Planta de Trabalho 1:1000
Des Nº4 Planta de Modelação do Terreno 1:1000
Des Nº5 Planta de Pavimentos 1:1000
Des Nº6 Arranjo de Espaços Livres 1:1000
Des Nº7 a 10 Perfis Longitudinais 1:1000 e 1:100
Des Nº11 a 19 Perfis Transversais 1:200
Des Nº20 a 22 Pormenores 1:10
Memória Descritiva, Medições e Orçamentos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1977 JOAQUIM FRANCO CANAS 25948/U 2 2/2 CASAL VENTOSO ou CHAPIM Estudo de Loteamento Vol II - Irmãos Mota, Lda. Estudo de Loteamento (141-451) 8/82 1981 1996
IRMÂOS MOTA, LDA Projecto de Àguas

Projecto de Esgotos
Julho de 1982 Emissão de Alvará

Projecto de Arranjos Exteriores
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1974 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 16349/L/0C 6 1/6 ARROJA Projecto de Loteamento Vol I - Luciano Lopes Rosa. Estudo de Loteamento de um Terreno (1-94) 1/88 1974 1980

M. QUINTELA  BAPTISTA, ARQ.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1974 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 16349/L/0C 6 2/6 ARROJA Projecto de Loteamento Vol II - Luciano Lopes Rosa. Estudo de Loteamento de um Terreno Projecto de Saneamento. Des 1 a 11 (95-169) 1/88 1980 1980

M. QUINTELA  BAPTISTA, ARQ. Memória Descritiva e Justificativa 7
Projecto de Águas
Memória Descritiva e Justificativa 6

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1974 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 16349/L/0C 6 3/6 ARROJA Projecto de Loteamento Vol III - Luciano Lopes Rosa. Estudo de Loteamento de um Terreno Espaços Livres (170-193) 1/88 1980 1980
M. QUINTELA  BAPTISTA, ARQ. Memória Descritiva e Justificativa 1

Projecto de Arruamentos

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1974 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 16349/L/0C 6 4/6 ARROJA Projecto de Loteamento Vol IV- Luciano Lopes Rosa. Estudo de Loteamento de um Terreno (194-325) 1/88 1980 1985
M. QUINTELA  BAPTISTA, ARQ. Projecto de Electrificação

Memória Descritiva e Justificativa 46
Março de 1981 Arranjo Paisagístico

Memória Descritiva e Justificativa 3
Arranjo de Espaços Livres 1:500

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1974 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 16349/L/0C 6 5/6 ARROJA Projecto de Loteamento Vol V- Luciano Lopes Rosa. Estudo de Loteamento de um Terreno (326-488) 1/88 1986 1988
M. QUINTELA  BAPTISTA, ARQ. Fevereiro de 1986 Planta de Cedências 1:500

Projecto de Águas
Projecto de Saneamento
Projecto de Arruamentos
Arranjo Paisagístico
Projecto de Electrificação

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1974 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 16349/L/0C 6 6/6 ARROJA Projecto de Loteamento Vol VI- Luciano Lopes Rosa. Estudo de Loteamento de um Terreno (489-802) 1/88 1988 2007
M. QUINTELA  BAPTISTA, ARQ. Janeiro de 1993 Planta de revestimento e Erbáceas 1:200

Planta de Trabalhos/zonamento
Arborização , Pormenor e Modelação
Projecto de Espaços Verdes. M.D. 7

Setembro de 1993 Telas Finais Abastecimento de Águas
Setembro de 1993 Alteração ao Projecto de Arruamentos

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 JOÃO PEREIRA DE SOUSA e OUTROS 28964/L 23 1/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol I - João Pereira de Sousa e Outros. Estudo de Loteamento Planta de Urbanização (1-46) 2/95 1978 1979
MUNDIPLANUS Agosto de 1978 Memória Descritiva e Justificativa 5

s/data Des Nº1 Bons Dias - 4ª Fase, Planta de Loteamento 1:1000
s/data Des Nº2 Bons Dias - 4ª Fase. Planta de Espaços Livres 1:1000
s/data Des Nº3 Bons Dias - 4ª Fase. Planta de Trabalho 1:1000
s/data Des Nº4 Bons Dias - 4ª Fase. Planta Topográfica 1:1000
s/data Des Nº5 Bons Dias - 4ª Fase. Cortes 1:1000
s/data Des Nº6 Bons Dias - 4ª Fase. Quadro de Loteamento

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 JOÃO PEREIRA DE SOUSA e OUTROS 28964/L 23 2/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol II - João Pereira de Sousa e Outros. Estudo de Loteamento (47-187) 2/95 1980 1980
MUNDIPLANUS Projecto de Electricidade

Medições e Orçamentos 114
ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 JOÃO PEREIRA DE SOUSA e OUTROS 28964/L 23 3/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol III - João Pereira de Sousa e Outros. Estudo de Loteamento Planta de Espaços Livres 1:1000 (188-232) 2/95 1980 1980

MUNDIPLANUS Projecto de Rede de Abastecimento de Água
Projecto de Esgotos
Projecto de Arruamentos

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 JOÃO PEREIRA DE SOUSA e OUTROS 28964/L 23 4/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol IV - João Pereira de Sousa e Outros. Estudo de Loteamento (233-394) 2/95 1980 1980
MUNDIPLANUS Memória Descritiva e Justificativa 35

Arruamentos, Águas e Esgotos
(junção de elementos)

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 5/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol V - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (395-381)? 2/95 1980 1988
Outubro de 1981 Emissão de Alvará (A16/81)

Alterações ao Projecto de Arruamentos, Águas e Esgotos
Des Nº7 Bons Dias - 4ª Fase. Planta de Cedências 1:1000
Des Nº1A Bons Dias - 4ª Fase. Loteamento. Planta de Subzonamento. 1:1000
C.M.Loures, Proposta de Ordenamento. Rede Viária Sectorial 1:5000
C.M.Loures, Proposta de Ordenamento. Zonamento Geral 1:5000

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 6/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol VI - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteame Junho de 1988 Des Nº1 Planta de Localização e Cadastro 1:2000 (382-421) 2/95 1988 1988
Junho de 1988 Des Nº2 Levantamento Fotográfico 1:1000

ANTÓNIO MARTINS, ARQ. Junho de 1988 Des Nº3 Exposições e Declives 1:2000
SEBASTIÃO PIRES, ARQ. Junho de 1988 Des Nº4 Levantamento Topográfico 1:1000

Junho de 1988 Des Nº5 Planta do Esquema Viário 1:1000
Junho de 1988 Des Nº6 Planta de Trabalho 1:1000
Junho de 1988 Des Nº7 e 8 Perfis Longitudinais 1:1000
Junho de 1988 Des Nº9 Planta de Cedências 1:1000
Junho de 1988 Des Nº10 Planta de Síntese 1:1000

Memória Descritiva e Justificativa 21
ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 7/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol VII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Projecto de Arruamentos (422-469) 2/95 1988 1988

Junho de 1988 Des Nº1 Planta de Arruamentos 1:1000
Junho de 1988 Des Nº2 a 11 Perfis Transversais 1:200
Junho de 1988 Des Nº12 e 13 Perfis Transversais 1:50
Junho de 1988 Quadro de Loteamento

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 8/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol VIII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Projecto de Substituição (470-509) 2/95 1988 1989
Memória Descritiva e Justificativa 8

Dezembro de 1988 Des Nº1 Planta de Localização e Cadastro 1:2000
Dezembro de 1988 Des Nº2 Levantamento Fotográfico 1:1000
Dezembro de 1988 Des Nº3 Exposições e Declives 1:2000
Dezembro de 1988 Des Nº4 Levantamento Topográfico 1:1000
Dezembro de 1988 Des Nº5 Planta do Esquema Viário 1:1000
Dezembro de 1988 Des Nº6 Planta de Trabalho 1:1000
Dezembro de 1988 Des Nº7 e 8 Perfis Longitudinais 1:1000
Dezembro de 1988 Des Nº9 Planta de Cedências 1:1000
Dezembro de 1988 Des Nº10 Planta de Síntese 1:1000

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 9/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol IX - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Rectificações ao Projecto (510-614) 2/95 1989 1991
Projectos de Infra-estruturas 4

Janeiro de 1989 Des Nº1 Planta de Arruamentos 1:1000
Janeiro de 1989 Des Nº2 a 12 Perfis Longitudinais 1:1000 e 1:100
Janeiro de 1989 Des Nº13 Planta de Localização de muros de suporte e perfis transv.  1:1000
Janeiro de 1989 Des Nº14 a 17 Perfis Transversais 1:200
Janeiro de 1989 Des Nº18 Pormenores Tipo  1:50 e 1:10
Janeiro de 1989 Des Nº19 a 20 Muros de Suporte 1:20
Janeiro de 1989 Des Nº21 Rotundas 1:50
Março de 1991 Memória Descritiva e Justificativa
Março de 1991 Des Nº10A Planta de Síntese 1:1000

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 10/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol X - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Entrega de Novos Elementos do Proj. Loteamento (615-693) 2/95 1991 1991
Projecto de Electricidade

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 11/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XI - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Projecto de Arranjos Exteriores (694-738) 2/95 1991 1992
50 desenhos

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 12/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Projecto de Arranjos Exteriores (continuação) (739-880) 2/95 1992 1992
Rede de Águas

Abril de 1992 Des Nº9A Planta de Cedências 1:1000
ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 13/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XIII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Projecto de Infra-Estruturas (alterações) (881-997) 2/95 1992 1992

ANEXO II - QUADRO DE PROCESSOS CONSULTADOS                                           11
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ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 14/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XIV - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento Elementos de Substituição (998-1185) 2/95 1992 1993
Maio de 1992 Des Nº6A Planta de Trabalho 1:1000

Fevereiro de 1993 Des Nº9A Planta de Cedências 1:1000
Revisão do Nó viário junto à Escola Secundária
Projecto de Electricidade (junção de elementos)

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 15/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XV - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteame Abril de 1993 Projecto de Infra-Estruturas (alterações) (1186-1225) 2/95 1993 1993

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 16/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XVI - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteam Março de 1993 Aditamento ao alvará 16/81 (1226-1320) 2/95 1993 1993
Quadro Urbanimétrico

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 17/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XVII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (1321-1392) 2/95 1993 1994
Projecto de Arranjos Exteriores (alterações)

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 18/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XVIII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (1393-1464) 2/95 1994 1994
Junção de Elementos

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 19/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XIX - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (1465-1510) 2/95 1994 1994
Junção de Elementos

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 20/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XX - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (1511-1594) 2/95 1994 1994
Junção de Elementos

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 21/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XXI - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (1595-1925) 2/95 1994 1997
Emissão de Alvará 2/95 por alteração do anterior

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 22/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XXII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (1926-2081) 2/95 1997 1998
Arranjos Exteriores

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1978 MUNDIPLANUS 28964/L 23 22/23 BONS DIAS - RAMADA Estudo de Loteamento Vol XXIII - Mundiplanus, Planeamento e Construções, S.A. Estudo de Loteamento (2082-2356) 2/95 1998 2003

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1986 JOSÉ DAMÁSIO CONDE  , REQ. 46849/L 2 1/2 CASAL DA GRANJA Estudo de Loteamento Vol I - José Damásio Conde e Outros. Estudo de Loteamento (1-234) 6/96 1986 1991
ROGÉRIO FILIPE SANTOS , REQ. Rede Eléctrica
JOSÉ INÁCIO RODRIGUES , REQ. Projecto de Águas

Projecto de rede de Esgotos
Projecto de Arruamentos
Projecto de Arranjos Exteriores

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1986 JOSÉ DAMÁSIO CONDE  , REQ. 46849/L 2 2/2 CASAL DA GRANJA Estudo de Loteamento Vol II - José Damásio Conde e Outros. Estudo de Loteamento (235-598) 6/96 1991 2003
ROGÉRIO FILIPE SANTOS , REQ. Outubro de 1996 Emissão de Alvará

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 1/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol I - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento (1-80) 8/97 1996 1996
Março de 1996 Des Nº1. Planta de Zonamento 1:1000
Março de 1996 Des Nº2. Planta do PDM 1:25000
Março de 1996 Des Nº3. Planta de Localização 1:1000
Março de 1996 Des Nº4. Planta de RAN 1:1000
Março de 1996 Des Nº5. Planta de Cedências 1:1000
Março de 1996 Des Nº6. Levantamento Topográfico 1:1000
Março de 1996 Des Nº7. Levantamento da Zona A 1:1000
Março de 1996 Des Nº8. Planta de Síntese 1:500
Março de 1996 Des Nº9 a 17. Perfis 1:500
Março de 1996 Rede de Esgotos 1:1000
Março de 1996 Elecrtricidades

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 2/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol II - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Arruamentos (81-124) 8/97 1996 1996
Maio de 1996 Des Nº1. Planta de Arruamentos 1:500
Maio de 1996 Des Nº2 a 12. Perfis Longitudinais 1:500
Maio de 1996 Des Nº13 a 17. Perfis TRansversais 1:100
Maio de 1996 Des Nº18. Rotunda 1:200
Maio de 1996 Des Nº19 a 22. Perfis TRansversais 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 3/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol III - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Arranjos Exteriores (125-154) 8/97 1996 1996
Maio de 1996 Des Nº16. Planta de Implantação 1:200
Maio de 1996 Des Nº17. Planta Pavimentos e Escadas 1:200
Maio de 1996 Des Nº18. Zona D. rede de Rega 1:200
Maio de 1996 Des Nº19. Planta de Plantação e Sementeiras 1:200
Maio de 1996 Des Nº20. Zona E. Planta Altimetrias 1:200
Maio de 1996 Des Nº21. Zona E. Planta Planimetria 1:200
Maio de 1996 Des Nº22. Zona E. Planta Pavimentos e Escadas 1:200
Maio de 1996 Des Nº23. Zona E. rede de Rega 1:200
Maio de 1996 Des Nº24 Zona E. Planta de Plantação e Sementeiras 1:200
Maio de 1996 Des Nº25 a 29 Zona F. 
Maio de 1996 Des Nº30 Zona F. Cortes 1:50 e 1:200
Maio de 1996 Des Nº31 a34 Zona G. 
Maio de 1996 Des Nº31 a39 Zona H. 
Maio de 1996 Des Nº40 a43 Zona I. 

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 4/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol IV - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Arranjos Exteriores (155-253) 8/97 1996 1996
Maio de 1996 Des Nº1. Planta de Zonamento 1:500
Maio de 1996 Des Nº2 Rede de Rega 1:500
Maio de 1996 Des Nº3 Plano de Plantação de Árvores 1:500
Maio de 1996 Des Nº4 a 7. Zona A
Maio de 1996 Des Nº8 a 11. Zona B
Maio de 1996 Des Nº12 a 15. Zona C

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 5/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol V - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (254-514) 8/97 1996 1996
Julho de 1996 Volume I 169

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 6/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol VI - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (515-690) 8/97 1996 1996
Julho de 1996 Volume II
Julho de 1996 Volume III

Projecto Rede Electrica
Projecto Rede Águas
Projecto Rede Drenagem

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 7/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol VII - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Peças rectificativas do Loteamento (691-776) 8/97 1996 1996
Julho de 1996 Rede de Telecomunicações
Julho de 1996 Rede de Distribuição de Gás

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 8/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol VIII - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Peças rectificativas do Loteamento (777-800) 8/97 1996 1997

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 9/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol IX - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Arranjos Exteriores (801-948) 8/97 1997 1997
Pareceres e Consulta Pública

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 10/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol X - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Desenhos e Alçados de Conjunto (849-1034) 8/97 1997 1997
Maio de 1997 Des Nº1. Planta de Zonamento 1:100
Maio de 1997 Des Nº2 a 18. Alçados 1:200

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 11/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol XI - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento (1035-1094) 8/97 1997 1997
Alvará

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 12/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol XII - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Desenhos rectificativos (1095-1178) 8/97 1997 1997
Loteamento
A.Exteriores

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 13/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol XIII - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Desenhos rectificativos (1179-1327) 8/97 1997 1998

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 14/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol IV - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento (1328-1535) 8/97 1998 1999

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 15/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol V - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento (1536-1695) 8/97 1999 2001

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1996 SEOANE & VIDAL, LDA 26653/L/0C 16 16/16 QUINTA NOVA - ODIVELAS Projecto de Loteamento Vol VI - Seoane & Vidal, Lda - Quinta Nova. Projecto de Loteamento Recepção Provisória (1696-1976) 8/97 2001 2004

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 1/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento Vol I - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (1-15) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Janeiro de 1999 Des Nº26. Planta da Rede de Infra-Estruturas Eléctricas. Folha B. 1:1000

Janeiro de 1999 Des Nº25. Planta da Rede de Infra-Estruturas Eléctricas. Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº24. Planta da Rede de Infra-Estruturas Telefónicas Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº23. Planta da Rede de Infra-Estruturas Telefónicas Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº22. Traçado da Rede de Gás. Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº21. Traçado da Rede de Gás. Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº20. Traçado da Rede de Saneamento. Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº19. Traçado da Rede de Saneamento. Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº18. Planta da Rede de Água. Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº17. Planta da Rede de Água. Folha A. 1:1000

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 2/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento Vol II - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (16-22) 1/01 1999 1999
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Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Janeiro de 1999 Des Nº16. Arranjos Exteriores 1:5000
Janeiro de 1999 Des Nº15. Perfis Transversais (Arruamentos). 1:100 e 1:20
Janeiro de 1999 Des Nº14, 13 e 12. Perfis Transversais Esquemáticos. 1:500
Janeiro de 1999 Des Nº11. Planta de Cedências. Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº10. Planta de Cedências. Folha A. 1:1000

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 3/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento Vol III - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (23-153) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Janeiro de 1999 Des Nº9. Planta da Estrutura Viária. Folha B. 1:1000

Janeiro de 1999 Des Nº8. Planta da Estrutura Viária. Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº7. Planta de Síntese. Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº6. Planta de Síntese. Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº5. Planta de Loteamento. Folha B. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº4. Planta de Loteamento. Folha A. 1:1000
Janeiro de 1999 Des Nº3. Estado Actual da Propriedade.  1:1500
Janeiro de 1999 Des Nº2. Inserção na Zona.  1:2000
Janeiro de 1999 Des Nº1. Planta de Localização. 1:25000

Outubro de 1993 PDM de Loures. Planta de Ordenamento. (HIDROTÉCNICA.) 1:25000
Fevereiro de 1999 Memória Descritiva e Justificativa 19

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 4/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento Vol IV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (154-163) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Março de 1999 Des Nº2 a 10. Peças de Substituição 

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 5/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento Vol V - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (164-170) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Março de 1999 Des Nº11 a 17. Peças de Substituição 

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 6/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento Vol VI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (171-258) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Março de 1999 Des Nº18 a 26. Peças de Substituição 

Julho de 1999 Des Nº2. Planta Cadastral (Áreas). 1:2000
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 7/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projectos de Infra-Estruturas e Arruamentos Vol VII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (259-496) 1/01 1999 1999

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Outubro de 1999 Des Nº1. Planta de Localização. 1:25000
Agosto de 1999 Des Nº2. Planta do Terreno. 1:2000
Agosto de 1999 Des Nº3 a 8. Planta do Terreno. Folhas 1 a 6. 1:500

Outubro de 1999 Des Nº9. Planta de Síntese. 1:2000
Outubro de 1999 Des Nº10 a 15. Planta de Síntese. Folhas 1 a 6. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº16. Planta de Trabalho. 1:2000
Outubro de 1999 Des Nº17 a 20. Planta de Trabalho. Folhas 1 a 4. 1:500

Setembro de 1999 Memória Descritiva e Justificativa. Arruamentos 3
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 8/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projectos de Infra-Estruturas e Arruamentos Vol VIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (497-538) 1/01 1999 1999

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Outubro de 1999 Des Nº21 e 22. Planta de Trabalho. Folhas 5 e 6. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº23. Planta de Pavimentação. 1:2000
Outubro de 1999 Des Nº24 a 29. Planta de Pavimentação. Folhas 1 a 6. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº30 a 52. Perfis Longitudinais das Ruas e Rotundas. 1:1000 e 1:100
Outubro de 1999 Des Nº53 a 60. Perfis Transversais tipo 1:50
Outubro de 1999 Des Nº61 e 62. Tipologia dos Pavimentos 1:200

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 9/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projectos de Infra-Estruturas e Arruamentos Vol IX - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (539-631) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Outubro de 1999 Des Nº1 a 5. Rede de Esgotos

Outubro de 1999 Des Nº1 a 3. Rede de Águas
Outubro de 1999 Des Nº1 a 2. Gás
Outubro de 1999 Rede Eléctrica
Outubro de 1999 Rede Telefónica

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 10/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projecto de Espaços Exteriores. Zona 7 Vol X - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (632-790) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Outubro de 1999 Des Nº1. Plano Geral de Integração Paisagística. 1:2500

Outubro de 1999 Des Nº2. Plano Geral. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº3 e 4. Plano de Implantação Altimétrica. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº5. Plano de Pavimentos. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº6. Plano de Eq. Infantil e Mobiliário Urbano. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº7. Rede de Rega. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº8. Plano de Plantações e Sementeiras. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº9. Localização de Pormenores de Construção 1:500
Outubro de 1999 Memória Descritiva e Justificativa. 16
Outubro de 1999 Perspectivas 12
Outubro de 1999 Caderno de Encargos
Outubro de 1999 Des Nº17. Planta de Cedências - Folha1  1:1000
Outubro de 1999 Des Nº18. Planta de Cedências - Folha2  1:1000
Outubro de 1999 Des Nº19. Planta da Rede Viária - Folha1  1:1000
Outubro de 1999 Des Nº20. Planta da Rede Viária - Folha2  1:1000
Outubro de 1999 Des Nº21. Projecto de Espaços Exteriores - Zona 7 1:2500
Outubro de 1999 Des Nº22 a 32. Cortes Esquemáticos  1:500
Outubro de 1999 Des Nº33. Perfis Transversais (Arruamentos) 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 11/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (791-838) 1/01 1999 1999
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Outubro de 1999 Des Nº1. Planta de Localização 1:25000

Outubro de 1999 Des Nº2. Plano de Inserção na Zona 1:2000
Outubro de 1999 Des Nº3. Estado Actual da Propriedade 1:1500
Outubro de 1999 Des Nº4. Planta de Lotes. 1:2000
Outubro de 1999 Des Nº5 a 10. Planta de Loteamento - Folha 1 a 6. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº11 a 16. Planta de Síntese - folha 1 a 6. 1:500
Outubro de 1999 Des Nº17. Planta de Cedências - Folha 1 1:1000
Outubro de 1999 Memória Descritiva e Justificativa. 28

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 12/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projecto de Gás Vol XII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Gás (839-1026) 1/01 1999 2001
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Pareceres de Entidades

Junção de Elementos:
Junho de 2000 Des Nº3A
Junho de 2000 Des Nº11A
Junho de 2000 Des Nº12A
Junho de 2000 Des Nº33A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 13/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Arruamentos (1027-1392) 1/01 2001 2001
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Projecto de Execução (245 desenhos)

Memória Descritiva e Justificativa 4
Cálculos
Caderno de Encargos

Outubro de 2000 Projecto de Arruamentos (Peças desenhadas) Des Nº1 a 13
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 14/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XIV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Outubro de 2000 Projecto de Arruamentos (Peças desenhadas) Des Nº14 a 55 (1393-1434) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 15/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Outubro de 2000 Projecto de Arruamentos (Peças desenhadas) Des Nº56 a 111 (1435-1490) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 16/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XVI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Outubro de 2000 Projecto de Arruamentos (Peças desenhadas) Des Nº 112 a 161 (1491-1539) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 17/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XVII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Outubro de 2000 Projecto de Arruamentos (Peças desenhadas) Des Nº 162 a 203 (1540-1581) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 18/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arruamentos Vol XVIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Outubro de 2000 Projecto de Arruamentos (Peças desenhadas) Des Nº 204 a 243 (1582-1622) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 19/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Rede Telefónica Vol XIX - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Outubro de 2000 Projecto da Rede Telefónica (1623-1657) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 20/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arranjos Exteriores Vol XX - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (1658-1691) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Fevereiro de 2001 Des NºII.1. Planta de Pavimentos e Localização de Pormenores 1:1000
Fevereiro de 2001 Des NºII.2. Plano de Rega (...) 1:1000
Fevereiro de 2001 Des NºII.3. Plano de Plantação e Sementeiras 1:1000
Fevereiro de 2001 Des NºIII.1.1. Plano de Implantação Altimétrica - Zonas 1 e 2 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.1.2. Plano de Implantação Planimétrica - Zonas 1 e 2 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.1.3. Plano de Pavimentos e L. de Pormenores - Zonas 1 e 2 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.1.4. Plano de Equipamento e Mob. Urbano - Zonas 1 e 2 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.1.5. Plano de Rega - Zonas 1 e 2 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.1.6. Plano de Plantação e Sementeiras - Zonas 1 e 2 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.2.1. a Des NºIII.2.6. para as Zonas 3 e 4. 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.3.1. a Des NºIII.3.6. para as Zonas 5 e 6. 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.4.1. a Des NºIII.4.6. para as Zonas 7 e 10. 1:500
Fevereiro de 2001 Des NºIII.5.1. a Des NºIII.5.6. para as Zonas 8 e 9. 1:500

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 21/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Arranjos Exteriores Vol XXI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Continuação do Projecto de Espaços Exteriores (1692-1838) 1/01 2001 2001
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Fevereiro de 2001 Des NºI.1. Plano de Apresentação 1:1000
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PROCESSOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS

Fevereiro de 2001 Des NºI.2. Plano de Zonamento 1:1000
Pormenores de Construção
Memória Descritiva e Justificativa 12
Junção de Elementos: F11A e 12A do Loteamento

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 22/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projecto Aprovado da Rede de Esgotos Vol XXII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto Aprovado da Rede de Esgotos: (1839-1892) 1/01 2001 2001
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Des Nº1 a 34

Memória Descritiva e Justificativa 8
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 23/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projecto Aprovado da Rede de Águas Vol XXIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto Aprovado da Rede de Águas: (1893-2028) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Des Nº1 a 11
Memória Descritiva e Justificativa 10

Abril de 2001 Emissão de Álvara de Loteamento
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 24/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXIV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (2029-2078) 1/01 2001 2001

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Agosto de 2001 Pedido de Alteração de Alvará
Des Nº1A a 10 A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 25/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projecto de Electricidade Vol XXV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Electricidade (2079-2218) 1/01 2001 2001
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 26/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Projecto de Electricidade Vol XXVI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (2219-2409) 1/01 2001 2002
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 27/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento.Projecto de Arruamentos 2ªFase Vol XXVII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Arruamentos 2ªFase (2410-2655) 1/01 2002 2002
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Projecto de Execução

Reperfilamento da Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes
Junho de 2002 Des Nº1. Planta do Terreno 1:500
Junho de 2002 Des Nº2. Planta de Síntese 1:500
Junho de 2002 Des Nº3. Planta de Trabalho 1:500
Junho de 2002 Des Nº4. Planta de Pavimentação 1:500
Junho de 2002 Des Nº5 a 8. Perfis Longitudinais e Transversais. 1:500 e 1:50
Junho de 2002 Des Nº9. Planta de Sinalização Vertical. 1:500
Junho de 2002 Des Nº10. Planta de Sinalização Horizontal 1:500
Junho de 2002 Des Nº11. Pormenores 1:20
Abril de 2002 Aditamento ao Alvará: Des Nº3A e 4 A

Projecto da Rede de Distribuição de Gás
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 28/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXVIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Aclaração dos termos (2656-2833) 1/01 2002 2002

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Des Nº1A a 10 A
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 29/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXIX - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (2834-3367) 1/01 2002 2002

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Certidões
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 30/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXX - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (3368-3885) 1/01 2002 2002

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Certidões
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 31/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Aprovado Alteração de Alvará (3886-4190) 1/01 2002 2003

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. conforme pedido de aclaração do Vol XXXVIII
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 32/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (4191-4338) 1/01 2003 2003

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 33/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Espaços Exteriores. Projecto de Execução 2ªFase (4339-4513) 1/01 2003 2003

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Plantas Gerais de Alçados de Conjunto
Janeiro de 2002 Des Nº1. Planta Geral de Alçados de Conjunto 1:2000
Janeiro de 2002 Des Nº2. Alçado de Conjunto Zona 1 (Lotes 6,7,11,12 e 13)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº4. Alçado de Conjunto Zona 2 (Lotes 3,4 e 5)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº5. Alçado Principal de Conjunto Zona 2 (Lotes 5 a 11)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº7. Alçado Principal de Conjunto Zona 3 (Lotes 3 a 15)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº11. Alçado Principal de Conjunto Zona 4 (Lotes 1 a 5)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº13. Alçado Principal de Conjunto Zona 6 (Lotes 12 a 15)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº14. Alçado Principal de Conjunto Zona 6 (Lotes 14 e 15)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº17. Alçado Principal de Conjunto Zona 6 (Lotes 16 a 18)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº19. Alçado Principal de Conjunto Zona 7 (Lotes 14 a 18)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº23. Alçado Principal de Conjunto Zona 9 (Lotes 3 a 12)  1:200
Janeiro de 2002 Des Nº25. Alçado Principal de Conjunto Zona 10 (Lotes 1 e 2)  1:200

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 34/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXIV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Infra-estruturas Eléctricas (4514-4780) 1/01 2003 2004
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Projecto de Arruamentos - Licenciamento

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 35/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Renovação Urbana da Av. Abreu Lopes (4781-5065) 1/01 2004 2004
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Fevereiro de 2004 Pedido de Alteração de Alvará

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 36/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXVI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteament Janeiro de 2003 Projecto de Dimensionamento e Gestão de Resíduos Sólidos (5066-5259) 1/01 2004 2004
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Projecto de Sinalização Vertical e Horizontal

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 37/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXVII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Integração Paisagística (5260-5634) 1/01 2004 2005
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Acesso à Av. Abreu Lopes - Rotunda Norte

Projecto de Sinalização Vertical e Horizontal
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 38/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXVIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Execução das Passagens Inferiores (5635-6028) 1/01 2005 2005

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 39/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XXXIX - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (6029-6394) 1/01 2005 2005

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 40/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XL - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Viaduto de Ligação com a Rotunda de Odivelas (6395-6809) 1/01 2005 2005

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 41/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XLI - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Viaduto de Ligação com a Rotunda de Odivelas (6810-7057) 1/01 2005 2005

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 42/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XLII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Requalificação do Talude Nascente sobre a Ribeira de Odivelas (7058-7260) 1/01 2005 2006

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 43/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XLIII - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (7261-7634) 1/01 2006 2006

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 44/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XLIV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento Projecto de Rectificação da Sinalização (7637-7708) 1/01 2006 2006

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. Pedido de Alteração de Alavará
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1999 CREDIFILIS 35622/L/0C 45 45/45 QUINTA DO PORTO PINHEIRO. COLINAS DO CRUZEIRO Projecto de Loteamento. Vol XLV - Credifilis, S.A. Quinta do Porto Pinheiro. Projecto de Loteamento (7709-7945) 1/01 2006 2007

Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1955 JOSÉ DOS SANTOS BECO, REQ. 5251/ANT 1 1/1 QUINTA DA MEMÓRIA Projecto de Edifício de Rendimento José dos Santos Beco. Construção de um Prédio (1-184) - 1955 2006
SANTOS, SANTOS & MIGUEL, LDA, REQ. LOTE 44 - Av. D. Dinis, nº19 Junho de 1955 Memória Descritiva e Justificativa 2

s/data Planta do Local
FERNANDO MANUEL CORREIA SIMÕES, ARQ. Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados e Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1955 ARMANDO ESTÁCIO VEIGA, REQ. 5298/ANT 1 1/1 QUINTA DA MEMÓRIA Projecto de Edifício de Rendimento Armando Estácio Veiga. Construção de um Prédio (1-232) - 1955 2005
Av. D. Dinis, nº12 Junho de 1955 Memória Descritiva e Justificativa 2

FERNANDO MANUEL CORREIA SIMÕES, ARQ. s/data Planta do Local
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados e Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1955 AMÂNDIO COSTA NEVES, REQ. 5282/ANT 1 1/1 QUINTA DA MEMÓRIA Projecto de Edifício de Rendimento Amândio da Costa Neves. Construção de um Prédio (1-93) - 1955 2006
R. dos Bombeiros Voluntários nº15 Junho de 1955 Memória Descritiva e Justificativa 2

FERNANDO MANUEL CORREIA SIMÕES, ARQ. s/data Planta do Local
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados e Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1966 JOSÉ DOS SANTOS BECO, REQ. 27445/ANT 1 1/1 QUINTA DA MEMÓRIA Projecto de Edifício de Rendimento José dos Santos Beco. Construção de um Prédio (1-128) - 1966 2007
MANUEL JOSÉ GONÇALVES PIRES e OUTRO, REQ. LOTE 104, R. Júlio Dinis, nº 4 Dezembro de 1966 Memória Descritiva e Justificativa 1

Novembro de 1966 Planta do Local
FERNANDO COSTA BELÉM, ARQ. Projecto de Arquitectura

s/data Plano de Urbanização da Qta da Memória. Implantação 1:200
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados e Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1964 RAFAEL MIGUEL DOMINGUES, REQ. 20832/ANT 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Rafael Miguel Domingues. Construção de um Edifício de Rendimento (1-174) 58/71 1964 2003
R. da Circunvalação. LOTE 3A Abril de 1964 Memória Descritiva e Justificativa 3

MÁRIO QUINTELA BATISTA, ARQ, s/data Planta do Local 1:2000
s/data Planta de Loteamento 1:500

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Nascente 1:100
s/data Corte 1:100

Julho de 1965 Projecto de Alterações

CONSULTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS. PROCESSOS DE EDIFÍCIOS

ANEXO II - QUADRO DE PROCESSOS CONSULTADOS                                           14



FORMAS DE HABITAT SUBURBANO. TIPOLOGIAS E MODELOS RESIDENCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

C
O

N
C

E
L
H

O

F
R

E
G

U
E
S

IA

O
R

IG
E
M

A
N

O

AUTOR e/ou REQUERENTE N
º 

d
e
 P

ro
ce

ss
o

N
º 

d
e
 V

o
lu

m
e
s

V
o
l 
N

º

L
o
ca

l

Projecto Designação Dossier D
A

T
A

Documentos N
º 

F
o
lh

a
s

A
lv

/
A

n
o

A
n

o
 I

n
íc

io

Ú
lt

im
a
 E

n
tr

a
d

a

PROCESSOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1964 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 19930/ANT 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Augusto Abreu Lopes. Construção de um Edifício de Rendimento (1-137) 58/71 1964 2001
ARSÈNIO DA SILVA SANTOS, REQ. Rua Z, LOTE 8 Fevereiro de 1964 Memória Descritiva e Justificativa 3

s/data Planta do Local 1:2000
MÁRIO QUINTELA BATISTA, ARQ, s/data Planta de Loteamento 1:500

s/data Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Principal de Conjunto 1:100
s/data Alçado Posterior de Conjunto 1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1964 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 19934/ANT 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Augusto Abreu Lopes. Construção de um Edifício de Rendimento (1-104) 58/71 1964 2005
ALFREDO DOS SANTOS  LOTE 9-B Fevereiro de 1964 Memória Descritiva e Justificativa 4

s/data Planta do Local 1:2000
MÁRIO QUINTELA BATISTA, ARQ, Janeiro de 1964 Planta de Loteamento 1:500

Projecto de Arquitectura
Janeiro de 1964 Plantas de Conjunto 1:200
Janeiro de 1964 Plantas 1:100
Janeiro de 1964 Alçado Poente 1:100
Janeiro de 1964 Alçado Nascente 1:100
Janeiro de 1964 Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1966 FIRMINO LINO, REQ. 25659/ANT 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Firmino Lino. Construção de um Prédio (1-167) 58/71 1966 2000
Av. Dr. Augusto Abreu Lopes. LOTE 7 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta do Local 1:2000
s/data Planta de Loteamento 1:500

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Principal de Conjunto 1:200
s/data Alçados e Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1969 FERNANDO DE ALMEIDA e OUTROS, REQ. 34995/ANT 2 1/2 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Fernando de Almeida e Outros. Construção de um Prédio. Volume I (1-80) 58/71 1969 1969
R. Dr. Nuno Álvares Pereira. LOTE 130 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta do Local 1:2000
s/data Planta de Localização 1:1000

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Principal  1:100
s/data Alçado Posterior  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1969 FERNANDO DE ALMEIDA e OUTROS, REQ. 34995/ANT 2 2/2 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Fernando de Almeida e Outros. Construção de um Prédio. Volume II (81-236) 58/71 1969 2005
R. Dr. Nuno Álvares Pereira. LOTE 130

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1969 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 35392/ANT 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Augusto Abreu Lopes. Construção de um Prédio (1-148) 58/71 1969 2007
MANUEL VICENTE e OUTROS, REQ. R. Domingos Sequeira. LOTE 13 Maio de 1969 Memória Descritiva e Justificativa 2

s/data Planta do Local 1:2000
B.BARROS GOMES, ARQ, s/data Planta de Loteamento 1:1000

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1971 BATALHA, DUARTE E GARRIDO, LDA., REQ. 7181 OCP 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Batalha Duarte e Garrido, Lda. Construção de um Prédio (1-172) 58/71 1971 2006
LOTE 42 s/data Memória Descritiva e Justificativa 1

PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta de Localização 1:2000
s/data Levantamento 1:500

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1972 ANTÓNIO VICENTE JÚNIOR, REQ. 10857 OCP 2 1/2 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento António Vicente Júnior. Construção de um Prédio. Volume I (1-95) 58/71 1972 1974
LOTE 68 s/data Memória Descritiva e Justificativa 1

PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta de Localização 1:2000
s/data Levantamento 1:500
s/data Perfis 1:200

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Corte e Alçados 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1972 ANTÓNIO VICENTE JÚNIOR, REQ. 10857 OCP 2 2/2 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento António Vicente Júnior. Construção de um Prédio. Volume II (96-165) 58/71 1974 2007
LOTE 68

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 JOSÉ JESUS LOPES e OUTRO, REQ. 34519 OCP 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento José de Jesus Lopes e Outro. Construção de um Prédio (1-180) 58/71 1980 2007
LOTE 119 s/data Planta de Localização 1:2000

PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta Geral 1:1000
s/data Perfis 1:200

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 ANTÓNIO ANTUNES e Outros, REQ. 34521 OCP 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento António Antunes e Outros. Construção de um Prédio (1-200) 58/71 1980 2007
LOTE 121 s/data Memória Descritiva e Justificativa 1

s/data Planta de Localização 1:2000
PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta Geral 1:1000

s/data Perfis 1:200
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1978 AUGUSTO ABREU LOPES, REQ. 29598 OCP 1 1/1 QUINTA DO MENDES Projecto de Edifício de Rendimento Augusto Abreu Lopes. Construção de um Prédio (1-198) 58/71 1978 2007
MANUEL HENRIQUES e OUTROS, REQ. LOTE 98 Dezembro de 1978 Memória Descritiva e Justificativa 2

s/data Planta de Localização 1:2000
PAULO NUNES DE OLIVEIRA, ARQ. s/data Planta Geral 1:1000

s/data Perfis 1:200
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 EDMUNDO DE OLIVEIRA ANTÓNIO, REQ. 2295 OCP 1 1/1 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Edmundo de Oliveira António. Construção de um Prédio (1-214) 75/72 1970 2007
LOTE 25 Junho de 1970 Memória Descritiva e Justificativa 2

MÁRIO QUINTELA BATISTA, ARQ, Junho de 1970 Planta de Localização 1:2000
s/data Planta de Implantação 1:500

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 LUÍS FILIPE CUSTÓDIO, REQ. 37707 OCP 4 1/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento José Joaquim dos Santos e Outro. Construção de um Prédio. Volume I (1-92) 75/72 1982 1983
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS CACHAPUZ, REQ. LOTE 9 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

Fevereiro de 1982 Planta de Localização 1:2000
A. ROMANO DE CASTRO, ARQ. s/data Planta de Situação 1:1000

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Principal  1:100
s/data Alçado Posterior  1:100
s/data Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 LUÍS FILIPE CUSTÓDIO, REQ. 37707 OCP 4 2/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento José Joaquim dos Santos e Outro. Construção de um Prédio. Volume II (93-214) 75/72 1983 1984
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS CACHAPUZ, REQ. LOTE 9

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 LUÍS FILIPE CUSTÓDIO, REQ. 37707 OCP 4 3/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento José Joaquim dos Santos e Outro. Construção de um Prédio. Volume III (215-331) 75/72 1984 1987
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS CACHAPUZ, REQ. LOTE 9

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1970 LUÍS FILIPE CUSTÓDIO, REQ. 37707 OCP 4 4/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento José Joaquim dos Santos e Outro. Construção de um Prédio. Volume IV (332-391) 75/72 1987 2007
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS CACHAPUZ, REQ. LOTE 9

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 13252 OCP 3 1/3 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Prédio. Volume I (1-95) 75/72 1973 1973
LOTE 10 - Alameda do Poder Local, nº10 Abrilde 1973 Memória Descritiva e Justificativa 1
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Fevereiro de 1982 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados 1:100
s/data Alçados e Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 13252 OCP 3 2/3 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Prédio. Volume II (96-192) 75/72 1973 1974
LOTE 10 - Alameda do Poder Local, nº10

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1973 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 13252 OCP 3 3/3 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Prédio. Volume III (193-362) 75/72 1976 2007
LOTE 10 - Alameda do Poder Local, nº10

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1977 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 23465 OCP 2 1/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume I (1-152) 132/75 1976 1986
Zona B - LOTE 8 Agosto de 1976 Planta de Localização 1:2000

JOEL SANT'ANA, ARQ. Projecto de Arquitectura
A.J. SANTA-RITA, ARQ. s/data Planta de Implantação 1:500

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados 1:100
s/data Alçados e Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1977 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 23465 OCP 2 2/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume II (153-241) 132/75 1986 2007
Zona B - LOTE 8

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 MANUEL NUNES RIBEIRO, REQ. 34342 OCP 3 1/3 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Manuel Nunes Ribeiro. Construção de um Prédio. Volume I (1-106) 132/75 1980 1982
Zona B - LOTE 13 Junho de 19?? Memória Descritiva e Justificativa 1

JOEL SANT'ANA, ARQ. Março de 1977 Planta de Localização 1:2000
A.J. SANTA-RITA, ARQ. Projecto de Arquitectura

s/data Planta de Implantação 1:500
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados 1:100
s/data Alçados e Corte  1:100

Abril de 1982 Projecto de Alteração
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 MANUEL NUNES RIBEIRO, REQ. 34342 OCP 3 2/3 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Manuel Nunes Ribeiro. Construção de um Prédio. Volume II (107-248) 132/75 1982 1995

Zona B - LOTE 13
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 MANUEL NUNES RIBEIRO, REQ. 34342 OCP 3 3/3 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Manuel Nunes Ribeiro. Construção de um Prédio. Volume III (249-353) 132/75 1999 2006

Zona B - LOTE 13
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 ALBINO DAS NEVES, REQ. 32806 OCP 4 1/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume I (1-72) 132/75 1979 1988

SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. Zona B - LOTE 13A Julho de 1979 Memória Descritiva e Justificativa
Março de 1977 Planta de Localização 1:2000

JOEL SANT'ANA, ARQ. Projecto de Arquitectura
A.J. SANTA-RITA, ARQ. s/data Planta de Implantação 1:500

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados 1:100
s/data Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 32806 OCP 4 2/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume II (73-169) 132/75 1989 1989
Zona B - LOTE 13A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 32806 OCP 4 3/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume III (170-424) 132/75 1990 1992
Zona B - LOTE 13A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 32806 OCP 4 4/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume IV (425-560) 132/75 1992 2006
Zona B - LOTE 13A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 ALBINO DAS NEVES, REQ. 32805 OCP 4 1/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume I Projecto de Arquitectura (1-72) 132/75 1979 1988
SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. Zona B - LOTE 13A s/data Planta de Implantação 1:500

s/data Plantas 1:100
JOEL SANT'ANA, ARQ. s/data Alçados 1:100
A.J. SANTA-RITA, ARQ. s/data Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 32805 OCP 4 2/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume II (73-191) 132/75 1989 1989
Zona B - LOTE 13A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 32805 OCP 4 3/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume III (192-438) 132/75 1990 1992
Zona B - LOTE 13A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 SOC. DE CONSTRUÇÕES J.M.DIAS, LDA., REQ. 32805 OCP 4 4/4 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. De Construção J.M.Dias, Lda. Construção de um Prédio. Volume IV (439-538) 132/75 1992 2007
Zona B - LOTE 13A

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1975 CODIVEL 21096 OCP 2 1/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento CODIVEL. Construção de um Prédio. Volume I (1-148) 132/75 1975 1978
SOCAFO, Construção, Administração e LOTE 25 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2
Fomento, Lda..  REQ. Agosto de 1975 Planta de Localização 1:2000

Projecto de Arquitectura
EDUARDO MEDEIROS, ARQ. s/data Planta de Implantação 1:500
ANTÓNIO ABRANTES, ARQ. s/data Plantas 1:100
CARLOS HOMEM DE SÀ, ARQ. s/data Alçado Principal 1:100

s/data Alçado Posterior 1:100
s/data Cortes 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1975 SOCAFO, Construção, Administração e 21096 OCP 2 2/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento CODIVEL. Construção de um Prédio. Volume II (149-245) 132/75 1978 2007
Fomento, Lda . REQ. LOTE 25

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1975 CODIVEL 21097 OCP 2 1/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento CODIVEL. Construção de um Prédio. Volume I (1-177) 132/75 1975 1979
MANUEL MARÇAL e OUTROS, REQ. LOTE 26 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

s/data Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

EDUARDO MEDEIROS, ARQ. s/data Planta de Implantação 1:500
ANTÓNIO ABRANTES, ARQ. s/data Plantas 1:100
CARLOS HOMEM DE SÀ, ARQ. s/data Alçado Principal 1:100

s/data Alçado Posterior 1:100
s/data Cortes 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1975 MANUEL MARÇAL e OUTROS, REQ. 21097 OCP 2 2/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento CODIVEL. Construção de um Prédio. Volume II (178-231) 132/75 1979 2007
LOTE 26

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1981 LUÍS INOCÊNCIO CHENDO, REQ. 37204 OCP 2 1/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Luís Inocêncio Chendo. Construção de um Prédio. Volume I (1-112) 132/75 1981 1984
LOTE 21 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

Novembro de 1981 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

s/data Planta de Implantação 1:500
s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Principal 1:100
s/data Alçado Posterior 1:100
s/data Cortes 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1981 LUÍS INOCÊNCIO CHENDO, REQ. 37204 OCP 2 2/2 QUINTA DA BARROCA Projecto de Edifício de Rendimento Luís Inocêncio Chendo. Construção de um Prédio. Volume II (113-328) 132/75 1984 2007
LOTE 21

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1976 MANUEL JOSÉ GONÇALVES PIRES e OUTRO, REQ. 22314 OCP 2 1/2 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Manuel José Gonçalves Pires e Outro. Construção de um Prédio. Volume I (1-164) 1/77 1976 1981
LOTE 47 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

EDUARDO MEDEIROS, ARQ. Janeiro de 1975 Planta de Localização 1:2000
ANTÓNIO ABRANTES, ARQ. Projecto de Arquitectura
CARLOS HOMEM DE SÀ, ARQ. s/data Planta de Implantação 1:500

s/data Plantas 1:100
s/data Alçado Nascente 1:100
s/data Alçado Poente 1:100
s/data Alçado Norte 1:100
s/data Alçado Sul 1:100
s/data Cortes 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1976 MANUEL JOSÉ GONÇALVES PIRES e OUTRO, REQ. 22314 OCP 2 2/2 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Manuel José Gonçalves Pires e Outro. Construção de um Prédio. Volume II (165-209) 1/77 1981 2006
LOTE 47

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 MANUEL JOSÉ GONÇALVES PIRES e OUTRO, REQ. 34744 OCP 1 1/1 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Manuel José Gonçalves Pires e Outro. Construção de um Prédio (1-237) 1/77 1980 2006
LOTE 2 Março de 1980 Memória Descritiva e Justificativa 1

ALVES FERREIRA, ARQ. Outubro de 1978 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

Junho de 1980 Planta de Implantação 1:500
Junho de 1980 Plantas 1:100
Abril de 1980 Alçado Nascente 1:100
Abril de 1980 Alçado Poente 1:100
Abril de 1980 Alçado Norte 1:100
Abril de 1980 Alçado Sul 1:100

Junho 1980 Cortes 1:100
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 DIASTÉCNICA, SOC. DE CONSTRUÇÃO, LDA 34745 OCP 2 1/2 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Diastécnica, Soc. De Construção, Lda. Construção de um Prédio. Volume I (1-129) 1/77 1980 1985

Praceta Florbela Espanca, nº3 Março de 1980 Memória Descritiva e Justificativa 2
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Outubro de 1978 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

Junho de 1980 Planta de Implantação 1:500
Junho de 1980 Plantas 1:100
Abril de 1980 Alçado Nascente 1:100
Abril de 1980 Alçado Poente 1:100
Abril de 1980 Alçado Norte 1:100
Abril de 1980 Alçado Sul 1:100

Junho 1980 Cortes 1:100
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 DIASTÉCNICA, SOC. DE CONSTRUÇÃO, LDA 34745 OCP 2 2/2 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Diastécnica, Soc. De Construção, Lda. Construção de um Prédio. Volume II (130-443) 1/77 1985 2007

Praceta Florbela Espanca, nº3
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 DIASTÉCNICA, SOC. DE CONSTRUÇÃO, LDA 34746 OCP 2 1/2 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Diastécnica, Soc. De Construção, Lda. Construção de um Prédio. Volume I (1-163) 1/77 1980 1986

LOTE 4 Março de 1980 Memória Descritiva e Justificativa 2
Outubro de 1978 Planta de Localização 1:2000

Projecto de Arquitectura
Junho de 1980 Planta de Implantação 1:500
Junho de 1980 Plantas 1:100
Abril de 1980 Alçado Nascente 1:100
Abril de 1980 Alçado Poente 1:100
Abril de 1980 Alçado Norte 1:100
Abril de 1980 Alçado Sul 1:100

Junho 1980 Cortes 1:100
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1980 DIASTÉCNICA, SOC. DE CONSTRUÇÃO, LDA 34746 OCP 2 2/2 ARROJA - RIO AÇUDE Projecto de Edifício de Rendimento Diastécnica, Soc. De Construção, Lda. Construção de um Prédio. Volume II (164-457) 1/77 1986 2006

LOTE 4
ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1988 SOC. DE CONSTRUÇÕES MARÇAL E VICENTES, REQ. 3710 OCP 1 1/1  ARROJA. TOJEIRA Projecto de Edifício de Rendimento Soc. de Construções Marçal e Vicentes. Construção de um Edifício (1-258) 7/81 1988 2007

LOTE 81 s/data Memória Descritiva e Justificativa 1
s/data Planta de Localização 1:2000

Projecto de Arquitectura
Outubro de 1988 Plantas 1:100
Outubro de 1988 Alçados  1:100
Outubro de 1988 Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1988 MUNDIGLOBO, HAB., INVESTIMENTOS, 2760 OCP 1 1/1  ARROJA. TOJEIRA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiglobo, Lda. Construção de um Edifício (1-192) 7/81 1988 2004
IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÂO, LDA, REQ. LOTE 17 Março de 1988 Memória Descritiva e Justificativa 1

Fevereiro de 1988 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

CONJUNTO. ESTUDOS E PROJECTOS, AUT. Fevereiro de 1988 Implantação 1:500
Março de 1988 Alçado de Conjunto 1:100
Março de 1988 Plantas 1:100
Março de 1988 Alçados  1:100
Março de 1988 Alçados e Corte 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1990 SUPERPISO, SOC. DE CONSTRUÇÂO, LDA., REQ. 8669 OCP 1 1/1  ARROJA. TOJEIRA Projecto de Edifício de Rendimento Superpiso, Lda. Construção de um Edifício (1-380) 7/81 1990 2006
R. Clementina Carneiro de Moura, nº3 Junho de 1990 Memória Descritiva e Justificativa 1

M. CABRITA, ARQUITECTURA e ENGENHARIA, LDA Junho de 1990 Plantas 1:100
Junho de 1990 Alçado Principal e Posterior  1:100
Junho de 1990 Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1989 JOSÉ SIRGADO, REQ. 5159 OCP 1 1/1  ARROJA. TOJEIRA Projecto de Edifício de Rendimento José Sirgado. Construção de um Edifício (1-283) 7/81 1989 2006
LOTE 30 Maio de 1989 Memória Descritiva e Justificativa 1

M. CABRITA, ARQUITECTURA e ENGENHARIA, LDA Abril de 1989 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

s/data Planta de Implantação 1:500
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 FERNANDO RODRIGUES PEREIRA, REQ. 38207 OCP 5 1/5 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Fernando Rodrigues Pereira. Construção de um Edifício. Volume I (1-102) 8/82 1982 1984
JOSÉ HENRIQUES NUNES e OUTRO, REQ. LOTE 18 Março de 1982 Memória Descritiva e Justificativa 3

Março de 1982 Planta de Localização 1:2000
GETECA, GAB. De ESTUDOS TÉCNICOS e ADM,LDA Projecto de Arquitectura

Março de 1982 Planta de Implantação 1:500
Março de 1982 Planta da Cave 1:100
Março de 1982 Plantas 1:100
Março de 1982 Corte 1:100
Março de 1982 Alçado Norte 1:100
Março de 1982 Alçado Sul 1:100
Março de 1982 Alçado Nascente 1:100
Março de 1982 Alçado Poente 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 FERNANDO RODRIGUES PEREIRA, REQ. 38207 OCP 5 2/5 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Fernando Rodrigues Pereira. Construção de um Edifício. Volume II (103-153) 8/82 1984 1984
JOSÉ HENRIQUES NUNES e OUTRO, REQ. LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 FERNANDO RODRIGUES PEREIRA, REQ. 38207 OCP 5 3/5 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Fernando Rodrigues Pereira. Construção de um Edifício. Volume III (154-272) 8/82 1984 1988
JOSÉ HENRIQUES NUNES e OUTRO, REQ. LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 FERNANDO RODRIGUES PEREIRA, REQ. 38207 OCP 5 4/5 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Fernando Rodrigues Pereira. Construção de um Edifício. Volume IV (273-500) 8/82 1988 2005
JOSÉ HENRIQUES NUNES e OUTRO, REQ. LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 FERNANDO RODRIGUES PEREIRA, REQ. 38207 OCP 5 5/5 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Fernando Rodrigues Pereira. Construção de um Edifício. Volume V (501-702) 8/82 2005 2007
JOSÉ HENRIQUES NUNES e OUTRO, REQ. LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 IRMÃOS MOTA,LDA., REQ. 38101 OCP 1 1/1 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Irmãos Mota, Lda. Construção de um Edifício (1-200) 8/82 1982 2007
SOC. DE CONSTRUÇÕES RIBEIRO GOMES e COSTA LOTE 39, R. Diogo de Silves Março de 1982 Memória Descritiva e Justificativa 3

Março de 1982 Planta de Localização 1:2000
GETECA, GAB. De ESTUDOS TÉCNICOS e ADM,LDA Projecto de Arquitectura

Março de 1982 Planta de Implantação 1:500
Março de 1982 Planta da Cave 1:100
Março de 1982 Plantas 1:100
Março de 1982 Corte 1:100
Março de 1982 Alçado Principal 1:100
Março de 1982 Alçado Posterior 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 IRMÃOS MOTA,LDA., REQ. 38204 OCP 1 1/1 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Irmãos Mota, Lda. Construção de um Edifício (1-232) 8/82 1982 2006
ALMEIDA e FERNANDES, LDA., REQ. LOTE 10 Março de 1982 Memória Descritiva e Justificativa 3

Março de 1982 Planta de Localização 1:2000
GETECA, GAB. De ESTUDOS TÉCNICOS e ADM,LDA Projecto de Arquitectura

Fevereiro de 1981 Planta de Implantação 1:500
Fevereiro de 1981 Planta da Cave 1:100
Fevereiro de 1981 Plantas 1:100
Fevereiro de 1981 Corte 1:100
Fevereiro de 1981 Alçado Principal 1:100
Fevereiro de 1981 Alçado Posterior 1:100
Fevereiro de 1981 Alçado Lateral Esquerdo 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 IRMÃOS MOTA,LDA., REQ. 38205 OCP 2 1/2 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Irmãos Mota, Lda. Construção de um Edifício. Volume I (1-146) 8/82 1982 1986
TÉCNI-VALÉRIOS, LDA, REQ. LOTE 12 Março de 1982 Memória Descritiva e Justificativa 3

Março de 1982 Planta de Localização 1:2000
GETECA, GAB. De ESTUDOS TÉCNICOS e ADM,LDA Projecto de Arquitectura

Março de 1982 Planta de Implantação 1:500
Março de 1982 Plantas 1:100
Março de 1982 Corte 1:100
Março de 1982 Alçado Principal 1:100
Março de 1982 Alçado Posterior 1:100
Março de 1982 Alçado Lateral Direito 1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1982 IRMÃOS MOTA,LDA., REQ. 38205 OCP 2 2/2 CHAPIM Projecto de Edifício de Rendimento Irmãos Mota, Lda. Construção de um Edifício. Volume II (147-225) 8/82 1986 2006
TÉCNI-VALÉRIOS, LDA, REQ. LOTE 12

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1987 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 1088 OCP 1 1/1  ARROJA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Edifício (1-298) 1/88 1987 2005
MANUEL DE JESUS SANTOS, REQ. LOTE 9 Setembro de 1987 Memória Descritiva e Justificativa 2

Novembro de 1981 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1987 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 1244 OCP 2 1/2  ARROJA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Edifício. Volume I (1-203) 1/88 1987 1992
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JOSÉ HENRIQUES NUNES, REQ. LOTE 22 Novembro de 1987 Memória Descritiva e Justificativa 2
Novembro de 1981 Planta de Localização 1:2000

Projecto de Arquitectura
s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1987 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 1244 OCP 2 2/2  ARROJA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Edifício. Volume II (204-335) 1/88 1992 2007
JOSÉ HENRIQUES NUNES, REQ. LOTE 22

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1987 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 1176 OCP 2 1/2  ARROJA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Edifício. Volume I (1-245) 1/88 1987 1990
JOSÉ MARIA NUNES SALVADOR e OUTRO, REQ. LOTE 32 Setembro de 1987 Memória Descritiva e Justificativa 2

Novembro de 1981 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1987 LUCIANO LOPES ROSA, REQ. 1176 OCP 2 2/2  ARROJA Projecto de Edifício de Rendimento Luciano Lopes Rosa. Construção de um Edifício. Volume II (246-366) 1/88 1990 2006
JOSÉ MARIA NUNES SALVADOR e OUTRO, REQ. LOTE 32

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 JOSÉ DAMÁSIO CONDE e OUTROS, REQ. 31267 OCP 1 1/1  ARROJA Projecto de Edifício de Rendimento José Damásio Conde e Outros. Construção de um Edifício (1-392) 1/88 1997 2004
LOTE 52 s/data Memória Descritiva e Justificativa 2

Março de 1997 Planta de Localização 1:2000
Projecto de Arquitectura

s/data Plantas 1:100
s/data Alçados  1:100
s/data Corte  1:100

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1994 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 20207 OCP 2 1/2 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (1-171) 2/95 1994 1994
LOTE 25 Abril de 1994 Memória Descritiva e Justificativa 4

Planta de Localização 1:2000
Abril de 1994 Planta de Implantação 1:500
Abril de 1994 Plantas 1:100
Abril de 1994 Alçados  1:100
Abril de 1994 Cortes  1:100

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1994 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 20207 OCP 2 2/2 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (172-452) 2/95 1994 1995
LOTE 25

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1997 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 30025 OCP 3 1/3 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (1-157) 2/95 1997 1997
LOTE 76 Abril de 1997 Memória Descritiva e Justificativa 4

Planta de Localização 1:2000
Abril de 1997 Planta de Implantação 1:500
Abril de 1997 Plantas 1:100
Abril de 1997 Alçados  1:100
Abril de 1997 Cortes  1:100

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1997 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 30025 OCP 3 2/3 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (158-467) 2/95 1998 2001
LOTE 76

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1997 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 30025 OCP 3 3/3 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (468-594) 2/95 2001 2006
LOTE 76

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1993 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 19153 OCP 4 1/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (1-186) 2/95 1993 1994
LOTE 6 Novembro de 1993 Memória Descritiva e Justificativa 4

Planta de Localização 1:2000
Novembro de 1993 Planta de Implantação 1:500
Novembro de 1993 Plantas 1:100
Novembro de 1993 Alçados  1:100
Novembro de 1993 Cortes  1:100

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1993 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 19153 OCP 4 2/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (187-367) 2/95 1994 1994
LOTE 6

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1993 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 19153 OCP 4 3/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (368-614) 2/95 1994 2001
LOTE 6

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1993 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 19153 OCP 4 4/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (615-768) 2/95 1994 2001
LOTE 6

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1995 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 25131 OCP 4 1/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (1-275) 2/95 1995 1996
LOTE 35 Setembro de 1995 Memória Descritiva e Justificativa 4

Planta de Localização 1:2000
Setembro de 1995 Planta de Implantação 1:500
Setembro de 1995 Plantas 1:100
Setembro de 1995 Alçados  1:100
Setembro de 1995 Cortes  1:100

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1995 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 25131 OCP 4 2/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (276-296) 2/95 1996 1997
LOTE 35

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1995 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 25131 OCP 4 3/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (297-471) 2/95 1997 1999
LOTE 35

ODIVELAS RAMADA C.M. Odivelas 1995 MUNDIPLANUS, PLANEAMENTO e CONSTRUÇÃO 25131 OCP 4 4/4 BONS DIAS. RAMADA Projecto de Edifício de Rendimento Mundiplanus. Construção de um Prédio (472-674) 2/95 1999 2007
LOTE 35

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 32013 OCP 4 1/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (1-147) 8/97 1997 1998
LOTE 6 Novembro de 1997 Memória Descritiva e Justificativa 2

Planta de Localização 1:2000
Maio de 1997 Extrato da Planta de Síntese 1:500
Maio de 1997 Plantas 1:100
Maio de 1997 Alçados  1:100
Maio de 1997 Cortes  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 32013 OCP 4 2/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (148-193) 8/97 1998 1998
LOTE 6

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 32013 OCP 4 3/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (194-393) 8/97 1998 1999
LOTE 6

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 32013 OCP 4 4/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (394-671) 8/97 1999 2007
LOTE 6

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31300 OCP 4 1/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (1-170) 8/97 1997 1998
LOTE 9 Setembro de 1997 Memória Descritiva e Justificativa 2

Planta de Localização 1:2000
Maio de 1997 Extrato da Planta de Síntese 1:500
Maio de 1997 Plantas 1:100
Maio de 1997 Alçados  1:100
Maio de 1997 Cortes  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31300 OCP 4 2/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (171-206) 8/97 1998 1998
LOTE 9

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31300 OCP 4 3/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (207-421) 8/97 1998 2002
LOTE 9

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31300 OCP 4 4/4 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (422-544) 8/97 2002 2007
LOTE 9

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31594 OCP 5 1/5 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (1-69) 8/97 1997 1998
LOTE 18 Outubro de 1997 Memória Descritiva e Justificativa 2

Planta de Localização 1:2000
Maio de 1997 Extrato da Planta de Síntese 1:500
Maio de 1997 Plantas 1:100
Maio de 1997 Alçados  1:100
Maio de 1997 Cortes  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31594 OCP 5 2/5 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (70-159) 8/97 1998 1998
LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31594 OCP 5 3/5 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (160-287) 8/97 1998 1998
LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31594 OCP 5 4/5 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (288-489) 8/97 1998 2000
LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 1997 SEONE e VIDAL, LDA 31594 OCP 5 5/5 QUINTA NOVA Projecto de Edifício de Rendimento Seone e Vidal, Lda. Construção de um Edifício (490-752) 8/97 2000 2002
LOTE 18

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3263 OP 5 1/5 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (1-120) 1/01 2001 2002
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 5 Dezembro de 2001 Memória Descritiva e Justificativa 9

Planta de Localização 1:2000
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PROCESSOS E DOCUMENTOS CONSULTADOS

Novembro de 2001 Planta de Inserção na Zona 1:2000
Novembro de 2001 Planta de Implantação 1:200
Novembro de 2001 Plantas 1:100
Novembro de 2001 Alçados  1:100
Novembro de 2001 Cortes  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3263 OP 5 2/5 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (121-457) 1/01 2002 2002
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 5

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3263 OP 5 3/5 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (458-696) 1/01 2003 2005
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 5

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3263 OP 5 4/5 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (697-865) 1/01 2006 2006
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 5

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3263 OP 5 5/5 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (866-986) 1/01 2006 2006
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 5

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3247 OP 6 1/6 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (1-144) 1/01 2001 2002
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 17 Dezembro de 2001 Memória Descritiva e Justificativa 9

Planta de Localização 1:2000
Novembro de 2001 Planta de Inserção na Zona 1:2000
Novembro de 2001 Planta de Implantação 1:200
Novembro de 2001 Plantas 1:100
Novembro de 2001 Alçados  1:100
Novembro de 2001 Cortes  1:100

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3247 OP 6 2/6 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (145-471) 1/01 2002 2002
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 17

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3247 OP 6 3/6 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (472-596) 1/01 2002 2005
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 17

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3247 OP 6 4/6 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (597-693) 1/01 2005 2006
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 17

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3247 OP 6 5/6 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (694-1098) 1/01 2006 2007
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 17

ODIVELAS ODIVELAS C.M. Odivelas 2002 CREDIFILIS 3247 OP 6 6/6 QUINTA PORTO PINHEIRO Projecto de Edifício de Rendimento Credifilis. Construção de um Edifício (1099-1144) 1/01 2007 2006
Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A. ZONA 2 - LOTE 17
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