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RESUMO: Pensar a qualificação de espaços urbanos degradados implica definir uma 

estratégia espacial de articulação ambiental,  urbanística e infra-estrutural, que integre uma 

intervenção ao nível social e encoraje a população na definição e acompanhamento de 

programas, com vista à captura de recursos e investimentos  e  

a promoção  da equidade social. Nesta perspectiva, importa compreender o Bairro da Cova 

da Moura, quer pelas suas características formais do espaço urbano, quer pela sua 

actividade sociocultural. 

O objectivo do presente trabalho final de projecto é conceber de uma intervenção de 

regeneração urbana para o Bairro da Cova da Moura que assenta na requalificação de 

espaços públicos e na estruturação de uma continuidade urbana de forma a criar uma nova 

estrutura de bairro,  que contribua para mudar a imagem de degradação e desqualificação, 

transformando-o num espaço de oportunidades e forjando uma nova identidade. 
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ABSTRACT: Thinking about the qualification of degraded urban areas implies defining a 

joint strategy space environment, and urban infrastructure, incorporating an intervention at 

the social level and encourage the population in the definition and monitoring of programs in 

order to capture resources and investments and the promotion of social equity. In this 

perspective, it is important to understand the District of Cova da Moura, both by their formal 

characteristics of urban space, either by their socio-cultural activities. The purpose of this 

final work of the project is to design an intervention for urban regeneration district of Cova da 

Moura which is based on the rehabilitation of public spaces and the structuring of an urban 

continuity in order to create a new neighborhood structure, which contributes to change the 

image degradation and disqualification, transforming it into a space of opportunities and 

forging a new identity. 

 

 

 

 

Key-words: Cova da Moura. Urban qualification. Urban continuity. Public Space. Equipment. 

Identity.  
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.. 

INTRODUÇÃO 

Para este trabalho escolheu-se como local de intervenção o Bairro do Alto da Cova da 

Moura, uma área de génese ilegal que surgiu em meados da década de 60 do século 

passado, no concelho da Amadora como resultado da ocupação de território rural, pelo que 

não encontrou na Lei 91/95, solução para a complexidade fundiária urbana, social, cultural e 

étnica desta realidade. A segregação actual entre o Bairro da Cova da Moura e os bairros  

vizinhos da Buraca e Damaia, resulta também das barreiras físicas existentes e da 

consequente falta de permeabilidade urbana, conferindo-lhe o aspecto de ilha. Sendo uma 

área sensível, apresenta problemas, que usualmente marcam as periferias urbanas de 

ocupação habitacional espontânea, que exigem intervenções a diversos níveis.  

 

É importante entender o Bairro da Cova da Moura como bairro, quer pelas características 

formais do seu espaço urbano, quer pela sua actividade sociocultural. Qualificar este espaço 

de forma sustentável passa por respeitar as pré-existências e a cultura da comunidade local, 

agindo no sentido de valorizar a diferença. 

 

A presente proposta representa uma das possíveis respostas a esta realidade, apostando 

na integração urbanística, através de uma estratégia assente na criação e qualificação do 

espaço público existente, clarificando e evidenciando as ligações aos bairros envolventes 

das freguesias da Buraca e da Damaia. Com este propósito são identificados eixos 

estruturais, a partir de ruas actualmente interrompidas por barreiras físicas, que 

atravessando o Bairro da Cova da Moura se articulam com a  envolvente próxima. 

 

Nesta intervenção urbana procurei dar particular atenção aos conflitos e oportunidades do 

espaço existente, ao tecido urbano degradado de génese morfológica diferenciada, à 

descontinuidade e desqualificação do espaço público, mas também aos actuais usos  

propondo uma reestruturação do espaço público. Este processo de intervenção urbana 

estratégica e estruturante assenta na salvaguarda e valorização do património construído e 

na integração no projecto de valências naturais existentes, partindo do estudo da forma 

urbana e dos seus usos. 

 

Assim o objectivo do presente trabalho é desenvolver um projecto de qualificação e 

estruturação de continuidade urbana, de forma a criar uma nova estrutura de Bairro, que 
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contribua para mudar a imagem de degradação e desqualificação, forjando uma nova 

IDENTIDADE. 

 

Para além da introdução e da conclusão o presente trabalho organiza-se em 5 capítulos. 

Nos 5 primeiros tecem-se algumas considerações analíticas sobre: Desenho Urbano e 

Sustentabilidade e Identidade (capítulo 2), Espaço Público como Estrutura Organizativa 

(capítulo 3), Experiências de Intervenções em Bairros Informais (capítulo 4), e o Bairro da 

Cova da Moura (capítulo 5). No último capítulo (Proposta), apresenta-se a justificação das 

opções tomadas no desenvolvimento do projecto. 
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2| 1. Dimensões da Sustentabilidade 

A sustentabilidade representa um desafio complexo para as sociedades contemporâneas. 

Não se trata apenas de considerar a preservação dos recursos ambientais e do meio 

ambiente mas, fundamentalmente, de assegurar condições de vida digna para todos. Têm 

sido considerados por vários autores cinco eixos de desenvolvimento sustentável na cidade 

contemporânea – social, cultural, económico, político e ambiental – os quais devem 

comparecer a níveis acima do projecto, nomeadamente na própria formulação de políticas e 

modelos socioeconómicos.  

 

O crescimento acelerado e desordenado das grandes cidades é visto como um dos 

principais responsáveis pela degradação do meio ambiente. Para contrariar o grande 

consumo energético dos grandes centros urbanos emergiu o conceito de projecto ecológico, 

o qual é cada vez mais importante nos indicadores de qualidade dos projectos de 

arquitectura e de urbanismo.  

 

Em arquitectura, a sustentabilidade tem sido essencialmente entendida como uma questão 

técnica. Grande parte da resposta ao actual desequilíbrio ambiental é deste modo 

direccionada para as questões de construção e de comportamento físico do edificado. Para 

além das questões de adequação eficiente do desenho ao meio-bioclimático específico, o 

projecto pode agora utilizar os novos instrumentos técnicos sustentáveis, que 

compreendem, entre outros, os eco-materiais, as fontes de energia renováveis, os sistemas 

de controlo térmico, os sistemas de reaproveitamento de águas e esgotos, as lógicas de 

reciclagem e reutilização de materiais, ou a matéria construtiva de bio-massa. Nesta óptica,  

um projecto sustentável será aquele que, no seu conjunto, responda positivamente ao 

aproveitamento inteligente e eficiente dos meios e recursos à disposição. É neste âmbito 

que cada projecto pode contribuir individualmente para uma realidade mais sustentável. 

  

Alguns projectistas têm chamado a atenção para o facto de que a sustentabilidade em 

arquitectura / urbanismo não pode ser entendida como um travão à actividade crítica e 

criativa, impedindo a qualificação pela subversão e imaginação. 

 

A questão da sustentabilidade em arquitectura / urbanismo ganhou um novo fôlego com o 

recente extravasar para o campo socioeconómico. Hoje quando se fala em arquitectura 
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sustentável não se fala só no projecto arquitectónico, com a sua vertente técnica e 

tecnológica, mas igualmente no processo cultural e social que o envolve. Desde logo, 

denotam-se importantes mudanças nos modos de entender a profissão e a função do 

arquitecto na sociedade.  

 

O conceito de sustentabilidade pode também determinar a reconfiguração da prática 

arquitectónica a partir das formas de transmissão de conhecimento. Seja reinventando a 

profissão, seja reformulando o conhecimento, a sustentabilidade também se joga no campo 

organizacional e metodológico.  

. 

. 

2| 2. Desenho Urbano e Sustentabilidade 

O conceito de Desenvolvimento Urbano Sustentável assenta na vida que o progresso da 

sociedade tem de assegurar a possibilidade da sua continuidade futura, designadamente 

através da preservação dos ecossistemas naturais que lhe fornecem recursos. A principal 

inovação introduzida por esta definição foi a de considerar em pé de igualdade os três 

subsistemas que condicionam a evolução da espécie humana: o económico, o social, e o 

ecológico. Assim, o Desenvolvimento Urbano Sustentável é “representado pelo resultado da 

intercepção desses subsistemas, mas promovendo um desenvolvimento mais integrado e 

harmonioso das potencialidades humanas, sem com isso comprometer as próprias opções 

de desenvolvimento das próximas gerações” 1 . 

 

De acordo com Florentino (2007), (in Silva, 2007), três princípios de base podem regular 

uma transição para cidades mais sustentáveis:  

- é fundamental a conservação de espaços de importância ecológica e produção 

agrícola, dentro e fora dos perímetros urbanos; 

- a reabilitação do espaço já construído é preferível à urbanização de novos territórios; 

- a qualificação de espaços públicos e a promoção de mistura de usos constituem 

alternativa saudável para contrariar o congestionamento viário, a poluição 

atmosférica e o ruído da motorização privada. 

 

De acordo com Guell (2007), (in Silva, 2007) o conceito de sustentabilidade apresenta os 

seguintes desafios para o planeamento urbano: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Um dos principais documentos pioneiros foi o Relatório Brundtland, texto adoptado pela Conferência Mundial 
sobre o Ambiente e o Desenvolvimento de 1987. 
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- continuidade urbana: o modelo de urbanismo sustentável procura a conexão entre 

tecidos antigos e novos, adjacentes aos núcleos consolidados, com a ligação às 

redes de infra-estruturas existentes e densidade suficiente para que os serviços, o 

comércio e as actividades se possam implantar em proximidade; 

- reabilitação da cidade: trata-se de requalificar de espaços degradados, manter e 

melhorar tecidos existentes, recuperar espaços vazios no interior dos núcleos 

urbanos e estabelecer medidas que impeçam a classificação de novos solos 

urbanizáveis para novas construções enquanto existam espaços infra-estruturados 

desocupados; 

- mistura de funções e grupos sociais: com vista a aumentar a complexidade urbana e 

social nos tecidos existentes, criando novas áreas de centralidade e potenciando a 

mistura de usos urbanos e de grupos sociais e a proximidade em termos de 

acessibilidade entre habitação e trabalho; 

- o espaço público como factor de integração: a mistura de usos, a densidade e a 

ocupação frequente do espaço público pelos cidadãos, sem importar a sua condição 

social, favorecem a coesão social. Trata-se de conceber o espaço público como 

espaço de convivência, libertando-o da função primordial de espaço canal para o 

transporte motorizado, e integrando espaços verdes e elementos naturais; 

- difusão, inovação e conhecimento: é importante garantir a adesão dos cidadãos a 

princípios e valores colectivos e sociais, de forma a criar um sentido de pertença e 

reforçar identidades. 

. 

. 

2| 3. Participação Pública: uma peça-chave no desenvolvimento sustentável 

Existe hoje um reconhecimento generalizado sobre o papel-chave da participação dos 

cidadãos na construção de futuros urbanos sustentáveis. A visão da cidade sustentável – 

apresentada pela Nova Carta de Atenas de 1998-2003 só pode ser alcançada “através dos 

esforços conjuntos nos processos de gestão e planeamento urbano sustentável” 

correspondendo a uma nova abordagem de governância urbana baseada no envolvimento 

dos cidadãos como meio de assegurar a coesão social. 

 

A necessidade de envolver cidadãos e de pôr em prática uma abordagem participada que 

dê corpo ao novo entendimento dos conceitos de governância e de cidadania tem vindo a 

ser sublinhada em vários documentos e directrizes nas últimas décadas, tanto a nível 

internacional como nacional. O debate sobre o desenvolvimento sustentável durante a 
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Cimeira do Rio em 1992 foi sem dúvida marcante na emergência e adopção de novo 

modelos de governância e tornou claro a imperiosa necessidade de envolver cidadãos nos 

processos de desenvolvimento sustentável. 

 

Nos anos que se seguiram à Cimeira do Rio assistiu-se à ratificação de várias convenções 

internacionais sobre desenvolvimento sustentável por um significativo número de países, 

sendo igualmente visível a nível europeu e nacional a formulação de directrizes claras no 

sentido de pôr em prática modelos participativos de desenvolvimento sustentável. 

 

“Inúmeros processos de planeamento urbano das últimas décadas têm mostrado na prática 

que existem muitas formas de envolver os actores relevantes e o público geral. Pode-se de 

facto falar de um contínuo de participação, sobretudo se tivermos em conta duas dimensões 

importantes dos processos participativos - a transparência do processo e o grau de partilha 

do poder de decisão” 2. 

 

Ao longo deste contínuo de participação, podemos distinguir formas específicas de 

participação pública que correspondem a diferentes graus de influência do público nos 

processos de planeamento/projectos urbanos. Processos que visam garantir a 

transparência, divulgando informação seleccionada junto do público, até processos onde 

existe um forte envolvimento dos cidadãos ou actores, podendo chegar, em raros casos, à 

delegação de poder sobre a decisão final. 

 

As orientações europeias, segundo Landeiro (2007), (in Silva, 2007),  tendem a distinguir 

três grandes níveis de participação: 

- primeiro: a divulgação de informação, vista como um direito dos cidadãos e como o 

fundamento indispensável de participação pública, mas não significando 

participação; 

- segundo: a consulta, vista como um modelo utilizado frequentemente, constituindo-

se como requisito mínimo na maior parte dos processos de planeamento e gestão 

urbana, quer a nível europeu, quer nacional; 

- terceiro e por último: a participação activa, correspondendo a processos que 

promovem um envolvimento ou uma colaboração mais activa do público, sendo a 

sua utilização recomendada mas não vinculativa segundo a legislação em vigor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  LANDEIRO, C. et al (2007). Participação pública e monitorização de Planos e Projectos. in SILVA, F. N. da 
(2007). Métodos e Técnicas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. Lisboa: CESUR.  
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O contínuo de participação – Public Participation Spectrum (Fig.1) refere igualmente os 

principais modelos de participação pública utilizados na prática de planeamento. Este 

oferece uma tipologia útil para a prática do planeamento urbano sustentável, uma vez que, 

além da informação e consulta, desagrega a participação activa, referida nas orientações 

europeias, em três modelos distintos – envolvimento, colaboração e delegação de poder. 

São estes três últimos modelos de participação do público os mais utilizados nas boas 

práticas do desenvolvimento urbano sustentável. Modelos centrados na divulgação de 

informação não constituem em si modelos participativos de planeamento urbano, embora a 

informação esteja na base de todos os processos de participação do público. 

 

Cada um dos modelos ou tipos de participação referidos visa objectivos distintos e encerra 

em si promessas que criam expectativas nos vários actores implicados no planeamento 

urbano (Fig.1). A definição dos objectivos dos modelos de participação do público a adoptar, 

e a comunicação clara destes objectivos aos potenciais participantes, de acordo com 

Landeiro (2007), (in Silva, 2007), é extremamente importante, a fim de evitar criar falsas 

expectativas no público, que poderiam conduzir posteriormente a uma quebra de confiança 

dos actores no processo e nas instituições responsáveis pelos processos de planeamento. 

 

 
Fig. 1 – Contínuo de Participação Pública | Fonte: SILVA, 2007 

. 
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2| 4. Valorização do ambiente urbano e mistura de usos 

A valorização ambiental do espaço urbano está intimamente relacionada com a componente 

física do espaço urbano a qual condiciona o conforto com que se realizam as actividades 

quotidianas e o bem-estar dos cidadãos. Entende-se neste trabalho o desenho urbano 

enquanto arte de construção do espaço público e tomam-se como referência, não só, as 

normas urbanísticas que podem favorecer o seu bom desempenho ou as boas práticas 

recentes, como também as práticas populares recentes e antigas de cada lugar. 

   

Se, finalmente, “o que atrai as pessoas são as pessoas” (Jacobs, 1961) e o que importa 

assegurar é uma boa intensidade de uso, então a razão para o sucesso do espaço público 

está também relacionada com a densidade e diversidade funcional das actividades da 

envolvente próxima. 

 

Uma das características dos espaços urbanos que mais pode contribuir para o 

desenvolvimento de vários aspectos associados à sustentabilidade social e económica tem 

a ver com a coexistência de vários usos de solo numa mesma área urbana. 

 

Funções urbanas convivem no espaço da cidade alargada e constituem diferentes respostas 

a diferentes necessidades sociais e modos de vida, sendo imprescindível saber articulá-lo 

para o bom desempenho funcional das cidades. O planeamento urbano não pode descurar 

o entendimento das suas relações, mesmo que a intervenção se limite apenas a uma área 

interna, de um destes espaços característicos. No planeamento urbano e no âmbito do 

desenvolvimento sustentável, importa considerar uma escala de proximidade, em que se  

concretize a vivência urbana, superando as limitações culturais de uma unidade de 

vizinhança mas mantendo o sentido de pertença ao lugar, reforçado pela diversidade dos 

usos públicos e privados que promovem a coesão. A sustentabilidade de projectos urbanos 

de dimensão intermédia assenta na integração:  

- a importância da participação;  

- a gestão do processo;  

- a mistura de usos;  

- e a valorização ambiental, que permite reforçar as identidades.  

  

Para que estes lugares se possam desenvolver, é não só necessário acomodar os espaços 

urbanos às novas necessidades, como propiciar também espaços de identidade, de 
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encontro e de coesão social. Para isso é essencial garantir a sua abertura ao exterior e 

assegurar as suas ligações urbanas ao resto da cidade, assim como adoptar um desenho 

urbano que favoreça a reabilitação da rua como espaço de actividades diversas e de 

convivência quotidiana, onde a qualidade do espaço público tem uma função insubstituível. 

 

De acordo com Jacobs (1996) o planeamento urbano deve “almejar as seguintes metas: 

fomentar ruas vivas e atraentes; fazer com que o tecido dessas ruas forme uma malha o 

mais contínua possível por todo um bairro, com o tamanho e o poder necessário para 

constituir uma sub-cidade em potencial; fazer com que parques, praças e edifícios públicos 

integrem esse tecido de ruas, utilizando-os para intensificar e alinhavar a complexidade e a 

multiplicidade de usos desse tecido; …” 3. 

 

Nesta perspectiva, importa encontrar as formas urbanas que não só permitam e potenciem 

as vivências de proximidade, reabilitando o espaço público como local de encontro e 

interacção social, como ainda garantir a sua ligação funcional a espaços citadinos mais 

vastos e a sua acessibilidade à cidade como um todo. 

. 

. 

2| 5. Identidade Urbana 

Este capítulo tem como enfoque principal entender o significado do bairro sob o ponto de 

vista de quem vive o espaço. Procura-se um resgate da identidade de bairro, que vem 

perdendo a cada dia o seu conteúdo cultural. Trata-se da análise do bairro através da 

percepção, da vivência e da experiência dos residentes e utentes, ou seja, do espaço vivido. 

 

Sob o ponto de vista sociológico, a cidade vive da permanente interacção entre os seus 

espaços e os seus habitantes: “(…) o que na linguagem urbanística configura a forma de 

tecido urbano, (…) no quadro sociológico, reporta-se à formação social urbana, no sentido 

de contemplar o correspondente sistema de ralações sociais e culturais, bem como os 

respectivos quadros identitários da vida urbana” (costa, 1999). 

 

O carácter de uma cidade depende da combinação entre o seu traçado e edificado e da 

apropriação pelos seus habitantes. Quando nos movimentamos pela cidade deparamo-nos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Tradução do autor desta dissertação.  
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com um sem fim de estímulos que nos apuram os sentidos e despertam em nós sensações, 

emoções e reflexões. 

  

A capacidade de uma cidade constituir-se como imaginário está intimamente relacionada 

como a sua identidade urbana que resulta do diálogo constante entre os habitantes e os 

edifícios, as ruas e as praças. A identidade urbana de uma cidade, de acordo com Costa 

(1999) pode também ser definida pelo conjunto de formas e elementos físicos que a 

compõem e cuja configuração, ao adquirir uma dimensão histórica, promove a memória 

colectiva, como materialização das múltiplas memórias que resultam dos processos de 

acrescento e de transformação urbana, num quadro onde as chamadas cidades históricas, 

surgem como referentes de especificidades arquitectónicas que adquirem configurações 

particulares. 

 

O desenho urbano, segundo Lamas (2004), exige um domínio profundo de duas áreas de 

conhecimento: “o processo de formação da cidade, que é histórico e cultural (…); e a 

reflexão sobre a forma urbana enquanto objectivo do urbanismo, ou melhor, enquanto corpo 

ou materialização da cidade capaz de determinar vida urbana em comunidade”. O 

conhecimento da morfologia urbana e da história da forma urbana é condição para uma 

intervenção ajustada. 

 

A construção da cidade e a resolução da complexidade dos problemas do ambiente humano 

exige numerosas competências e múltiplos conhecimentos. O arquitecto contribui com as 

suas qualidades: o desenho e a sensibilidade ao sítio e ao contexto; a criatividade e 

imaginação; a capacidade de síntese e visão global dos problemas. “Hoje, desenhar a 

cidade e nela intervir é também compreender e conhecer a cidade antiga e a cidade 

moderna, nas suas morfologias e processos de formação” (Lamas, 2004). 

 

Esta abordagem do desenho da cidade dentro da disciplina de arquitectura tem subjacente 

que, como refere Lefevre (1974), as formas urbanas dependam da sociedade que as produz 

e das condições históricas, sociais, económicas e políticas em que a sociedade gera o seu 

espaço e o habita. A forma urbana é o modo como se organizam os elementos morfológicos 

que constituem e definem o espaço urbano, relativamente à materialização dos aspectos da 

organização funcional e quantitativa e dos aspectos qualitativos e figurativos. 

O património histórico-cultural e arquitectónico do Bairro da Cova da Moura, aonde se 

pretende intervir,  configura-se num elemento central na tarefa de reforço da sua identidade, 
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ou seja, o que importa é perceber o processo de construção do património histórico, 

arquitectónico e cultural para compreender o processo de construção da identidade do 

bairro. Discutir a questão do património é uma tarefa árdua quando se consideram as 

dimensões histórica, sociocultural e arquitectónica. 

 

Para se discutir a noção de património, utiliza-se a definição de Canclini (1994) que afirma 

que o “património não inclui apenas a herança de cada povo, as expressões mortas da sua 

cultura, mas também os bens culturais visíveis e invisíveis”, o que sugere um “património 

que expressa a solidariedade que une os que compartilham um conjunto de bens e práticas 

que os identifica, mas também costuma ser um lugar de cumplicidade social”. Esta noção 

mais dinâmica de património associa-se ao conceito de cultura, referindo-se a hábitos, 

costumes, tradições e um acervo de realizações materiais e imateriais. 

 

“O património não existe apenas para representar ideias e valores abstractos e para ser 

contemplado. O património, de certo modo, constrói, forma as pessoas” (Gonçalves, 2003). 

Este aspecto antropológico do património que queremos salientar, funciona como um 

elemento de auxílio na estruturação dos elos, cria um sentimento colectivo de pertença 

comunitária e colabora para sedimentar uma identidade sólida. 

 

Esta interpretação da identidade ajusta-se ao património histórico, cultural e arquitectónico 

do Bairro da Cova da Moura, reflectindo-se nas relações sociais existentes e no sentimento 

de pertença e de comunidade, que o caracterizam.  

 

A noção de Bairro é construída a partir de um processo de invenção, como nos diria 

Hobsbawn & Terrance (1984), por componentes da esfera pública, principalmente a 

municipal, para fins administrativos e para a delimitação do território, sendo este alvo de 

intensas disputas, pois ele possibilitava a posse ou não de poder político a nível local. 

 

Como consequência do processo de socialização deste local, o Bairro ganha espaço como 

local de convivência onde as relações quotidianas se constroem e se fortalecem, pois elas 

são formadas a partir de um sentimento de pertença. Desta forma, evidencia-se na Cova da 

Moura a valorização de um modo de vida existente no Bairro, uma representação social, 

uma imagem urbana que também funciona como um reforçar de uma identidade colectiva 

que o distingue dos outros. 
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3| ESPAÇO PÚBLICO COMO ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
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“Actualmente, as cidades necessitam promover a sua identidade e as suas qualidades para 

se afirmarem e diferenciarem numa rede urbana cada vez mais competitiva” (Brandão, 

2002). Assim, “as características identitárias de um local, decorrem da forma como a 

população se relaciona com o ecossistema e se apropria do espaço, originando padrões de 

vida específicos que se reflectem na configuração da paisagem” (Brandão; Remeser, 2000). 

 

“ [Os] espaços públicos enquanto símbolo duma urbanidade de memórias e identidades e, 

ainda hoje, instrumento territorial para a construção da personalidade urbana” (Brandão, 

2002) podem constituir-se importantes instrumentos territoriais. Logo, é pertinente a 

incidência pormenorizada nos Espaços Públicos Urbanos e nas suas características 

intrínsecas uma vez que tendem a permitir consolidar uma estratégia urbana de destaque 

territorial a diversas escalas. 

. 

. 

3| 1. Espaço Público e Cidade 

O espaço público é o elemento determinante da forma da cidade de sociabilização da vida 

urbana. A negação da cidade é precisamente o isolamento, a exclusão de vida colectiva e a 

segregação. 

 

O espaço urbanizado não é cidade. As cidades são lugares com capacidade de serem 

centralidades integradoras e polivalentes e constituídos por tecidos urbanos heterogéneos 

social e funcionalmente. 

 

Fazer cidade é, antes de nada, reconhecer o direito à cidade para todos. Antes dos 

processos da urbanização periférica, da degradação dos centros urbanos e da eclosão de 

pseudocentralidades monofuncionais, reivindicar o valor da cidade é optar por um 

urbanismo de integração. 

 

A relação da rua com a mistura de usos caracteriza a forma urbana de muitas cidades 

europeias e, em alguns casos, de cidades que puderam planificar o seu desenvolvimento, 

gerando formas regulares como a quadrícula. A malha quadricular pode facilitar a de 

misturas de funções e de usos, permitir a combinação diferentes modos de circulação, criar 

espaços públicos de trajectória e de encontro, onde se podem instalar actividades efémeras 
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ou permanentes; estabelecer uma relação dinâmica entre a rua e o espaço edificado e criar 

diferentes tipos de espaços de transição. O tipo de malha urbana e o espaço público 

condicionam-se mutuamente. 

 

Os centros não são somente núcleos de vida urbana pela sua capacidade multifuncional e 

por produzir um sentido integrador. Também são lugar de diferença. As novas centralidades 

reequilibradas social e territorialmente, polivalentes, estruturantes do território, abertas à 

evolução e à diversidade, não se realizarão sem fortes projectos públicos que marquem o 

lugar e imponham compromissos aos agentes económicos. 

 

O risco de se estabelecerem novas regras de jogo entre o Estado, o sector privado e o 

sector imobiliário, é que se reproduza uma maneira de fazer cidade que isole e segregue 

lugares de ricos e de pobres. Para não conduzir a políticas de segregação e fragmentação 

social e espacial, as entidades públicas tem que saber construir colectivamente as cidades 

do futuro, integrando a sociedade civil. 

  

A qualificação do espaço público é um desafio global à política urbana: um desafio 

urbanístico, político e cultural. O espaço público não é um espaço residual entre o que se 

constrói e o espaço viário. Há que o considerar um elemento estruturante do urbanismo, 

seja qual for a sua escala de projecto urbano. Um elemento organizador do território capaz 

de suportar diversos usos e funções. Deve ser um espaço de continuidade e de 

diferenciação, organizativo do bairro, articulador da cidade e estruturador urbano. 

 

A regeneração de espaços públicos cobre diferentes tipos de acções como: 

- recuperação do centro urbano degradado por meio de abertura de ruas e 

quarteirões, animação lúdica e comercial em espaço livre, equipamentos culturais, 

criações de zonas pedonais e melhoria das ruas existentes; 

- medidas para criar uma imagem mais segura e resolver alguns problemas de 

salubridade; 

- melhoria das infra-estruturas base como o mobiliário urbano e iluminação para ajudar 

à conversão em espaços públicos colectivos e com qualidade material que 

proporcione qualidade urbana ao Bairro da Cova da Moura. 

 

A reconversão assenta na reconversão de espaços, equipamentos e edifícios em mau 

estado de conservação/devolutos, de áreas que até agora foram descuidadas e que pelas 
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suas condicionantes materiais ou de localização se podem considerar obsoletas, para usos 

alternativos mais positivos para a cidade, que supõe uma negociação política com agentes 

públicos e privados. 

 

Espaços públicos não são somente a parte principal de toda esta operação de 

desenvolvimento urbano, senão como há-de ser, o elemento ordenador, tanto no que 

respeita a articulação com o resto da cidade, como pelo que respeita a organização interna. 

Mas existem outras oportunidades de produzir espaço público: 

  - a sua consideração como espaços públicos e não como espaços vazios, de 

áreas em regiões urbanas para definir usos compatíveis com a sua sustentabilidade; 

  - a utilização de áreas expectantes para cozer o tecido urbano periférico com 

vocação de atrair elementos de centralidade; 

  - a utilização de novas infra-estruturas de comunicação para coser bairros em 

lugar de fragmentá-los. 

. 

. 

3| 2. Espaço Público Urbano 

Os espaços públicos são elementos estruturantes e organizativos da forma urbana, 

permitindo um funcionamento equilibrado do sistema urbano, apresentando um papel 

integrador ao permitir a ligação e a continuidade territorial e funcional da cidade, fundando e 

consolidando laços sociais ao se constituírem palcos de manifestações várias que 

contribuem para a qualidade de vida, individualizando-se como marcos de identidade da 

cidade, denotando simbolismo político e cultural, ostentando funções variadas e usos 

específicos, e acolhendo utilizadores de grupos sociais diferentes que apresentam 

expectativas diferenciadas. Indubitavelmente, classificam-se como elementos qualificadores 

da colectividade, tanto em termos urbanísticos como em termos históricos, culturais e 

sociais que condicionam a vivência urbana.  

 

“O espaço público dever ser considerado fundador da cidade; no fundo, o espaço público é 

a cidade” (Indovina, 2002). A noção de urbanismo surge no século XIX com Cerdá (1867) 

que estabelece as bases de um urbanismo como ciência, desenvolvendo-se desde então 

diferentes modos de pensar e desenhar a cidade com o movimento moderno: deu-se o 

abandono do espaço público devido a uma perspectiva de implantação funcionalista do solo 

em que “a forma urbana não era gerada a partir da produção de uma estrutura de espaço 

público (…)” (Castro, 2002), tendo como resultado prático a existência de um espaço público 
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sem qualidade caracterizado pela monofuncionalidade, uso fragmentado, zonamento 

excessivo bem como pela sua forma física demasiado rígida.  

Segundo Castro (2002), hoje, a aposta no espaço público não é apenas resultado de uma 

competitividade urbana, mas também expressão: 

 - das limitações e fragilidades do urbanismo funcionalista; 

 - da degradação das condições do espaço urbano generalizado na cidade dos anos 

70 e 80 do século XX; 

 - da investigação disciplinar do urbanismo e da arquitectura (para além das ciências 

sociais) em que se volta a atribuir valor às estruturas espaciais mais persistentes e, nessas, 

ao espaço público; 

 - do reconhecimento de que, face à incerteza na concretização das propostas do 

planeamento, é importante encontrar elementos sólidos que garantam a qualificação dos 

espaços  – o espaço público pode ser um desses elementos. 

 

Por volta dos anos 80 do século XX, emerge a necessidade da criação de espaços de 

excelência rumo a uma qualidade de vida urbana. Assim, passa a ser usual aplicar-se a 

noção de uma nova cultura de cidade para a nossa contemporaneidade, na qual o espaço 

público se tornou “ (…) um elemento de competitividade entre as cidades, já que se elevou o 

padrão cultural de expectativas e os termos comparativos da qualidade de vida” (Castro, 

2002). 

 

No final no século XX, assiste-se “ (…) por um lado, a um retorno em força dos espaços 

públicos como elementos centrais dos projectos urbanos e, por outro lado, descobre-se que 

o espaço público gerador de dinâmicas quotidianas essenciais pode ser um instrumento 

importante e profícuo de coesão social e material da cidade (…)” pelo que alguns autores 

consideram que “ (…) o esquecimento da sua dimensão pública podia estar na origem da 

crise do laço social e da crise de cidadania que hoje se conhece” (Castro, 2002). 

 

Actualmente, pretende-se a criação de espaços singulares e significativos com vista a servir 

não só os habitantes locais mas também os restantes cidadãos ou visitantes. Paralelamente 

a este protagonismo urbano, a sociedade urbana tende a ser cada vez mais individual pelo 

que os espaços públicos urbanos, ao constituírem-se como espaços de sociabilização da 

mesma, podem permitir um reforço do laço social. Por outro lado, verifica-se que os novos 

espaços públicos urbanos tendem a ligar-se sobretudo a componentes de recreio, lazer e 

consumo, perdendo um pouco da sua essência social e política inicial, reflexo do 
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acompanhamento das mudanças comportamentais. Deste modo “(…) o uso dos espaços 

públicos mais tradicionais não correspondem aos modos de vida urbanos mais recentes e 

as práticas de sociabilidade muito marcadas pela festivalidade, (...) apresentam condições 

atractivas e respondem àquelas novas formas de estar em público (…)” (Castro, 2002), pelo 

que se torna necessário adaptar os espaços às novas necessidades e dar-lhes vida, 

fazendo com que os antigos espaços ofereçam actualidade e se modernizem de modo a 

não se tornarem vazios. A nova cultura de cidade é assim caracterizada pelos espaços 

públicos urbanos que continuam a exercer as suas funções típicas embora possam sofrer 

mutações com vista ao seu aumento de versatilidade.  

 

Observa-se, todavia, a proliferação de urbanizações que descuram a necessidade de 

espaços públicos por considerarem que os seus habitantes não os usam em virtude de 

passarem o dia fora de casa. Todavia, eles constituem o ingrediente essencial da identidade 

destes lugares, pelo que se deve garantir a sua existência, qualidade e continuidade, de 

forma a criar uma malha urbana coerente e agradável. 

 

O espaço público urbano configurado por formas herdadas do passado ou por contributos 

recentes, é sempre um produto inacabado passível de adaptações e ajustes aos 

acontecimentos e necessidades. 

 

É notória a diversidade, multiplicidade e complexidade de elementos integrantes dos 

espaços públicos urbanos, o que requer do arquitectos urbanista uma perspectiva, 

especificamente, física e material, mas também funcional, histórica, simbólica e social. Para 

Brandão e Remeser (2000), o espaço público urbano “(…) pode organizar um território 

capaz de suportar diversos usos e funções (…), ser um espaço da continuidade e da 

diferenciação, ordenador do bairro, articulador da cidade, estruturador da região urbana (…), 

referência urbanística, manifestações da história e da vontade do poder, símbolo de 

identidade colectiva”. 

 

Existe uma tendência para o retorno ao espaço público como reacções social e cultural à 

prioridade dada à edificação, à segregação social ou ao zonamento funcional ou quando a 

cidade perde qualidade de auto-representação. Frente à pressão da dispersão, da 

segregação e da segmentação da área urbana como um magma indefinido, é fundamental 

redefinir os espaços públicos nas áreas de novos crescimentos. Recuperar a dimensão 

simbólica para identificar os espaços urbanos como referências citadinas, fazer dos lugares 
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de conexão, lugares com sentido e actos cívicos, atribuir às áreas de nova centralidade, as 

características de um lugar central, ou seja, a multifuncionalidade.  

 

O espaço público não é somente um indicador de qualidade urbana senão também um 

instrumento privilegiado da política urbanística para fazer cidade sobre cidade e para 

qualificar as periferias, para manter e renovar os antigos centros e produzir novas 

centralidades, para suturar os tecidos urbanos (Brandão Alves, 2003). 

. 

. 

3| 2. 1. Espaço Social 

Pode também afirmar-se que o espaço público é parte do espaço entre edifícios, o espaço 

onde a vida em sociedade se desenrola, onde nós como colectividade temos oportunidade 

para “reunirmo-nos e realizar actividades quotidianas nos espaço públicos de uma cidade ou 

de um bairro residencial que nos permitam estar entre outras pessoas, assim como 

experimentar como outra gente se desenvolve em diversas situações” 6 (Gehl, 2006). Onde 

se desenvolvem contactos e relações de diversas intensidades que vão “desde os contactos 

mais simples e vagos, às relações mais complexas” 6 (Gehl, 2006). Estes contactos entre as 

pessoas são o que torna o espaço público não apenas um espaço residual entre o espaços 

privados mas sim o espaço onde a sociedade se relaciona e vive. 

. 

. 

3| 2. 2. Espaço Público e Espaço Colectivo 

É importante salientar que espaço público não se deve dissociar dos espaços privados, 

estes podem gerar vida colectiva tão essencial a uma sociedade, transformando-os em 

espaços colectivos, pois de acordo com Sola-Morales (1992) “o espaço colectivo é muito 

mais e muito menos que o espaço público, se limitarmos este à propriedade administrativa. 

A riqueza civil e arquitectónica, urbanista e morfológica de uma cidade são os seus espaços 

colectivos, todos os lugares onde a vida colectiva se desenvolve. E, talvez, cada vez mais 

estes serão os espaços que não são públicos nem privados, senão ambos. Espaços 

públicos absorvidos por usos particulares, ou espaços privados que adquiriram uma 

utilização colectiva” 6. Morales salienta a importância da gestão dos espaços privados com 

carácter colectivo para a existência de vida em colectividade nas nossas cidades o que 

fortalece e aumenta a qualidade de uma cidade. E uma cidade de qualidade “é a que logra 

dar valor publico ao privado” 6 (Sola-Morales, 1992). 

. 
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. 

3| 2. 3. Tipologias e componentes 

O espaço público como um sistema urbano público é composto por diferentes elementos 

que podem ter funções e significados distintos. Brandão (2008) considera a existência de 

um elenco de quinze tipos organizado por seis referências estruturais (Fig 2). 

 

 
Fig. 2 – Tipologias de Espaço Público | Fonte: BRANDÃO, 2008 

 

Destes 15 tipos de espaços públicos destacamos dois que interessam particularmente à 

reflexão sobre o Bairro da Cova da Moura: a rua e a praça. A rua, mais do que qualquer 

outro elemento, é o estruturador do traçado e da malha urbana, claramente o mais 

identificável na forma urbana e no acto projectual (Lamas, 2000). Lamas salienta o carácter 

de  permanência do traçado ao longo do tempo contrariamente às fachadas que o 

compõem, sendo incomparavelmente mais susceptíveis à mudança de forma, porém 

permite mudar a aparência de uma rua, aspecto destacado por Jacobs (1993) ao afirmar 

“ruas são quase sempre públicas: que pertence ao público, e quando falamos do domínio 

público que estamos falando, em grande parte das ruas” 6. Para além do carácter 

comunicativo, o carácter social da rua é reforçado por Brandão Alves (2003) pois “como elo 

de ligação, possibilita o movimento de peões, de veículos e de bens, albergando diversas 

funções e a comunicação entre indivíduos ou grupos, ou seja, a construção da comunidade 

local. A sua função exprime-se também pela interacção casual, pela recreação e 

conversação e pela ocorrência de diversos rituais e manifestações públicas. Enquanto 

espaço que serve um grupo e não apenas uma família”. A rua é portanto o espaço onde por 

excelência, se realiza a vida e o quotidiano urbano. 

 

“Se a rua são os lugares de circulação, a praça é o lugar intencional do encontro, da 
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permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana, 

comunitária e de prestígio, e consequentemente, de funções estruturantes e arquitecturas 

significativas” (Lamas, 1992). Lamas (1992) distingue a praça de outro tipo de espaços pela  

intencionalidade do desenho e organização espacial, pressupondo a vontade e o desenho 

de uma forma e de um programa. No século XIV, a noção de praça era definida como “áreas 

nas vilas e cidades, esvaziadas de casas e coisas semelhantes e obstáculos, organizadas 

com o propósito de providenciar espaço ou promover o encontro entre as pessoas” (Petrus 

Berchorius, 2005). 

 

A descendência da ágora nas cidades gregas, expressa-se na tipologia de praça, como 

espaço de encontro, de discussão, de reunião das pessoas. Lynch (1999) caracteriza as 

praças como “espaços de encontro e lazer dos transeuntes, locais de escape dentro do 

contexto urbano, onde proporcionar o bem-estar dos indivíduos é o principal objectivo. Para 

tal, o mobiliário e os equipamentos urbanos como bancos, iluminação, fontes, coberto 

vegetal, sombreamento são indispensáveis para atraírem a população e garantirem conforto 

no espaço público”. 

 

As praças pela sua função e escala, são espaços de referência e marcos de legibilidade 

estruturantes na ocupação urbana. Para Lynch (1960), pela sua excepcionalidade no tecido 

urbano, são pontos e locais identificáveis que servem de referência ao sistema de 

orientação de uma cidade. Brandão Alves (2003) reforça a ideia da praça como espaço de 

referência ao afirmar que “constituem também pontos de referência para a nossa 

orientação”. É geralmente nas praças que se concentra maior quantidade de actividades 

colectivas tais como, mercados, festivais, cerimónias, o que as torna espaços centrais no 

tecido urbano.  

. 

. 

3| 2. 5. Parâmetros de qualidade 

Brandão (2008) aponta alguns critérios e parâmetros de qualidade para a eficácia do espaço 

público quer para promoção da vida social, quer para a boa forma urbana: 

- Identidade: o espaço público deve promover o carácter formal e os significados 

reconhecíveis no local; os padrões característicos da cultura e do desenvolvimento 

local; a criação de novos elementos de diferenciação; 
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- Continuidade e Permeabilidade: tem uma boa integração no contexto e na malha 

urbana; possibilita o reconhecimento, diurno e nocturno de marcos de orientação; 

estabelece uma clareza de delimitações, entre espaço público e privado; 

- Segurança, Conforto e Aprazibilidade: promove a segurança de pessoas e bens, e a 

relação segura peões-tráfego; oferece qualidade visual e relação intensa e aprazível 

com a envolvente; 

- Acessibilidade e Mobilidade: oferece facilidade de movimentação, e/ou de 

atravessamento e/ou ligação; promove a interligação dos padrões de movimentação 

(modos e percursos); revela atenção às expectativas e necessidades no uso do 

espaço, sem exclusões; 

- Diversidade e Adaptabilidade: flexibilidade para adaptação a usos diversos e a 

possíveis mudanças futuras; compatibilidade com a escolha de diferentes serviços e 

equipamentos; promove a diversidade formal (natural-artificial) e alternativas de 

vivência; 

- Robustez e Resistência: adequação às solicitações do uso e desgaste e aos 

elementos do clima; adequação à prevenção do vandalismo; adequação ao maior 

tempo útil de vida possível, diminuindo a manutenção; 

- Sustentabilidade: 

 económica: viável no tempo, produzindo valor superior ao consumido;  

 ambiental: com pouco impacto ecológico, na construção e manutenção; 

 social: corresponde às aspirações e necessidades, promove a equidade; 

 cultural: reconhecimento dos significados, com clareza e consistência 

 

Segundo Gehl (2004) um espaço pode ser também avaliado consoante o grau de satisfação 

dos seguintes requisitos: 

- vitalidade: responde a funções, gostos e necessidade humanas; 

- sentido: pode ser percepcionado no tempo e no espaço dos utentes; 

- adequação: corresponde aos padrões e preferências dos utentes; 

- acessibilidade: beneficia os públicos destinatários das actividades; 

- controle: pode ser gerido pelos que trabalham ou residem na vizinhança; 

- eficiência: medida pelo custo de criar e manter um espaço a nível satisfatório; 

- justiça: medida pelo modo como os benefícios de um espaço, em todos os anteriores 

requisitos, são socialmente distribuídos. 

 



28	  

 
Fig. 3 – Critérios de objectivos para Espaço Público | Fonte: GEHL, 2004  

 

Também Gehl (2004) estabelece os critérios baseados nos objectivos a que o espaço 

público deve responder, organizados em três palavras-chave: Protecção; Conforto e Fruição 

(Fig. 3). Para assegurar que o espaço público seja um espaço vivido e popular e cumpra a 

função de servir as pessoas e cidade, deve respeitar as indicações do quadro (Fig. 3). 

 

Alguns dos parâmetros de qualidade do espaço público mencionados são particularmente 

relevantes para a proposta de intervenção no Bairro da Cova da Moura, destacando-se 

nomeadamente: 

- Identidade: através da qualificação do espaço público promover padrões culturais 

característicos do Bairro da Cova da Moura, desenvolver espaços legíveis e com 

apropriações distintas, assim como o um espaço de referência e icónico ao Bairro; 

- Continuidade e Permeabilidade: diminuir a segregação urbana actual, suprimindo 

barreiras físicas de forma a favorecer a integração e permeabilidade com os bairros 

vizinhos através da continuidade de ruas estrategicamente seleccionadas; 



29	  

- Segurança, Conforto e Aprazibilidade: qualificar o espaço público para toda a 

comunidade e para aumentar o sentimento de segurança no Bairro através da 

atracção de pessoas e actividades para o seu interior, desenvolvendo espaços de 

fácil acessibilidade, de clara legibilidade, que possam suportar diferente mobiliário 

urbano e vegetação; 

- Acessibilidade e Mobilidade: pretende-se que o acesso ao interior e a mobilidade 

dentro Bairro possa abranger diferentes modos de transporte e mobilidade, para 

além do automóvel, estabelecendo condições propícias para a mobilidade pedonal, 

de transportes públicos e de ciclistas. A proposta pretende favorecer a clareza e 

legibilidade dos diferentes sistemas de mobilidade, e evitar a criação de barreiras 

arquitectónicas que possam impedir a acessibilidade a qualquer utilizador; 

- Diversidade e Adaptabilidade: potenciar e enriquecer o Bairro desenvolvendo 

espaços públicos que permitam acolher diferentes usos e que possam adaptar a 

diferentes solicitações e apropriações; 

- Sustentabilidade Social e Cultural: criar valor (novas actividades económicas, 

representação social) tornando o Bairro acessível a todos, fortalecendo o sentido de 

comunidade ao evidenciar aspectos culturais e étnicos, e ao facultar a valorização da 

imagem e da vida social do Bairro. 
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4| EXPERIÊNCIAS DE INTERVENÇÕES EM BAIRROS 

INFORMAIS 
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INFORMAIS 

 

 
* O desenvolvimento deste capítulo é o resultado de um trabalho de investigação em parceria com o atelier the GLUB. 
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4| 1. Urbanismo Informal  do século XXI 

O projecto do espaço urbano contemporâneo pressupõe o entendimento da sociedade 

actual com vista a superar as barreiras ideológicas que influenciaram o urbanismo 

racionalista, construído a partir dos finais dos anos 20 do século XX com o movimentos 

moderno. 

 

Actualmente, o urbanismo e a arquitectura desenvolvem-se numa situação em que a cidade 

não é a dimensão de uma função, é a dimensão da existência. O urbanismo actual trata de 

compreender a cidade a partir das experiências individuais e da atribuição pessoal, 

entendendo-se que os indivíduos na sua relação com a cidade trabalham com a memória e 

com a imaginação. 

 

Esta nova percepção dos urbanistas deu uma base teórica para a construção de um 

pensamento sobre a cidade informal e, também, sobre os bairros produzidos pelos mais 

pobres, o qual incorpora o esforço anteriormente realizado pelas famílias, como ponto de 

partida para a construção de um plano de futuras intervenções. 

 

O pensamento contemporâneo entende o bairro auto-construído, informal ou slum como um 

fenómeno urbano que se configura no território, sendo, parte integrante da cidade, um dos 

elementos da morfologia urbana que conformam seu desenho. 

 

Dessa forma, não é mais possível aceitar o conceito de slum centrado em parâmetros 

negativos, os quais se sustentam em torno das ideias de ausência, carência e 

homogeneidade, e tomam como significante aquilo que o slum não é em comparação com 

um modelo idealizado de cidade. 

 

Ao contrário da ideologia dominante para o qual o slum se resume a foco de problemas, 

vizinhança indesejada, o morador de um slum não se vê como sujeito dessa ideologia. Para 

ele, a urbanização do slum é uma solução que permitirá a sua fixação no lugar, bem como a 

possibilidade de futuros investimentos na sua moradia. Só a partir desse entendimento – 

dos slum como parte integrante da cidade – é possível dar início a elaboração dos projectos 

de urbanização, os quais não serão o espelho da cidade convencional; ao contrário, os 

projectos para as regiões periféricas, caracterizadas por toda sorte de precariedades, devem 
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apostar numa definição baseada em novas relações de espaço, tempo e distância próprios, 

que entendam as rupturas e a ordem das diversas ocupações. 

 

Esse é o principal objectivo: destacar a importância dos projectos de urbanização para a 

chamada cidade informal não como excepcionalidade, mas sim como uma nova relação que 

os arquitectos e urbanistas devem estabelecer com a população que mora nos bairros 

menos privilegiados e aguardam soluções criativas em consonância com as exigências da 

cidade do século XXI. 

. 

. 

4| 2. Cidade Informal do século XXI 

A arquitectura é de interesse público e o seu maior desafio consiste em hoje projectar 

moradias decentes para bilhões de pessoas. A arquitectura diz respeito à cidade, e ela 

afirma, provocativamente, que no século XXI as cidades se tornarão mais importantes do 

que os Estados. Precisa-se, portanto, de um novo paradigma. 

 

Precisa-se aprender como olhar para os problemas mais urgentes do mundo – do ponto de 

vista cultural e ecológico – e sob o prisma da crise económica – através da perspectiva da 

cidade. O mundo precisa de um programa urbano. Estudar as cidades de amanhã e, assim, 

contribuir, por muito modesto que seja, para o desenvolvimento de um novo programa. 

 

Tudo o que a arquitectura realiza é político. O acto de projectar, obviamente, interfere em 

diferentes locais, tanto públicos quanto privados, em vários níveis e escalas, e em muitas 

formas e redes.  

 

Um desafio para a arquitectura é não perguntar o que a cidade pode fazer para ela, mas sim 

o que ela pode fazer pela cidade. Posiciona-se deliberadamente como uma plataforma para 

arquitectos contemporâneos, urbanistas e pensadores, que têm a ambição de recuperar o 

controle sobre a cidade e lutam para reinventá-la para o século XXI, explorando a questão 

do grau de coexistência a ser engendrado e como se deveria criar espaços para as pessoas 

morarem, agirem e trabalharem em conjunto. Essa questão poderia então ser repensada e 

implementada. Visar estabelecer intencionalmente a relação entre a arquitectura como 

conjunto de princípios e a importante e urgente questão: a sustentabilidade urbana, 

ambiental, social e económica. Procura-se o que deve ser feito na busca de uma nova 

participação por uma cidade aberta e socialmente sustentável.  
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Quando se fala em cidades sustentáveis, a completa integração das áreas mais pobres no 

tecido urbano existente é um tema crítico mundial. No mundo actual, mais de 1 bilhão de 

pessoas vivem na chamada cidade informal. 

 

O que se pode fazer pela cidade informal? Uma das respostas é contribuir para lhe atribuir 

alguns atributos da cidade formal: fornecer acessos, conectar a infra-estrutura, repensar o 

ciclo do lixo, implantar a agricultura urbana, criar oportunidades de emprego, entre outras 

alternativas para a economia ilegal. E fazer tudo isso de maneira que as cidades informais 

se tornem mais flexíveis, economicamente mais viáveis e ecologicamente sustentáveis.  

. 

. 

4| 3. Organizações com experiência em bairros informais 

4| 3. 1. AFFORDABLE HOUSING INSTITUTE 

Líder global em ideias e esquemas de financiamento imobiliário. A missão é ajudar as 

organizações e iniciativas inovadoras de trabalho para que os pobres possam crescer e criar 

um ecossistema sustentável e saudável de habitação a preços acessíveis. Estas iniciativas 

podem apoiar ao público, privado ou cidadão, e são desenvolvidas no seio da comunidade. 

. 

. 

4| 3. 2. CHF INTERNATIONAL - COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION  

Organização sem fins lucrativos para ajudar as famílias de baixa/média renda urbana para 

alcançar uma melhor situação económica e qualidade de vida através da construção de 

habitação a preços acessíveis. 

 

Tem-se expandido na microfinança habitacional para áreas como assistência em 

catástrofes, gestão ambiental, reabilitação de infra-estruturas, desenvolvimento económico, 

e desenvolvimento da sociedade civil, já que a resposta a uma área linear do 

desenvolvimento por si só não está produz resultados sustentáveis a longo prazo. 

 

Trabalha em mais de 25 países, promovendo os princípios democráticos de construir, 

fortalecer e promover a mudança dentro das instituições e comunidades locais e as 

decisões políticas de forma a reconhecer e apoiar as populações mais vulneráveis do nosso 

mundo. 
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Fig. 4 – Apresentação da organização AFFORDABLE HOUSING INSTITUTE 
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Fig. 5 – Apresentação da organização CHF INTERNATIONAL 

. 

. 

4| 3. 3. HABITAT FOR HUMANITY 

Organização sem fins lucrativos cristã que procura eliminar a pobreza e falta de habitação. 

Tem construído e renovado mais de 400 mil casas em todo o mundo, oferecendo a mais de 

2 milhões de pessoas um abrigo seguro, decente e acessível. 

. 

. 

4| 3. 4. UN-HABITAT 

Promove social e ambientalmente cidades sustentáveis com o objectivo de oferecer 

habitação adequada para todos: 

- acção legislativa, monitorização e parcerias; 

- planeamento participativo, gestão e governança; 

- acesso a terras e habitação para todos; 

- infra-estruturas urbanas básicas; 

- sistemas financeiros. 
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Fig. 6 – Apresentação da organização HABITAT FOR HUMANITY 

Fig. 7 – Apresentação da organização UN-HABITAT
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5| COVA DA MOURA 
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5| 1. O Bairro da Cova da Moura 

Compreender a organização do espaço do Bairro da Cova da Moura requer olhar em 

primeiro lugar o Município da Amadora inserido na região da Grande Lisboa. Este território é 

marcada por uma ampla e densa área central que inclui as maiores densidades 

populacionais onde residem 1 406 246 habitantes com uma densidade média de 3 146 

hab/km².  

 

Segundo o PROTAML (2008), a Amadora integra estrategicamente o contínuo urbano 

classificado como Área Metropolitana Central, onde está muito marcado o “efeito metrópole 

que assenta no modelo centroperiferia, isto é, na intensidade da concentração terciária no 

município de Lisboa, apesar da emergência muito ténue na área de sub-centros com efeito 

polarizador mas sem grande expressão metropolitana”. 

 

A formulação da estratégia territorial para a área metropolitana classificou eixos como 

Algueirão – Cacém – Amadoram no qual se incluem alguns espaços urbanos da Amadora, 

como áreas críticas urbanas identificadas como desqualificadas, urbanística e socialmente, 

carenciadas de infra-estruturas e equipamentos, e caracterizadas por uma forte 

concentração residencial e altas densidades populacionais. Nesse contexto, tem havido um 

investimento orientado para a reestruturação e requalificação urbanas com vista a inverter 

tendências a médio e longo prazo. 

 

Tendo como quadro de referência as estratégias de actuação, a nível municipal, enunciadas 

no PDM da Amadora: conter o crescimento demográfico, requalificar o espaço urbano 

consolidado, controlar a qualidade das novas construções e da renovação urbana e 

revitalizar o centro da cidade, procura analisar-se, de forma sucinta, a dinâmica urbana do 

território do Bairro da Cova da Moura. 

 

O Bairro situa-se na área oriental do concelho da Amadora, sendo administrativamente 

partilhado pelas freguesias da Damaia e da Buraca. O Bairro é limita a oeste por um 

conjunto de edifícios de vários pisos de promoção privada da freguesia da Damaia, a sul, 

pela linha de caminho-de-ferro de Sintra, e a leste e a norte pelo do início do IC19. 
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Num terreno com um declive elevado, que pode ser considerado uma mais-valia, pela 

qualidade das vistas que proporciona e abrangendo uma área de cerca de 16,5 ha, o Bairro 

da Cova da Moura conta com cerca de 7 000 habitantes, “apresentando um tecido urbano 

de notória flexibilidade, que resulta da progressiva instalação dos seus habitantes e da 

sucessiva consolidação das estruturas urbanas (ao nível da instalação das infra-estruturas 

de saneamento básico, arruamentos asfaltados, recolha de resíduos sólidos e iluminação de 

ruas, mas também de equipamentos colectivos) ” (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006).  

. 

. 

5| 2. Contextualização e Processo de desenvolvimento 

O Bairro da Cova de Moura nasce a partir de um processo de ocupação de terrenos 

privados e públicos, sendo que as primeiras construções (barracas em madeira) surgem no 

final dos anos 60 do século XX junto à Quinta do Outeiro. As terras de cultivo de trigo foram 

sendo transformadas em pequenas hortas, aí e junto à Av. da República, local onde existia 

uma pedreira já desactivada. As barracas serviam de habitação e de apoio agrícola aos 

trabalhadores agrícolas da quinta, então desactivada. 

  

O Bairro, propriamente dito, teve a sua origem no pós 25 de Abril de 1974, com a instalação 

nos seus espaços livres dos retornados das ex-colónias portuguesas, bem como de 

trabalhadores rurais, provenientes do norte do País, que se mudaram para Lisboa à procura 

de novas condições de vida, e ainda de imigrantes oriundos dos PALOP (Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa). A partir da segunda metade da década de 70, num contexto 

de pós-descolonização, intensifica-se progressivamente a ocupação dos terrenos, por parte 

de famílias imigrantes oriundas principalmente de Cabo Verde, mas também da Guiné e São 

Tomé e Príncipe. 

 

A 12 de Novembro de 1978 surge a primeira Comissão de Moradores, composta 

maioritariamente por população oriunda das ex-colónias, que reivindicam e realizam 

pequenos melhoramentos nas construções precárias. Durante a década de 80 e 90, 

introduziram-se infra-estruturas de saneamento básico, iluminação pública e asfalto nas vias 

principais. Nos últimos anos verificou-se um crescente aumento de pessoas oriundas dos 

países do Leste da Europa. 

 

 

5| 3. Caracterização Social 
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A população do Bairro é, maioritariamente, constituída por indivíduos de etnia africana e 

pelos seus descendentes, com destaque para os cabo-verdianos, muitos deles já nascidos 

em Portugal. Por esta razão, mais de 40% dos indivíduos tem naturalidade portuguesa, 

embora seja relevante o facto de quase 2/3 dos residentes ser oriundo de um país 

estrangeiro (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006).  

 

“A distribuição dos indivíduos segundo a naturalidade assume uma expressão espacial, 

sendo visível ao nível do quarteirão, o que demonstra uma estratégia de proximidade em 

relação às pessoas da mesma origem, baseada nas redes familiares e de amizade, na 

cultura e na língua, como factores de aglutinação. Assim, constata-se uma predominância 

de indivíduos de naturalidade Portuguesa na área norte do Bairro, espaço de ocupação 

inicial. A população Angolana e São Tomense concentra-se ao longo de dois eixos – Rua do 

Moinho, Ruas da Palmeira e Alecrim - e os cabo-verdianos apresentam uma distribuição 

mais uniforme pelo bairro, com uma forte concentração na área central (última fase de 

ocupação). Embora exista uma tendência para o crescimento do número de idosos na Cova 

da Moura (+64 anos cerca de 7%), acompanhada de uma aparente redução das taxas de 

fecundidade, trata-se de um bairro muito mais jovem do que a envolvente, com cerca de 

22% da população com menos de 14 anos (concelho> 15%) e quase 45% com menos de 24 

anos. Para além do efeito indirecto da juventude da população sobre a redução da 

proporção de mulheres, é significativo que a população adulta em idade activa (25-64 anos) 

da Cova da Moura apresente uma situação de sobre masculinização, que não se verifica em 

mais nenhum caso, devendo-se ao papel do bairro enquanto espaço de acolhimento e 

instalação de imigrantes” (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). 

 

De acordo com estudos realizados pela Iniciativa Bairros Críticos, relativamente à 

organização familiar, predomina a estrutura de família nuclear, com 18% de agregados 

familiares com 3 indivíduos (tipologia mais frequente) e cerca de 16% com 4 pessoas. Os 

agregados de maior dimensão, com mais de 6 indivíduos, representam 14,62%. Existem, 

portanto, tipologias familiares diversificadas, embora a dimensão média da família na Cova 

da Moura seja de 3 a 4 pessoas. 

 

As habilitações literárias são geralmente baixas, particularmente dos indivíduos originários 

dos países africanos. Apesar do nível de escolaridade média ter crescido em relação aos 

primeiros habitantes, verifica-se um elevado nível de abandono e insucesso escolar. Tal 
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facto deve-se aos défices de capital escolar dos pais e às dificuldades económicas 

existentes que levam os jovens a procurar o mercado de trabalho. 

 

A escola EB1/JI da Cova da Moura está localizada dentro do próprio bairro. A grande 

maioria dos seus alunos é residente no bairro, tendo a quase totalidade origem nos 

PALOP’S. A escola apresenta uma taxa elevada tanto de insucesso como de abandono 

escolar, relativamente às outras escolas do Concelho, sendo que este resultado se continua 

a verificar no 3ºciclo, com uma taxa de insucesso a aproximar-se dos 50%.  

 

A escola D. João V, conta com 4 turmas de cursos de Educação e Formação que ajudam a 

combater o insucesso escolar, havendo inclusivamente protocolos com empresas que 

oferecem postos de trabalho para os recém-formados. 

 

“Em termos de sociabilidades, a população do bairro é portadora de uma dinâmica muito 

própria, caracterizada pela grande intensidade e multiplicidade de relações inter-pessoais, o 

que aponta para a existência de um elevado capital social interno. Existe um forte 

sentimento de proximidade, quase familiar, nos diversos quarteirões que compõem o bairro, 

com laços de solidariedade, coesão e forte ligação às tradições, que respondem a um 

sentimento de estigmatização e discriminação” (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). 

. 

. 

5| 3. 1. Traçado Urbana e Redes de Sociabilidade 

A intersecção entre dimensões como traçado urbano e redes de sociabilidade é complexa e 

comporta lógicas específicas, que reportam formas muito diferenciadas de apropriação e de 

construção social do espaço.  

 

“A sul, o traçado tortuoso de ruas estreitas, de becos, de casas, barracas e anexos 

encavalitados, forma uma malha labiríntica apertada, população maioritariamente de origem 

africana; a norte predomina um padrão ortogonal de ocupação espacial, de ruas 

pavimentadas e de casas cercadas por pequenos jardins, população nacional retornada de 

África. Na área sul do bairro, e ao contrário do que acontece a norte, a sobre ocupação, a 

escassez e a precariedade das casas assim como a manutenção de práticas culturais 

específicas, potenciam a transferência de actividades domésticas para o espaço público 

favorecendo uma maior apropriação das ruas, largos e becos, como espaço de intenso 

convívio e de inter-conhecimento” (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). 
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Este quadro urbano concentra-se entre duas grandes áreas, com uma organização sócio-

espacial bem diferenciada, que tende igualmente a favorecer a existência de diferenças 

relacionais e identitárias.  

 

Ainda de acordo com o diagnóstico realizado em 2006, o Bairro constitui assim um lugar de 

identificação e de pertença para os seus habitantes, independentemente da sua origem 

étnica. Para uns, o Bairro simboliza a terra prometida que lhes oferecia uma oportunidade 

de recomeçarem as suas vidas após o processo de descolonização. Para outros, o Bairro é 

um local onde é possível viver. Neste sentido, e apesar das diferenças sociais, os habitantes 

tendem a mobilizar-se em torno de um conjunto de reivindicações em termos do direito à 

legalização e à reabilitação do bairro, à necessidade de uma política de segurança e à 

construção de uma imagem positiva do Bairro. 

. 

. 

5| 4. Caracterização Económica 

A Cova da Moura é um bairro com muitas carências em todos os domínios, intervir exige 

uma visão que responda a todas as carências desta comunidade. Isto porque se trata de um 

bairro em que as oportunidades se cruzam com as ameaças.  

 

O mercado de trabalho é pouco qualificado e grande parte dos trabalhadores obtém baixos 

salários, compensados pelo trabalho nocturno e aos fins-de-semana. A população activa, 

maioritariamente masculina, trabalha na construção civil, enquanto que as mulheres 

empregam-se no serviço doméstico, limpezas industriais, restauração ou vendas 

ambulantes. Esta representação de actividades indiferenciadas e socialmente 

desvalorizadas, onde é comum a precariedade, deve-se não só aos baixos níveis de 

escolaridade e urgente necessidade de garantir recursos económicos, mas possivelmente 

também aos preconceitos dos empregadores, que posicionam os indivíduos de origem 

africana em trabalhos pouco qualificados no mercado, construindo imagens que acabam por 

funcionar como barreiras à atribuição de posições profissionais mais valorizadas (Iniciativa 

Bairros Críticos - Vol.1, 2006).  

 

O emprego qualificado dentro do Bairro concentra-se nas seguintes entidades 

empregadoras: Escola EB1/JI, Associação Moinho da Juventude e Clube Desportivo, 

funcionando como locais capazes de atrair e fixar activos qualificados em número relevante. 
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Apesar destas duas últimas entidades contarem com parcerias de outras entidades 

exteriores ao bairro, como o então Alto Comissariado para Imigração e Minorias Étnica, a 

Câmara Municipal de Amadora, a Junta de Freguesia da Buraca e a Santa Casa de 

Misericórdia da Amadora, revelando um forte potencial no domínio da formação profissional 

para os moradores da Cova da Moura, a taxa de qualificação profissional permanece muito 

baixa. 

 

É um Bairro com comércio local formal e informal activo. Por isso, não é de estranhar a 

existência de 153 pontos empresariais, geridos pelos moradores, como cafés, serralheiros, 

estofadores, cabeleireiros, engomadeiras, peixarias, gráficas, ginásios e uma agência de 

viagens, entre outros. As actividades distribuem-se de forma distinta pelas diferentes áreas 

do bairro, embora se concentrem nas suas principais artérias, com destaque para a Rua 

Principal, a Av. da República, a Rua do Vale e a Rua do Moinho. 

 

Há expectativas de crescimento das actividades no infantário, na mercearia, no domínio do 

import-export e da reparação de electrodomésticos. Não podemos, no entanto, esquecer 

que as perspectivas do bairro acompanham as do resto da economia, agravadas pela 

incerteza duma reabilitação e pelas especificidades que impendem sobre a realidade local. 

 

Contudo, trata-se de um bairro em que os seus moradores têm uma visão ampla do 

universo, adquirida na base do saber-fazer, no espírito de aventura e na procura de 

melhores condições de vida. É comum, encontrar na Cova da Moura emigrantes do bairro 

que trabalham em locais longe da sua residência como no Algarve, no Porto, no Alentejo ou 

mesmo no estrangeiro e que ali vêm passar os fins-de-semana e as férias com a família. 
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. 

. 

5| 5. Caractericação Física 

A Cova da Moura é um bairro que foi crescendo através da ocupação de seis parcelas de 

terreno rústico, público e privado, de acordo com os elementos do cadastro disponível, 

totalizando uma área de 38,54 ha.  

 

 
Fig. 8 – Planta de cadastro do Bairro da Cova da Moura | Fonte: LNEC 

 

A anatomia urbana do Bairro espelha duas fases distintas da apropriação do solo que 

tiveram lugar no bairro, após o 25 de Abril. “A primeira ocupação resumiu-se à edificação de 

construções unifamiliares isoladas ou geminadas em lotes de reduzidas dimensões, com um 

espaço exterior privado mínimo, mas, ainda assim, muitas vezes reaproveitado para 

construir anexos. O segundo momento afirmou uma edificação desordenada e desalinhada, 
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que configura um espaço exterior menos legível, com o aumento do número de becos e 

ruelas, diminuindo o espaço entre os edifícios e, por conseguinte, piorando as condições de 

habitabilidade” (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006).  

 

O conhecimento da história do crescimento e sedimentação urbana, revela que se trata de 

um preenchimento sucessivo e por camadas. Este acontecimento verifica-se no presente 

pela constatação de uma dinâmica e pressões construtivas contínuas. Esta tendência de 

densificação abusiva é um dos factores de degradação mais visível, pela utilização do 

espaço livre ainda disponível e pela precariedade das infra-estruturas. 

 

hf  

Fig. 9 – Esquema da evolução histórica do Bairro da Cova da Moura | Fonte: Marc Latapie 

Fig. 10 – Esquema da evolução histórica do Bairro da Cova da Moura | Fonte: Marc Latapie  
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Fig. 11 – Esquema da evolução histórica do Bairro da Cova da Moura | Fonte: Marc Latapie 

Fig. 12 – Esquema da evolução histórica do Bairro da Cova da Moura | Fonte: Marc Latapie 

. 

. 

5| 5. 1. Morfologia Urbana 

Segundo o Estudo Operação Cova da Moura: Volume I - Diagnóstico Participado, feito pelo 

Grupo de Apoio Técnico, em conjunto com o Grupo de Parceiros Locais, a textura urbana do 

Bairro é categorizada em cinco secções:  

- a primeira corresponde ao espaço agregado dos equipamentos no limite do Bairro, 

na parte sul, em termos topográficos situa-se no sopé do antigo outeiro com um 

declive muito pouco acentuado; 

- a segunda refere-se à secção norte; 
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- a terceira corresponde à morfologia que fica na zona poente e é considerada a parte 

mais degradada do Bairro, junto ao muro da Escola D. João V, fazendo fronteira com 

a Rua 7 de Junho; 

- a quarta encontra-se junto à Avenida da República; 

- e a quinta na zona central do Bairro.  

 

A parte norte do Bairro corresponde à primeira vaga de ocupação, apresenta maior 

homogeneidade morfológica e tipológica e, em consequência, uma superior legibilidade, ou 

seja, com lotes perfeitamente delimitados com construções unifamiliares ou plurifamiliares, 

constituída por uma malha urbana com as mesmas características em termos de qualidade 

e salubridade. 

 

Relativamente às outras áreas do Bairro é também a que estabelece mais e melhores 

relações de continuidade com a malha urbana periférica, sendo igualmente a que reflecte 

para o exterior uma imagem menos degradada. As ruas encontram-se bem definidas, 

asfaltadas e com passeios. Portanto esta área apresenta uma boa organização da 

circulação tanto para os automóveis como para os peões, mesmo havendo na maioria dos 

casos uma sobreposição funcional, como de resto acontece no restante tecido. Esta é a 

área do Bairro que apresenta menor densidade habitacional. 

 

Nesta secção existem dois importantes equipamentos colectivos: a Escola Básica e o então 

Clube Desportivo, que conferem à zona uma forte dinâmica de utilização do espaço público. 

Apesar disso, “(…) esse mesmo espaço é mais potencial do que efectivo, devido à falta de 

tratamento e de mobiliário urbano. A identidade desta unidade e o forte sentido de lugar são 

acrescidos pela permanência do moinho pré-existente e de uma estrutura construída do 

aqueduto situados em pontos estratégicos” (LNEC, 2008). 
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Fig. 13 – Planta de zonamento das unidades morfologia do Bairro da Cova da Moura 

 

A segunda unidade morfológica do Bairro, corresponde a uma estrutura urbana mais 

orgânica de becos e ruelas frequentemente ocupados com construção, fruto da densificação 

progressiva e de práticas culturais anteriores, e também da escassez de terreno para a 

expansão do Bairro para o interior. Contudo, os quarteirões apresentam alguma organização 

na parte da frente, voltada para a rede viária principal.  

 

Evidenciam uma malha urbana com edifícios de um e dois pisos em estado de degradação 

avançada, segundo o estudo do LNEC de edifícios de 3 pisos em mau estado de 

conservação. Trata-se de áreas onde as construções têm vindo a crescer em altura, motivo 

pelo qual os quarteirões apresentam densidades habitacionais elevadas. Na verdade, é a 

nível das volumetrias que a heterogeneidade é maior.  

 

Do ponto de vista do processo de evolução tem havido grande dinâmica de transformação, 

nomeadamente a nível da densificação construtiva. Também nesta unidade urbana, se nota 

que o espaço exterior, a maior parte por tratar, foi apropriado pelos moradores para o cultivo 

de alguns produtos hortícolas. A área desta unidade morfológica apresenta algumas 
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construções precárias, subsistindo aí construções de madeira e minúsculas parcelas 

destinadas a hortas. É uma secção que apresenta fortes barreiras físicas, como o muro da 

escola e a rede que separa o Bairro das traseiras dos edifícios da urbanização a poente, 

cujo terreno em declive foi apropriado por residentes do bairro para o cultivo hortícola.  

 

A organização do espaço urbano na unidade morfológica 3 é apoiada numa estrutura de 

ruas muito adaptadas ao terreno e naquela que é, desde sempre, a principal rua do Bairro, 

caracterizando-se pela existência de quarteirões de dimensões variadas, muito compactos e 

quase sempre atravessados por uma rede de ruelas e vielas estreitas, o que explica a 

ocupação opressiva desta área.  

 

Existe ainda uma outra área do Bairro a poente, a unidade morfológica 4, que contrasta 

completamente com a descrição feita, apresentando a pior imagem urbana, sobretudo pela 

existência de vias em terra batida. O tecido urbano desta última secção é muito sinuoso, 

pode até dizer-se de difícil leitura e sem uma hierarquia aparente.  

 

Verifica-se uma ocupação muito densa dos quarteirões, atingindo grandes dimensões, 

sendo visível a ausência de espaços livres. O mesmo se pode dizer em relação à carência 

de espaços públicos, que praticamente não existem. Esta secção apresenta maior 

centralidade e estabelece relações funcionais e de continuidade com o exterior e a área 

norte do Bairro. A sua posição topográfica confere-lhe simultaneamente dominância e uma 

fácil percepção do exterior.  

 

Alguns dos mais notáveis pontos de vista, autênticos miradouros, situam-se nesta área, 

característica que terá sempre que ser valorizada em qualquer tipo de intervenção.  

 

Convém lembrar que “a densidade habitacional do Bairro da Cova da Moura é de cerca de 

85 fogos/ha e a densidade populacional de aproximadamente 306 hab/ha. Comparando 

estes valores com os registados para o conjunto do Concelho da Amadora, (34 fogos/ha e 

74 hab/ha), tornam-se evidentes os níveis elevados de densidade do Bairro. Mesmo nas 

duas freguesias que abrangem a Cova da Moura, Buraca e Damaia, os valores continuam 

longe daquele patamar (40 fogos/ha e 71 fogos/ha, 97 hab./ha e 146 hab./ha, 

respectivamente)” (LNEC, 2008). 
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A forte sobre ocupação é um facto em certas zonas, sendo fruto de uma deficiente 

implantação ultrapassando os limites de ocupação aceitáveis. Contudo, a correcção das 

estruturas mais carenciadas permitirá acomodar grande parte da população instalada, até 

porque, como refere o estudo do LNEC, a densidade populacional não é em si mesmo um 

estigma, tendo também a vantagem da oferta que proporciona, da inovação e do 

desenvolvimento. 

 

Segundo os estudos realizados pela Iniciativa Bairros Críticos e pelo LNEC, a quase 

totalidade das habitações possuí cozinha, instalações sanitárias e esgotos, embora algumas 

destas habitações não possua água canalizada e electricidade. Verifica-se que uma gradual 

e constante melhoria das condições internas das edificações desde os primeiros tempos da 

ocupação. Se é verdade que o carácter precário do construído tem vindo a atenuar-se, pelo 

contrário, os processos de auto construção evolutiva, ao sabor das disponibilidades 

económicas e das necessidades de cada agregado familiar, reflectem uma imagem de 

inacabado, que contribuem para a impressão de mau estado de conservação generalizado. 

Ambos os estudos sustentam que as habitações do bairro são construídas com alvenaria de 

tijolo, betão e a telha na cobertura, o que representa um grau satisfatório de qualidade 

construtiva. 

. 

. 

5| 5. 2. Limites /Barreiras 

Os seus limites são bastante claros, devido ao facto de existir uma descontinuidade da 

malha urbana ao nível do edificado mas principalmente decorrentes de algumas infra-

estruturas construídas. A Avenida da República (3) composta por quatro vias é o eixo viário 

que delimita o Bairro desde a extrema norte à extrema sul acentuado pela construção do 

Edifício da Santa Casa da Misericórdia. (4) Do lado poente as barreiras são estabelecidas 

pelo muro da escola D. João V (5), por um conjunto edificado de prédios com 4/5 pisos (6) 

com as traseiras viradas sobre o Bairro, por um talude bastante acentuado na zona noroeste 

(7) e outras barreiras físicas (edifícios, terreno) (8). Não menos importante, o IC 19 (1) a sul 

e a Linha de Sintra (2) a norte estabelecendo-se como elementos fracturantes na malha 

urbana. Estes limites e barreiras conferem-lhe um aspecto de ilha no meio de uma cidade 

que se ergueu a outra escala e que não permitiu a expansão em área do Bairro, obrigando-o 

a densificar-se em altura (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). 
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Fig. 14 – Esquema de limites e barreiras do Bairro da Cova da Moura 

. 

. 

6| 5. 2. Acessos e Vias estruturantes 

O Bairro tem uma localização privilegiada face à relevância urbana dos eixos rodoviários e 

ferroviários de grande escala: do lado norte situa-se a linha ferroviária de Sintra (2) e a nível 

rodoviário, o IC 19 (1) a sul, a CRIL a nascente. Numa escala local os  principais acessos ao 

Bairro a nível rodoviário são realizados pelas ruas: 8 de Dezembro (9), Rua Principal (12), e 

Rua do Outeiro (15) que estabelecem ligação à Avenida da República (3). Existem ainda 

três ruas de acesso, embora com menos protagonismo que as anteriores: A Rua da Ladeira 

(13), Rua dos Anjos (11) e do Liceu (10) que contornam a escola D. João V estabelecendo 

desta forma as três ligações com a Damaia. 

 

No interior da Cova da Moura surge uma hierarquia natural fruto do processo de 

desenvolvimento do Bairro e da localização dos principais equipamentos e espaços de 

encontro.  
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Existem quatro eixos importantes que estruturam o Bairro: o eixo mais longo, praticamente 

de nível é composto pela Rua do Alecrim (16), Rua da Palmeira (17) e Rua de Santa 

Filomena (18) que estabelece a ligação entre as ruelas do Bairro e a entrada a nascente 

pela Avenida da República, e que cruza com outros três eixos: Rua do Moinho (19) - 

Ligação directa entre a zona norte e a zona sul do Bairro que cruza a Rua dos Reis (21) , 

passando pelo Moinho (23) , elemento de referência do Bairro - , a Rua Principal (12) - 

estabelece ligação com a entrada a norte pela Avenida da República, passando pelo interior 

do Bairro e terminando na zona sul do Bairro no talude do edifício da Santa Casa da 

Misericórdia - e por fim a Rua do Vale (20) , esta não pela área que abrange mas pelo 

acesso a equipamentos existentes como a Escola Primária e o Clube Desportivo. 

 

 
Fig. 15 – Esquema de sistema de ruas e acessos rodoviários do Bairro da Cova da Moura 

. 

. 

5| 5. 3. Elementos de referência 

A Cova da Moura, pela sua localização coabita com parte da estrutura do Aqueduto das 

Águas Livres (22), sendo um elemento com grande presença e impacto no limite norte do 

Bairro. No seu interior existe um antigo Moinho (23), bastante estimado pela população, 

situado no ponto mais alto da Cova da Moura que apesar de inutilizado se estabelece como 

um elemento de referência do Bairro, sendo a par do Aqueduto das Águas Livres, pré-
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existências. Outros elementos de referência são alguns equipamentos construídos, tais 

como a Associação Sociocultural do Moinho da Juventude (24), o Clube Desportivo (25), a 

Associação de Moradores (30), Centro Paroquial (31), o Lar de Idosos da Santa Casa da 

Misericórdia (26), a Escola Primária (27) e as duas Creches (29) existentes, a  Igreja (28) e  

Campo Desportivo (30) (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). 

 

 
Fig. 16 – Esquema de elementos de referência e equipamentos do Bairro da Cova da Moura 

. 

. 

5| 6. Espaço Público 

O espaço público no Bairro é essencialmente composto por ruas e poucos alargamentos 

espaciais. A ocupação desregrada e a procura de espaços para construir, conduziu à 

diminuta existência de espaço livre, e de reduzida qualidade. Contudo “apesar da densidade 

global ser alta, ainda existem alguns espaços não construídos, quer no interior dos 

quarteirões, quer em zonas entre quarteirões, (…) estes espaços livres são relativamente 

reduzidos, transformando as ruas no grande espaço público do Bairro, um pouco na tradição 

africana de estar em casa, estando na rua (perto de casa.)” (Iniciativa Bairros Críticos - 

Vol.1, 2006). A vivência da rua como o espaço comum de cada casa, deve-se também à 

“elevada percentagem de população jovem com fortes hábitos e necessidade de ar livre” e 

confraternização (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). Consequentemente o espaço 
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público é vital para a existência e o fortalecimento do sentido de colectividade, 

associativismo assegurando desta forma as relações de vizinhança. 

. 

. 

5| 6. 1. A Rua 

A Rua, elemento primordial do espaço público do Bairro da Cova da Moura desempenha um 

conjunto de funções de agregação social e cultural. A sua relevância justifica-se pela falta de 

condições habitacionais, tornando-se o principal espaço de estadia, o espaço vivo por 

excelência onde acontece de uma forma peculiar a mistura de funções, o trabalho, o habitar, 

o lazer, a circulação, possibilitando o prolongamento de diversas actividades domésticas 

para o espaço público. “Esta situação transporta para uma dimensão pouco habitual das 

nossas cidades e que possui virtudes inequívocas, também é verdade que o espaço público 

mais alargado, o largo, a praça, são decisivas como palco da projecção colectiva da nossa 

existência individual” (Iniciativa Bairros Críticos - Vol.1, 2006). 

 

 
Fig. 17 – Ambientes de diferentes ruas do Bairro da Cova da Moura | Fonte: Rui Palha 

. 

. 
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Fig. 18 – Ambientes de diferentes ruas do Bairro da Cova da Moura | Fonte: Autor 

. 

. 

5| 6. 2. Equipamentos – Espaços Colectivos 

Estes espaços colectivos remetem para a localização de equipamentos (exemplo: o Clube 

Desportivo ou a Associação Cultural do Moinho da Juventude), sendo espaços de encontro 

e estada não só nos seus interiores, mas também nas imediações.  

. 

. 

5| 6. 3. Espaços Verdes 

Os espaços verdes existentes são escassos. Actualmente apenas existe um espaço verde, 

pertencente ao Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia.  

 

Existem ainda alguns vazios propícios à construção de espaço público, contudo 

apresentam-se ocupados por hortas, abandonados ou desaproveitados como é o caso do 

limite norte do Bairro, coincidente com o talude da Rua da Ladeira (Iniciativa bairros Críticos 

- Vol.1, 2006). 
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6| PROPOSTA 
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A apresentação da proposta elaborada para o Bairro da Cova da Moura será realizada de 

acordo com o seu processo de desenvolvimento, começando pelo diagnóstico.  

 

Posteriormente enumeram-se alguns princípios fundamentais para o desenrolar do projecto, 

concretizando-os através da definição de uma estratégia projectual.  

 

A proposta começará por abordar a escala urbana, mais concretamente a relação entre o 

Bairro de Cova da Moura e os bairros adjacentes, culminando na escala do Bairro, 

caracterizando com maior pormenorização, uma das intervenções realizadas. 

. 

. 

6| 1. Diagnóstico 

A estratégia usada, decorre da análise cuidada realizada anteriormente a partir dos 

documentos consultados e da observação do local. Da mesma foi possível identificar os 

pontos fracos e fortes do Bairro ao nível das três dimensões consideradas: urbana e 

ambiental, sociocultural e económica. 

. 

. 

Dimensão urbana e ambiental 

Pontos fracos: 

- elevada densidade de ocupação de construção; 

- existência de espaços degradados e desorganizados; ausência de espaços verdes, 

de espaço públicos; 

- existência de habitações precárias, e outras em interiores de quarteirão com acesso 

precário e insalubre; 

- frente urbana e parte do Bairro com imagem degradada; 

- carência de algumas infra-estruturas (iluminação pública, recolha de resíduos sólidos 

urbanos insuficiente, rede eléctrica e de telefone com forte impacto visual negativo); 

carências de equipamentos públicos (complexos desportivos, centros de convívio, 

associação de moradores, equipamentos culturais, etc.); serviços básicos (PSP, 

farmácia, creches, etc.); 

- fraca ligação com a envolvente - fraca ligação entre as redes viárias internas com as 

externas; existência de barreiras físicas impedindo a permeabilidade entre bairros, 
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ausência de transporte públicos de atravessamento no Bairro, facilidade de 

ocorrência de actividades ilícitas); 

- existência de poucos serviços percepcionados como úteis para a população de fora 

do Bairro limitando a entrada no mesmo. 

 

Pontos fortes: 

- situação topográfica privilegiada por um sistema de vistas bastante interessante e 

com boa exposição solar; 

- rede viária principal bem identificada e estruturante (vias principais que estruturam o 

Bairro bem identificadas); 

- boa rede de comércio, serviços e pequenas indústrias no Bairro com principal 

incidência nas vias principais; capacidade de manutenção e reestruturação das 

habitações; 

- localização estratégica face à proximidade com Lisboa, numa escala menor, com os 

bairros da Buraca e Damaia actualmente fornecidos de um modo satisfatório de 

equipamentos públicos essenciais ao bom funcionamento da cidade; boas 

acessibilidades, quer a nível rodoviário (proximidade com o IC19 e CRIL) quer 

ferroviário (linha de Sintra) e proximidade com a rede de transporte público. 

. 

. 

Dimensão Sociocultural 

Pontos fracos: 

- estigmatização do Bairro; 

- insuficiência de equipamentos de apoio às crianças, aos jovens e também à 3º idade; 

- insucesso escolar e baixos níveis de escolaridade e qualificações; 

- falta de segurança; défice de policiamento no Bairro; 

- crescente emergência de fenómenos ligados ao tráfico de droga resultante da 

demolição de bairros precários; 

- carência de espaços para desenvolver e apresentar actividades culturais. 

 

Pontos fortes: 

- forte identidade cultural; forte sentido de comunidade; forte identificação e ligação 

dos moradores com o local que habitam; espírito de vizinhança, de inter-ajuda, e de 

iniciativa tendo em conta o número de associações locais que lutam pela melhoria 

das condições e imagem do Bairro; 
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- oferta cultural ligada às tradições africanas (música, dança, artesanato, gastronomia, 

etc.); iniciativas no âmbito do turismo étnico; 

- presença de crianças e jovens que contribuem para o rejuvenescimento do Bairro; 

- redes de solidariedade familiar e de vizinhança importantes no processo de 

acompanhamento das crianças. 

. 

. 

Dimensão Económica 

Pontos fracos: 

- taxa elevada de população activa com baixos níveis de qualificação; 

- dificuldades de inserção no mercado de trabalho; 

 

Pontos fortes: 

- carência de espaços para desenvolver e apresentar actividades culturais. 

- boa rede de comércio; 

- crescente revitalização económica da área envolvente ao Bairro; 

- investimento dos moradores em constantes obras nas suas casas. 

. 

. 

6| 2. Princípios de intervenção  

O diagnóstico efectuado foi fundamental para a definição de um conjunto de princípios 

projectuais, que devem pautar a intervenção no Bairro da Cova da Moura.  

 

A proposta procurará intervir, de forma a aumentar a qualidade urbana, propiciando 

melhores condições de vida à população, apostando na integração urbana e social com os 

bairros envolventes, promovendo a divulgação cultural e étnica do Bairro. Deste modo, será 

possível mudar o estigma e imagem negativa a que normalmente é associado. 

. 

. 

 Dimensão urbana e ambiental: 

- integração do Bairro com a malha urbana envolvente; 

- reabilitar, e (re)qualificar o ambiente urbano; 

- colmatar a carência ao nível das infraestruturas, equipamentos públicos e serviços 

de bens essenciais. 
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Dimensão Sociocultural: 

- favorecer a inclusão social e mudança de imagem do Bairro para o exterior, atraindo 

positivamente a atenção mediática das pessoas e bairros vizinhos; 

- fortalecer a vida em comunidade no Bairro, assim como entre bairros; 

- dinamizar o intercâmbio cultural entre as diferentes populações; 

- diminuir a ocorrência de comportamentos ilícitos e o sentimento de insegurança. 

 

Dimensão Económica: 

- estimular o aumento da actividade económica (serviços, comércio e indústria); 

- usufruir da mão-de-obra local com conhecimentos de construção civil de modo a 

rentabilizar a intervenção a realizar e fortalecendo o espírito de pertença. 

. 

. 

6| 3. Estratégia projectual 

 Apresentados os princípios do projecto, será explicada a estratégia projectual que visa 

responder de forma clara às intenções atrás referidas. Não existindo modelos únicos de 

intervenção neste tipo de bairros, a estratégia deve assentar, segundo Raposo (2006), no 

“(...) respeito pelo território, na sua vertente urbana, arquitectónica e social (...)”, 

aproveitando o máximo das valorizações locais do Bairro. Deste modo foi importante 

reconhecer e captar o genius loci, do Bairro, não para o modificar, mas regenerando-o de 

forma a valorizar a dimensão antropológica do lugar, intervindo e respeitando a sua 

identidade, através de uma intervenção em que o espaço público é o suporte para a sua 

requalificação.  

 

Desta forma a estratégia assenta essencialmente numa intervenção que visa a 

requalificação do Bairro da Cova da Moura através do Espaço Público.  

 

As necessidades de reabilitação e requalificação do edificado foram comprovadas na 

contextualização e caracterização do Bairro da Cova da Moura, sendo bastante evidentes 

na intervenção a diversos níveis do edificado (LNEC, 2008). A demolição de algum edificado 

poderá ser essencial de forma a criar logradouros e espaços públicos, diminuindo a 

excessiva densificação, razão de inúmeros problemas de segurança, salubridade e 

habitabilidade, assim como, reabilitações e reestruturações de muito do edificado visando o 

cumprimento mínimos dos trâmites legais de forma a proporcionar condições dignas de 

habitabilidade, não colocando a segurança e saúde em risco, mas preservando a riqueza 
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cultural do lugar. 

 

A operacionalização é baseada na autoconstrução que caracterizou o desenvolvimento 

urbano do Bairro e nos processos de construção objecto das operações SAAL  (Serviço 

Ambulatório de Apoio Local) iniciado nos anos 70. A participação popular foi de tal modo 

intensa e participativa, pelo facto de as “populações terem a oportunidade de discutir a 

importância da qualidade do espaço residencial e das infra-estruturas fundamentais, 

reivindicando equipamentos urbanos e sociais instalados no local de modo a que se 

criassem raízes para desenvolver formas de sociabilidade ancoradas na apropriação do 

espaço público. Transportes públicos adequados, espaços de lazer para crianças, escolas, 

creches, espaços verdes, centros de dia para idosos, centros de saúde, espaços 

desportivos e de lazer eram preocupações integradas numa ideia de direito ao lugar”. Em 

muitos dos casos dependendo do local e do técnico coordenador do processo, assistiu-se à 

definição das tipologias de habitação e construção pelos próprios moradores. 

 

Assim, no caso presente propõe-se que os moradores, aconselhados por técnicos  com o 

intuito de assegurar a observância das normas e a correcta construção, participem na 

reestruturação da sua casa, definindo aspectos estéticos e a organização tipológica da sua 

habitação. Assim será assegurado o respeito pela diversidade de soluções e as diferentes 

expressões formais e materiais que definem e caracterizam o Bairro da Cova da Moura. 

Sabendo que existe mão-de-obra familiarizada com conhecimentos de construção civil, 

poderá ser uma mais-valia para a rentabilização económica da intervenção, elevação do 

sentimento de estima pelo bairro, pois desta forma o envolvimento da população no 

processo de reabilitação promove a inclusão e a identidade. 

 

 

6| 4. Parcerias e Participação 

Um dos princípios norteadores da politica para o desenvolvimento sustentável da União 

Europeia assenta no envolvimento dos cidadãos, fomentando a participação destes na 

tomada de decisões, promovendo a sua educação e sensibilização para o desenvolvimento 

sustentável e informando-o do seu impacto no ambiente e das suas possibilidades de fazer 

escolhas mais sustentáveis. 

 

Assim sendo, a reabilitação urbana deve ser uma atitude participada, que pode envolver 

várias entidades, públicas ou privadas, trabalhando numa lógica de parcerias e respeitando 
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as dinâmicas locais, que neste caso podem ser uma mais-valia dado o dinamismo 

sociocultural desta comunidade. 

 

Um dos processos mais conhecidos em termos de participação em Portugal foi o SAAL, um 

conjunto de operações revolucionárias que tinham como finalidade erradicar os bairros de 

barracas que permaneceram depois do 25 de Abril de 1974, construindo habitação social 

em seu lugar. As operações SAAL envolveram arquitectos, engenheiros, juristas, geógrafos 

e principalmente os próprios moradores de bairros degradados nem esforço associativo no 

âmbito do qual foram criadas comissões para lutar por uma habitação condigna, o direito ao 

lugar e, implicitamente, uma sociedade mais justa. 

 

O que se passa no Bairro da Cova da Moura é mais do que um simples processo de 

participação entre as diversas partes, este pode ser encarado como um processo de 

planeamento sustentável e inovador, onde são os moradores, através das suas 

associações, que tomam a dianteira na busca de um futuro melhor para o bairro. 

 

O planeamento de baixo para cima, ao invés do tradicional cima para baixo, consiste no 

empowerment da comunidade, que permite esta desenvolva uma atitude proactiva na sua 

relação com o bairro, onde são os próprios moradores que se mobilizam para responder às 

suas necessidades, exercendo pressão junto das entidades competentes ou resolvendo os 

problemas através dos seus próprios meios. 

 

Esta atitude demonstra a afectividade e o sentido de propriedade / responsabilidade que liga 

os moradores a este território, tomando o Bairro como um produto seu, dado que o 

construíram sem qualquer apoio e com os seus próprios meios, numa base de entre ajuda 

comunitária, como projecto de sobrevivência colectiva. 

 

O Bairro da Cova da Moura é um bairro singular principalmente pelas suas características 

enquanto comunidade, invulgares em grande parte dos bairros problemáticos onde 

normalmente existe uma segregação interna dos residentes. Ao contrário, esta comunidade 

apresenta elevados níveis de coesão social interna, facilitando a mobilização da mesma 

para as intervenções necessárias que normalmente acontecem sem recorrer a reforços 

exteriores ao Bairro. 

 

No entanto, este forte sentido de unidade não se estende pelo território adjacente, pelo 



67	  

contrário, ele acentua a segregação social do Bairro, e transmite um estigma negativo para 

o exterior que surge associado a esta independência social e aos inúmeros problemas 

urbanísticos e sociais que persistem. 

 

Visto isto, é evidente a necessidade de uma intervenção de fundo que procure a integração 

social do Bairro da Cova da Moura de um ponto de vista mais alargado, que deverá 

estabelecer novas e inovadoras ligações com os bairros envolventes e desenvolver 

actividades de grande dinâmica social, catalisadoras de um desenvolvimento sustentável 

para este território. 

. 

. 

6| 5. Espaço Público 

A intervenção no Bairro da Cova da Moura, assente nos princípios atrás anunciados, 

pretende através do espaço público: 

a) gerar unidade e integração entre os diferentes bairros pois actualmente volta a 

procurar-se “recuperar e reinventar o espaço público ou colectivo para ligar (...) não 

só o edifício em relação ao exterior, mas também cada bairro em relação aos vizinhos 

(...)” pois as descontinuidades urbanas verificadas entre bairros traduzem um défice 

de consenso social, sendo que o espaço público poderá “reforçar as ligações e os 

atravessamentos (...) como espaços qualificados e simbolicamente acentuados(...). 

Assim podem-se consolidar espaços seguros que ofereçam oportunidades e 

atractivos para sociabilidades cruzadas ou transversais” (PORTAS et al, 2003); 

 

b) valorizar a urbanidade pois “o bom desenho do espaço público, além de assegurar 

em muitos casos um adequado contributo para a valorização do património 

arquitectónico e urbanístico, (…) para a recuperação do comércio tradicional, ou para 

a recuperação de áreas urbanas degradadas, torna-se cada vez mais uma parte 

própria da cultura urbana, da cidadania” (BRANDÃO, 2002); 

 

c) respeitar e enaltecer a identidade urbana pois “é objectivo do projecto do espaço 

público, assegurar o respeito pela identidade da paisagem urbana ou rural, através da 

promoção dos padrões culturais locais. A paisagem de uma área reflecte a sua 

história, funções e afinidades com as áreas adjacentes. Respeitar estas 

características, pode contribuir para aumentar o interesse e riqueza da intervenção” 

(BRANDÃO, 2002); 
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d) catalisador da renovação urbana na medida em que pode mudar hábitos de vida, 

de mobilidade, de fruição do espaço, e induzindo as populações a manterem os seus 

bairros cuidados; 

 

  e) promover a diversidade e a segurança, pois o projecto de espaço público “deve 

contribuir para a criação de espaços multifuncionais que possibilitem a sua utilização 

simultânea por pessoas de diferentes idades e com interesses e motivações 

distintos. Deve ainda prever a possibilidade de os espaços poderem vir a ser 

facilmente adaptados a novas finalidades ou usos, como resposta a uma possível 

mudança nos hábitos e necessidades da população” (JACOBS, 1969), desta forma 

será assegurada a diversidade de actividades e usos o que favorecerá uma maior 

frequência e permanência no espaço contribuindo assim para o aumento da 

segurança; 

 

Com estes propósitos, pretende-se estabelecer um plano de acção que enquadre as 

qualidades e valores atrás referidos assim como outros parâmetros de qualidade abordados 

no enquadramento teórico, com vista a responder às fragilidades identificadas no 

diagnóstico elaborado, integrando os princípios delineados. 
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Fig. 19 – Linhas estratégicas e plano de acção  

 

. 

. 
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Eixos de ligação 

O isolamento urbano e social que caracteriza o Bairro da Cova da Moura face aos bairros da 

Damaia e Buraca, surge como factor gerador da exclusão social e segregação. A existência 

de barreiras físicas e eixos viários excessivamente dimensionados geram a descontinuidade 

urbana não favorecendo a circulação rodoviária e pedonal entre bairros (inviabilizando o 

transporte público no seu interior) assim como a permeabilidade e acessibilidade ao Bairro, 

não favorecendo a interacção social, económica e cultural. 

 

Desta forma pretende-se, assegurar a continuidade e permeabilidade urbana, ultrapassando 

barreiras físicas existentes através do desenvolvimento da rede de espaço público que 

aproxime os diferentes bairros adjacentes (Damaia e Buraca) e suas centralidades, locais de 

maior concentração de actividade económica, de equipamentos e serviços. Assim serão 

facilitadas as interacções económicas, sociais e culturais, essenciais para a sustentação de 

um espaço público de qualidade, beneficiando não só o Bairro da Cova da Moura mas 

também os bairros adjacentes pois a multiculturalidade dos modos de vida, de idades e 

grupos sociais presentes, preservam e enriquecem a diversidade cultural de uma cidade. 

 

Consequentemente será importante estabelecer e clarificar as ligações entre as diferentes 

ruas que constituem os eixos de modo a que possam beneficiar de uma relação simbiótica, 

aproveitando as sinergias resultantes das características urbanas, culturais, sociais e 

étnicas de cada bairro. Para uma maior abrangência das ligações propostas face à área do 

Bairro sugere-se um processo de ramificação dos mesmos de modo a intervir no restante 

espaço público, aumentando desta forma interacção entre os eixos e outras zonas dos 

bairros, podendo eventualmente expandir-se à zona sul e norte coincidentemente com 

Alfragide, bairro da Venda Nova assim como para a Reboleira. 

. 

. 

Continuidade e clareza dos eixos 

Apesar da proposta não aprofundar a materialização dos eixos, importa sublinhar a 

importância da clarividência que devem contemplar, para uma melhor percepção e 

legibilidade por parte dos utilizadores, facilitando assim a sua identificação e evidenciando a 

sua continuidade. 

 

Com este propósito importa dotar os eixos de qualidades direccionais, de continuidade e 

atractividade por forma a induzir o utilizador a percorre-los e usufrui-los. Desta forma são 
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propostos ao longo dos eixos, a concentração de actividades de carácter edificável ou não, 

devendo ser complementadas com a introdução de outras qualidades decorrentes do 

processo de requalificação dos mesmos. Estas qualidades devem surgir de um estudo das 

diferentes realidades e espacialidades que os eixos cruzam, contudo sugere-se que 

comportem um conjunto de características comuns, por exemplo: ter um elemento comum, 

aplicação de uma textura especial no pavimento ou fachadas, na distribuição de 

arborização, na forma como se aplica e organiza o mobiliário urbano, na introdução de 

formas de arte ao longo das ruas, etc. 

 

Esta clareza e continuidade deve pautar o desenvolvimento dos eixos pois estamos perante 

bairros com espacialidades distintas. As ruas que compõem os eixos têm perfis e 

espacialidades diferentes, nomeadamente as do Bairro da Cova da Moura que variam entre 

os 3 e 10m, rondando entre os 15 a 20 metros as ruas dos bairros exteriores ao mesmo. 

Deste modo será importante que as amarrações entre estas diferentes espacialidades, 

sejam local de particular atenção e cuidado projectual de forma evidenciar a continuidade 

das mesmas. 

. 

. 

Actividades, Espaços e Acessibilidades 

Além dos factores de continuidade e permeabilidade dos eixos, a captação do interesse dos 

utilizadores em percorrê-los e usufruí-los é essencial, por forma a propiciar a interacção 

social, cultural e económica, gerando deste modo espaços vividos e atractivos. Com este 

propósito, propõe-se ao longo dos eixos, intervenções pontuais que favoreçam a  

diversidade de espaços, actividades e equipamentos como por exemplo: 

 

- diversidade de tipologias de espaço público: espaços de encontro e lazer (praças, 

largos, jardins e parques), espaços de contemplação (aproveitar a riqueza 

panorâmica do local), espaços comerciais semi-exteriores (mercados, feiras, 

quiosques), espaços colectivos; 

- potenciar o desenvolvimento local de espaços de comércio, serviços e pequenas 

indústrias enriquecendo a diversidade de usos no Bairro. Aproveitar o processo de 

reabilitação do edificado para providenciar espaços que possam adequar a novos 

usos; 

- promover a existência de actividades temporárias (espectáculos de rua, feiras, 

comércio ambulante, etc.). 
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Todas estas actividades de carácter edificável ou não, para além de favorecerem a 

diversidade e atraírem mais pessoas, pretendem também divulgar quando possível aspectos 

relacionados com a identidade do local, evidenciando padrões culturais, sociais, étnicos e 

identitários de cada Bairro assim como potenciar o desenvolvimento económico local, 

favorecendo desta forma para a integração urbana e social do Bairro. 

 

Sugere-se igualmente nos espaços com maior dificuldade de apropriação positiva, 

intervenções que difundam formas de animação e actividades que promovam a correcta 

utilização do espaço. Este é um dos motivos, onde os critérios na escolha do tipo de 

actividades, equipamentos, infra-estruturas e outras componentes do espaço deve resultar 

do estudo cuidado das vivências locais e características urbanas, por forma a adequar os 

equipamentos aos modos de vida das populações e às características das realidades locais.  

 

Outro aspecto, relaciona-se com a introdução de transporte público actualmente inexistente 

no bairro devido a questões de sub-dimensionamento e barreiras físicas existentes. 

Superando estas dificuldades sugere-se o seu atravessamento usufruindo pelo menos de 

um dos eixos, devendo ser garantido, a circulação harmoniosa entre os diferentes meios de 

deslocação, rodoviários, peões e ciclistas. Assim facilitando o trânsito rodoviário, pretende-

se favorecer a acessibilidade aproximando bairros, equipamentos e actividades mais 

relevantes. 

 

 

6| 6. Equipamento 

Foi abordado a temática do Espaço Público, pela sua importância social e urbana, e como 

um factor normalmente desqualificado em bairros de génese ilegal. Salientou-se as 

diferentes tipologias de espaço público sublinhando que a Rua é o espaço primordial de 

circulação, o lugar de permanência, de práticas sociais e de manifestações de vida urbana 

comunitária. Desta forma devem ser organizadas com o propósito de providenciar um 

espaço de encontro entre as pessoas, proporcionar o bem-estar dos indivíduos e afirmarem-

se como espaços de referência de uma malha urbana. Com este propósito, uma das 

intervenções realizadas destaca-se, pela sua função social e urbana, um espaço que 

concentre as dinâmicas urbanas e sociais do Bairro da Cova da Moura e bairros 

envolventes. 
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Objectivo 

Durante a análise à realidade ao Bairro da Cova da Moura e bairros envolventes, constatou-

se a inexistência de uma tipologia de espaço público com características de estadia e de 

encontro para alem de alguns alargamentos espaciais resultantes da convergência de ruas 

e alguns equipamentos colectivos. Por outro lado, o Bairro caracteriza-se pela forte vivência 

colectiva e espírito de comunidade, sem no entanto ter um espaço vocacionando para 

promover o encontro e agregação social. 

 

De forma a responder a estas carências e solicitações, desenvolveu-se um equipamento 

com o objectivo de criar um espaço de encontro e de referência do Bairro da Cova da 

Moura, sugerindo-se um espaço de manifestação social, de convivência e de expressão de 

diferentes culturas.  

 

Assim, o equipamento proposto pretende fortalecer o sentido de comunidade, devendo ser 

um espaço de fácil referenciação identitária, de apropriação colectiva e de multiculturalidade 

de usos sociais, colmatando deste modo uma necessidade evidente do Bairro da Cova da 

Moura. 

 

 

Localização 

Como já foi referido, para o êxito de um espaço público é necessário que consiga atrair o 

maior número de pessoas. Deste modo foi estudado um conjunto de condições, 

determinantes para o posicionamento do equipamento, por forma a torna-se um espaço 

referencial: 

- um local com área livre que permite construir, de forma a demolir o mínimo possível 

de edificado que compõe e caracteriza o Bairro; 

- um local próximo da Associação do Moinho da Juventude e da biblioteca podendo 

assim criar um complexo sociocultural; 

- um local com localização privilegiada, estando num ponto importante de entrada para 

o Bairro e podendo facilitar a dissuadir a imagem negativa da qual hoje se depara. 

 

Com base nestes pressupostos optou-se pelo local onde actualmente se encontra a creche 

A Árvore, aproveitando o facto de ainda se encontrar em instalações provisórias. 
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Estratégia para a NOVA CRECHE 

O desenho do novo equipamento teve como principal estratégia o poder dar ao Bairro da 

Cova da Moura uma estrutura educacional permanente, mas assente nos mesmos 

objectivos e princípios existentes:  

- apoiar o desenvolvimento de crianças; 

- continuar com a interligação com a Natureza; 

- facilitar a inserção na sociedade sem perda da sua entidade cultural. 

 

A forma do equipamento relacionando com a malha densa e espontânea do Bairro da Cova 

da Moura, promove a IDENTIDADE através da legibilidade formal, apostando numa forma 

racional que contrasta com a malha irracional e casuística do Bairro. Deverá assumir-se 

como elemento original face à realidade local e da relação com o edificado existente, 

procurando contudo uma interacção harmoniosa entre ambos, incorporando significado quer 

pela forma quer pela interacção que estabelece com os utilizadores. 

 

 

Programa 

O espaço público deve ter o lado social e diversificado, devendo potenciar a recreação 

social, o encontro entre as pessoas e a sua interacção de modo a tornar o espaço mais 

atractivo. O equipamento como o espaço público envolvente de maior centralidade na malha 

urbana, deve concentrar as actividades e acontecimentos colectivos de mais relevância no 

Bairro. Assim pretende-se promover a DIVERSIDADE de forma a acolher uma vasta gama 

de população. Deste modo pretende-se criar espaços multifuncionais que possibilitem a sua 

utilização simultânea por pessoas de diferentes idades e com interesses e motivações 

distinto. 

 

Pretende-se assim que o equipamento apresente um conjunto de características físicas que 

suportem e favoreçam o desempenho de diferentes actividades. Deste modo é constituído 

por três componentes que o destacam e valorizam: 

- cobertura do edifício: cobertura com diferentes funcionalidades que responde à 

contínua necessidade da existência de hortas urbanas e que aproveitando a boa 

exposição solar, foram colocados painéis solares. 

- eixos de circulação: cujo objectivo era a continuidade da rua para dentro do 

equipamento. O desenho deste eixos ajudou à criação dos diferentes espaços. 

Assim destacam-se três diferentes espaço: administração / serviços académicos; 
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salas de actividades; e bar / sala de refeições. 

- fachadas e materialidade: utilização de grandes vãos facilitando a iluminação natural 

com ensombramento, nas fachadas mais expostas, de uma estrutura de ripas de 

madeira, apostando nos materiais ecológicos. 
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Na área do urbanismo contemporâneo um dos fenómenos que tem vindo a adquirir mais 

importância, como sintoma de uma estrutura socio-espacial desajustada, é a existência de 

uma grande divisão entre o que se manifesta como a dicotomia entre a cidade planeada e 

não planeada. O contraste que obedecem a certas regras conhecidas de organização e 

ordem das actividades e disposição das edificações e dos vazios e aqueles para os quais 

não existem parâmetros, dos quais possam derivar instrumentos para se conseguir operar 

com as suas particularidades variáveis. Uma tentativa de aproximação à problemática do 

informal no campo do urbanismo exige ter em conta algumas considerações prévias. O 

informal é um fenómeno de múltiplas dimensões e, por isso, a sua abordagem exige a 

consideração, em simultâneo, de aspectos  urbanísticos e ambientais, socioculturais, 

económicos e políticos.  

 

Partindo da perspectiva disciplinar, como arquitectos urbanistas, o que interessa são os 

aspectos sociais vitais, que se manifesta como uma enorme energia de interacção social, 

apesar da desordem visual e funcional. A vida na informalidade ensina a capacidade de 

sobreviver em situações de precariedade, caracterizada por uma atitude que muito tem a ver 

com o humor como forma de encarar os problemas e que se traduz num espaço que vai 

sendo construído. A ambiguidade é, neste sentido, uma peça fundamental da informalidade. 

Implica uma dialéctica entre a ordem e a desordem e a capacidade de indeterminação das 

coisas, de as confundir. Uma espécie de sabedoria ética que possibilita misturar coisas, num 

universo do formal/legal dominado pela rigidez, pela dureza, pela nitidez e pelas posições 

claras. A informalidade implica uma aproximação suave àquilo que se deve enfrentar. 

Representa, atenua e perpétua a capacidade de brincar com as leis, na linha de uma 

vocação para a cordialidade. Neste universo, a rua é essa espécie de faculdade de 

arquitectura que implica saber reapropriá-la para viver constituindo um meio fundamental de 

aprendizagem. 

 

No contexto da cidade e da cultura contemporânea, torna-se relevante observar as 

interferências que um contexto de fluxos e interacções traz às cidades, assim como o papel 

que essas assumirão. Parece que, progressivamente, a cidade física avança no 

estabelecimento de relacionamentos íntimos com as suas redes, conformando um mega 

território de interacção e actividade humana que se pode constituir enquanto objecto de 

interesse arquitectónico e urbanístico. A cidade na sua situação contemporânea, pressupõe 

a existência de novas formas urbano-territoriais e a consolidação de uma cultura movida 

pelo imperativo da mobilidade dos fluxos e redes.  
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As áreas de precariedade tendem a não ser consideradas prioritárias, o que carrega em si 

mesmo o perigo de esquecer e ocultar aquela precariedade e perpetuar situações de 

desajustes entre necessidades e respostas. Pensar e actuar sobre estas questões é 

também pensar a identidade dos territórios, considerando o seu conteúdo e não apenas o 

seu invólucro. Este é um dos grandes desafios que se coloca às políticas urbanas 

contemporâneas, não só para bairros críticos mas para toda uma periferia consolidada 

sobre a qual é urgente intervir. 

 

As características socio-urbanísticas destas áreas permitem distanciá-las daquelas que se 

encontram no extremo da segregação. Trata-se antes de territórios que experimentam 

recomposições sociais complexas, onde emergem novas formas de segregação ainda 

pouco exploradas. Verifica-se a existência de dinâmicas tendencialmente voltadas para a 

promoção da coexistência social do ponto de vista socioeconómico e étnico, quer 

decorrentes de iniciativas públicas, quer privadas. No domínio urbanístico a prioridade da 

política de cidade é orientada para a melhoria do parque habitacional, equipamentos, 

transporte e espaços públicos. A estas acrescem algumas iniciativas no sentido de ajustar a 

oferta de equipamentos aos quantitativos populacionais actuais.  

 

A intervenção através de projectos de estruturação socio-espacial permite pensar a 

necessária inter-relação entre o urbanismo e políticas públicas para a criação de trabalho, 

que estão intimamente ligadas à mobilização produtiva do território e à implantação de 

novos núcleos habitacionais, configuradores de áreas de prestígio dos bairros populares 

existentes. Estes projectos, capazes de galvanizar o imaginário colectivo, apontam para as 

novas formas de articular cidade, urbanidade e espaço público de qualidade, com o conceito 

de sustentabilidade, na perspectiva de uma ecologia existencial, isto é, de uma visão 

tendente a promover uma reorientação geral dos comportamentos individuais e colectivos. 

 

Imaginar, espacializar e formalizar novos ambientes para a convivência social estruturada 

em torno do trabalho, cultura, desporto, habitação, serviços, transportes e lazer, 

configurando novas poderosas centralidades, é uma função fundamental do arquitecto na 

contribuição para a evolução urbana. 

 

A transformação e mutação constante das estruturas socio-espaciais, exigem uma 

aproximação projectual consistente, visando articular duas lógicas: a da cidade formal com 
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as suas regras e procedimentos mais estáveis, e a cidade informal, com códigos e regras 

flexíveis e adaptáveis. Este encontro das duas inteligências mencionado implica realizar a 

correcta leitura da estrutura do lugar, desenvolver o diálogo com os habitantes, elaborar a 

interpretação das necessidades, provocar a intervenção interdisciplinar incorporando as 

análises e considerações das outras disciplinas participantes (meio ambiente, infra-

estrutura, trabalho social) e formular um projecto que estrutura e reorganiza todos os 

factores intervenientes. Esta estruturação deve realizar justamente a articulação das 

variáveis que caracterizam o cruzamento e a intercepção das duas lógicas, a lógica formal 

da cidade, com a lógica dos assentamentos informais. 

 

Estes projectos de estruturação socio-espacial devem ser concebidos como instrumentos de 

mediação nesta batalha e funcionar de modo a permitir uma trégua, em que a discussão 

pelo interesse geral encontre um ponto de confluência com as circunstâncias locais, 

respondendo às maiores urgências  em cada caso especifico. É por este motivo que se trata 

de assuntos altamente complexos, onde se cruzam factores éticos, políticos, técnicos e 

económicos como parte indissolúvel da sua conjugação. Assim, não é tanto do novo que se 

precisa, mas de juntar valor ao já existente, de o transformar potenciando-o. De re-articular 

as centralidades reconfigurando as conectividades, materiais e imateriais, reais e 

simbólicas. 

 

Os espaços urbanos apresentam especificidades no contexto da metrópole que importa 

sublinhar. Por um lado, a análise das condições socioeconómicas da população da Cova da 

Moura, permite identificar uma progressiva fragmentação daquilo que foi até aos anos 70 um 

tecido relativamente homogéneo. Esta fragmentação socio-espacial pode ser lida a partir da 

evolução de um conjunto de processos e indicadores. Desde logo é gerada pelo próprio 

processo de urbanização que justapôs, nas últimas duas décadas, empreendimentos 

destinados a estratos socio-profissionais distintos, contribuindo para a aproximação de 

populações diferenciadas daquele ponto de vista. 

 

Este Bairro parece também combinar duas tendências contrárias: por um lado, a acentuação 

de situações de precariedade, traduzidas pelo aumento do peso relativo do desemprego - 

particularmente do desemprego juvenil e de estrangeiros - e do peso dos apoios sociais; por 

outro, o aumento dos níveis de conforto dos alojamentos e do nível médio de habilitações da 

população, para apenas mencionar alguns indicadores.  
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A realidade da Cova da Moura é muito distinta, ainda que sejam também perceptíveis 

sentimentos de abandono por parte dos poderes públicos, traduzidos pelas referências à 

inexistência nesta área de iniciativas presentes nos guetos em que alguns destes jovens 

viveram anteriormente, ou nas referências ao desacompanhamento face à tentativa de 

inserção no mercado de trabalho. Contudo, para a maioria dos jovens, a possibilidade de 

viver em prédios - e numa área urbana que, apesar do peso de população de origem 

imigrante, não é um gueto - constitui o pano de fundo de um discurso e de um agenciamento 

que, de um modo geral, os projecta na procura do melhor que a área tem e os induz a 

participar na construção de uma urbanidade valorizada. Esta concepção e prática terão 

contribuído o modo como foi realizado o processo de povoamento.  

 

A memória é a base construtora de identidades e fortalecedora de consciências individuais e 

colectivas. É um elemento constitutivo do auto-reconhecimento como pessoa ou como 

membro de uma comunidade pública, como uma nação, ou privada, como uma família.  

 

Um prévio resgate das memórias de alguns moradores do Bairro da Cova da Moura acerca 

da sua história de constituição e da aproximação de tais moradores com a identificação dos 

mesmos com esse processo, revela a riqueza e complexidade do lugar e as inúmeras 

potencialidades de tais memórias para o processo de reaprendizagem rumo à construção de 

uma nova identidade. A singularidade do bairro é mensurável, e pode ser revelada a partir 

das manifestações culturais. A cultura popular, apesar de tudo, ainda permanece na 

comunidade. Haesbaert (2006) acredita que os territórios estão a ser destruídos, juntamente 

com as identidades culturais e o controle sobre os espaços. 
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| COVA DA MOURA1 FACULDADE DE ARQUITECTURA - UTL
QUALIFICAÇÃO DO BAIRRO ATRAVÉS DO ESPAÇO PÚBLICO

5755.Patricia Fernandez Valente.MIArqPUT
Orientador Científico: Isabel Ortins de Simões Raposo

esquema de evolução histórica - 2003 | fonte: Marc Latapie

esquema de evolução histórica - 1964 | fonte: Marc Latapie

esquema de evolução histórica - 1976 | fonte: Marc Latapie

esquema de evolução histórica - 1982 | fonte: Marc Latapie

MAFRA

SINTRA

CASCAIS

VILA FRANCA dE 
XIRA

LOURES

OEIRAS
LISBOA

ALMADA

SEIXAL

ALCOCHETE

MONTIJO

BARREIRO

MOITA

SESIMBRA

PALMELA

planta da ÁREA METROPOLITANA de LISBOA

AMADORA

ODIVELAS

SÃO BRÁS

BRANDOA

ALFORNELOS

MINA

FALAGUEIRA

VENDA NOVA

REBOLEIRA

VENTEIRA

DAMAIA

BURACA

ALFRAGIDE

planta de freguesias do CONCELHO da AMADORA

Concelho da Amadora Concelhos da Aréa Metropolitana de Lisboa

SETÚBAL

Freguesias da Damaia e Buraca Freguesias do Concelho da Amadora

COVA DA MOURA

Cova da Moura

Eixo Ferroviário - Linha de Sintra

ortofotomapa actual do BAIRRO da COVA DA MOURA

Eixo Viário - IC 19Eixo Viário - IC 17

Quadro SWOT | fonte: Iniciativa Bairros Críticos . 2006

Quadro SWOT | fonte: Iniciativa Bairros Críticos . 2006 diferentes ambiente da Cova da Moura | fonte: Trienal de Arquitectura de Lisboa . 2010
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QUALIFICAÇÃO DO BAIRRO ATRAVÉS DO ESPAÇO PÚBLICO

5755.Patricia Fernandez Valente.MIArqPUT
Orientador Científico: Isabel Ortins de Simões Raposo

esquema do edificado da Cova da Moura

esquema dos limites urbanos da Cova da Moura

esquema das unidades morfológicas da Cova da Moura

esquema dos acessos viários da Cova da Moura

Quadro SWOT | fonte: Iniciativa Bairros Críticos . 2006

Quadro SWOT | fonte: Iniciativa Bairros Críticos . 2006

Quadro SWOT | fonte: Iniciativa Bairros Críticos . 2006

diferentes ambientes de ruas da Cova da Moura | fonte: Rui Palha

diferentes ambientes de ruas da Cova da Moura | fonte: Rui Palha + Trienal de Arquitectura de Lisboa . 2010

diferentes ambientes de ruas da Cova da Moura | fonte: Rui Palha

diferentes ambientes de ruas da Cova da Moura | fonte: Rui Palha

limite de separação 
PERMEÁVEL

esquema de cheios e vazios da Cova da Moura
espaços de 

permanência
limite de separação 

RÍGIDO
percursos pedonais 
de rápido acesso

principais
atravessamentos viários

edificado
BOM estado de 

conservação

edificado
MAU estado de 

conservação

edificado
MUITO MAU 

estado de 
conservação
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esquema de cheios e vazios da Cova da Moura

arruamentos com 
largura entre 3,25m 

e 6,25m

arruamentos com 
largura inferior a 

3,25m

edificado
BOM estado de 

conservação

edificado
MAU estado de 

conservação

edificado
MUITO MAU 

estado de 
conservação

proposta de dimensionamento de vias de circulação para o Bairro da Cova da Moura

arruamentos com 
largura superior a 

6,25m

dimensionamento de passagens pedonais e vias de circulação

dimensionamento mínino de passagem pedonal: 1 pessoa | 
fonte: Neufert

dimensionamento de passagem pedonal: 1 pessoa | 
fonte: Neufert

dimensionamento de passagem pedonal: 2 pessoas | 
fonte: Neufert

dimensionamento de passagem: 1 pessoa + 1 bicicleta | 
fonte: Neufert

dimensionamento de passagem automóvel: 1 automóvel | 
fonte: Neufert

dimensionamento de passagem automóvel: 2 automóveis | 
fonte: Neufert

dimensionamento de passagem automóvel: 1 ambulância + 1 
automóvel | fonte: Neufert

dimensionamento de passagem automóvel: 1 carro bombeiros 
+ 1 ambulância | fonte: Neufert



alinhamentos para 
novas instalações 

da CRECHE

esquema de ESTRATÉGIA para a Cova da Moura
edificado 
existente

edificado a 
REABILITAR

edificado a 
DEMOLIR

espaços verdes 
a POTENCIAR hortas urbanas

espaço público 
a POTENCIAR
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Orientador Científico: Isabel Ortins de Simões Raposo

LINHAS
DE

ESTRATÉGICAS

PLANO
DE

ACÇÃO

Aumentar e reforçar 
parâmetros de CON-
TINUIDADE e PER-
MEABILIDADE entre 
as diferetes malhas 
urbanas de forma a 
diminuir a cidade 
fragmentada e a se-
gregação urbana do 
Bairro da Cova da 
Moura;

Unir os centros cívi-
cos de cada bairro 
vizinho através da 
agregação de ruas 
criteriosamene esco-
lhidas actualmente 
descontínuas devido 
à existência de bar-
reiras físicas (suprir 
as barreiras físicas 
que não permitem o 
prolongamento de 
ruas estruturais dos 
diferentes bairros;

Desenvolver e re-
qualificar diferentes 
TIPOLOGIAS DE 
ESPAÇOS PÚBLI-
COS de forma a pro-
mover DIFEREN-
TES APROPRIA-
ÇÕES e actividades 
dos mesmos;

Recuperação e (re) 
qualificação dos es-
paços públicos exis-
tentes em particular 
os alargamentos es-
pacias, os acessos e 
os trajectos rodoviá-
rios e pedonais, 
becos e travessas;

Desenvolvimento de 
novos espaços públi-
cos, distrubuídos ao 
longo do Bairro da 
Cova da Moura e 
bairros vizinhos;

Desenvolvimento de 
ACTIVIDADES em 
EDIFÍCIOS ou ES-
PAÇOS LIVRES de 
forma a atrair a po-
pulação exterior ao 
Bairro, promovendo 
o cáracter identitário 
do Bairro e facilitan-
do a interacção 
social;

Recuperação e (re) 
qualificação dos es-
paços públicos exis-
tentes em particular 
os alargamentos es-
pacias, os acessos e 
os trajectos rodoviá-
rios e pedonais, 
becos e travessas;

Desenvolvimento de 
novos espaços públi-
cos, distrubuídos ao 
longo do Bairro da 
Cova da Moura e 
bairros vizinhos;

Desenvolvimento da 
ACTIVIDADE ECO-
NÓMICA local, pro-
moção e desenvolvi-
mento de novos co-
nhecimentos e apti-
dões por parte da 
popilação, com o 
propósito de comba-
ter o desemprego, a 
baixa escolariedade 
e a desqualificação;

Recuperação de edi-
fícios e espaços para 
a instalação de 
novas actividades 
económicas, princi-
palmente ao longo 
de ruas criteriosa-
mente escolhidas;

Desenvolver espa-
ços que permitam 
valorizar profissio-
nalmente a popula-
ção do Bairro e favo-
recer o empreendo-
rismo;

Desenvo lv imento 
SOCIOCULTURAL 
de forma a :

- diminuir a estigma-
tização e exclusão 
social;

- evidenciar o carác-
ter identitário do 
Bairro e os padrões 
culturais e étnicos;

- diminuir o insuces-
so escolar, a margi-
nalização e o senti-
mento de inseguran-
ça.

Qualificação e mo-
dernização dos ser-
voços actualemnte 
existentes de inte-
resse colectivo;

Implementar e/ou re-
modelar equipamen-
tos públicos de apoio 
à população localiza-
dos em pontos estra-
tégicos no Bairro e 
envolvente;

Desenvolver espa-
ços que visem o 
apoio escolar, frui-
ção cultural, dinami-
zação de actividades 
recreativas e despor-
tivas, e o desenvolvi-
mento de competên-
cias artísticas.

diferentes ambiente da actual creche A Arvóre

CRECHE "A ÁRVORE"

PROGRAMA PROPOSTO

SALA LIMOEIRO / BERÇÁRIO: ± 50 m2 + ± 14m2

SECRETARIA

GABINETES DE TRABALHO

SALA DE REUNIÕES

CRECHE "A ÁRVORE"

PROGRAMA EXISTENTE
SALA LIMOEIRO / BERÇÁRIO: crianças dos 4 aos 12 meses.

SALA LARANJEIRA:

SALA MACIEIRA:

SALA DRAGOEIRO:

crianças dos 12 aos 24 meses.

crianças dos 24 aos 34 meses.

crianças dos 24 aos 34 meses.

± 35 m2

± 46 m2

± 26 m2

± 30 m2 + ± 10 m2 I.S.

± 90 m2

PÁTIO / RECREIO ± 230 m2

SALA DE EDUCADORES

SALAS POLIVALENTES

COZINHA / BAR

SALA DE REFEIÇÕES

± 30 m2 + ± 15 m2 arrumos

SALA LARANJEIRA: ± 50 m2 + ± 14m2

SALA MACIEIRA: ± 60 m2 + ± 14m2

SALA DRAGOEIRO: ± 80 m2 + ± 14m2

± 200 m2

TERRAÇO ± 100 m2

HORTAS ± 110 m2
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