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I. RESUMO 

O tema desta dissertação é” Reurbanização dos modelos de ocupação da cidade” 

tendo como objectivos práticos a sugestão de uma solução urbanística e arquitectónica que 

visa a recuperação sob um ponto de vista de sustentabilidade do bairro Olivais Sul. Para 

este fim, foi necessário aprofundar os conceitos de urbanização, modelos de intervenção 

urbanística, sustentabilidade, flexibilidade arquitectónica e planeamento urbano 

sustentável. 

Como casos de referência teóricos foram utilizados a nível nacional, o bairro de 

Alvalade e a nível internacional, Hammarby Sjostad em Estocolmo e Vesterbo em 

Copenhaga. Estas escolhas deveram-se ao facto de responderem as premissas de um 

planeamento urbano sustentável e constituírem casos de sucesso.  

O bairro de Olivais Sul foi escolhido como local de intervenção porque apesar de 

estar inserido na cidade de Lisboa, encontra-se isolado à escala da cidade e 

descaracterizado à escala de bairro. A estratégia de intervenção proposta passa por três 

etapas: definir conexões e relação bairro-cidade; criação de uma rede de fluxos e vivências 

à escala do bairro; com o projecto arquitectónico, dar identidade ao espaço. 
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II. ABSTRACT 

The theme of this thesis is "Occupation models of occupation of the city" as having 

practical purposes the suggestion of an urban and architectural solution that aims to recover 

under a viewpoint of sustainability Groves South neighborhood. For this purpose it was 

necessary to deepen the concepts of urbanization, urban intervention models, sustainability, 

architectural flexibility and sustainable urban planning. 

As theoretical international reference cases used in this thesis were: the 

Hammarby Sjostad in Stockholm and Vesterbo in Copenhagen, and Alvalade neighborhood 

has a nationally reference. These choices were due to the fact that answer the premises of 

sustainable urban planning and constitute success stories. 

The neighborhood of Olivais Sul was chosen as the site of intervention because 

although it is inserted in Lisbon, is isolated to the scale of the city and mischaracterized the 

scale of the neighborhood. The intervention strategy proposal goes through three steps: 

define connections and neighborhood-city relationship; creating a network of streams and 

experiences at the scale of the neighborhood; and with the architectural project, giving 

identity to the space. 

 

Keywords: Rebuild the city, Urban Project Models, Sustainability, Urban Revitalization, 

Urban Habitats 
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VIII.INTRODUÇÃO 

Esta dissertação pretende estudar e apresentar soluções que permitam resolver os 

problemas de suburbanidade1 de um bairro inserido numa capital, através de uma 

perspectiva sustentável.  

 O foco de estudo recai sobre o bairro dos Olivais Sul, um bairro projectado numa 

época de transição entre o modernismo e uma experiência critica ao mesmo. Olivais Sul, 

apesar de estar numa zona da cidade de Lisboa que confina com uma das zonas 

residenciais mais nobres, o Parque das Nações, apresenta problemas de planeamento a 

diversos níveis que o remeteram para uma vivência de bairro dormitório de Lisboa. 

Pretende-se começar por dar uma perspectiva histórica da evolução do 

planeamento de Lisboa desde a revolução Industrial até aos nossos dias, dando a 

conhecer a responsabilidade que as grandes mudanças sociais e económicas têm nos 

momentos de ruptura do planeamento da capital. O urbanismo do movimento moderno e as 

experiências posteriores também são analisados pois constituem uma fonte de 

entendimento para perceber os fundamentos e conceitos aplicados nos dois bairros 

portugueses em análise, Alvalade, como caso de sucesso da época do modernismo e 

Olivais Sul, o bairro objecto da intervenção proposta, projectado numa época de 

experiências urbanísticas de ruptura com o modernismo. 

Dada a nova visão que o Mundo adquiriu sobre a responsabilidade do Homem na 

preservação do planeta e da procura de soluções que façam face á drástica diminuição de 

energias não renováveis, e de acordo com as novas directrizes e preocupações mundiais, 

esta proposta de intervenção analisa toda a problemática de transformação sustentável de 

uma cidade ou de um bairro, e é feita tendo estes pressupostos como pilares direccionais. 

VIII.I MOTIVAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO TEMA 

As sociedades têm a capacidade de moldar a tipologia das cidades pois os seus 

modelos socioeconómicos geram necessidades, e a procura da sua resolução pelos 

urbanistas dá origem a novos modelos urbanos. Desde a Antiguidade até ao século XX que 

estes modelos urbanos, através da sua morfologia e tipologia, espelham a história das 

civilizações e as preocupações das épocas que lhes deram origem. A Cidade e a sua 

                                                           
1 “A suburbanização é o processo de crescimento das cidades para fora dos seus limites, 
expandindo-se a outras áreas urbanas. Verifica-se a descentralização de pessoas, indústrias e 
serviços das áreas centrais da cidade para a periferia, portanto este processo leva ao crescimento 
dos subúrbios.” http://pt.wikipedia.org/wiki/Suburbanizao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_central&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Periferia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sub%C3%BArbios
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Forma são elementos intrínsecos da história do Homem como ser Social, como Henri 

Lefebvre refere no seu livro com o seu livro La production de l’espace de 1974. 

A alteração dos padrões sociais, culturais, económicos e de valores resultaram na 

alteração da paisagem urbana e na forma de vivenciar o espaço. Neste sentido a 

população serve como elemento catalisador de grande parte dos problemas que se 

colocam no momento de aproveitar as potencialidades e revitalização económica e social 

dos espaços. 

 A forma urbana também tem sofrido grandes mudanças quer por pressão das 

necessidades das populações que obrigam a expansões das cidades nem sempre 

planeadas, quer por pressões de elementos estranhos ás suas vivencias como a industria 

imobiliária. As cidades deixaram de ter forma e limites definidos e começaram a ver as suas 

fronteiras dissolvidas em áreas metropolitanas que abrangem construções históricas dos 

núcleos citadinos originais, subúrbios, bairros de massas ou de luxo, parques naturais e 

grandes complexos económicos. 

 A consciencialização da importância das formas urbanas como factor de 

degradação do ambiente, porque geradoras de vivências, em consonância com a crescente 

preocupação com os problemas ambientais e ecológicos tornam esta dissertação num 

contributo para a procura de novas soluções que diminuam a pegada ecológica e 

aumentem a qualidade de vida em bairros planeados em épocas com diferentes 

preocupações sócio culturais. 

VIII.II OBJECTIVOS  

A elaboração desta dissertação pretende perceber quais os fatores que 

contribuem para o isolamento e falta de integração de um bairro na cidade envolvente e 

também para o isolamento dos seus habitantes, tornando-o assim suscetível de sofrer 

fenómenos de degradação urbana.  

Ao analisar estes fatores, procuram-se razões e soluções encontradas por 

urbanistas que também se tenham debruçado sobre estes temas, acrescentando a estas 

uma componente de sustentabilidade. Estas deverão tornar estes locais em áreas 

habitacionais de qualidade, que resolvam não só os problemas inerentes a este isolamento 

promovendo a integração, mas acrescentando uma qualidade de vida em termos humanos 

e ecológicos não pensadas em propostas urbanas de épocas anteriores. 
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VIII.III METODOLOGIA E ESTRUTURA 

Esta dissertação aborda o tema da reurbanização aplicada sob o ponto de vista da 

sustentabilidade, a um bairro inserido na cidade de Lisboa que, apresentando alguns 

problemas de planeamento na implantação do seu edificado, caiu em vivências de 

suburbanidade características de bairros dormitórios. Para o  seu desenvolvimento, foi feita 

uma pesquisa de vários autores, cuja obra incidiu sobre questões ligadas ao 

desenvolvimento da cidade, que envolveram o período do objeto da investigação.   

Identificados diferentes problemas a diferentes escalas, este trabalho final de 

mestrado apresenta assim diferentes soluções em conformidade com a escala em análise: 

Á escala da cidade, foca o isolamento do bairro face á cidade envolvente; á escala do 

bairro, este trabalho debruça-se sobre o isolamento das diferentes parcelas que o 

compõem e a falta de reconhecimento da identidade dos espaços públicos pelos habitantes 

que evitou a apropriação daqueles e a consequente degradação; ao nível do edifício, esta 

dissertação projeta soluções de baixo impacto ambientais que resolvam a falta de fluxo 

entre as diversas parcelas e a ausência de usufruto saudável dos amplos espaços verdes 

existentes.  

 A abordagem para a resolução dos problemas encontrados, é feita a partir dos 

princípios de sustentabilidade, para tal foi feita uma pesquisa de vários autores com 

preocupações contemporâneas sobre sustentabilidade. A proposta de intervenção feita sob 

este prisma, pretende fazer a transição da suburbanidade para uma vivência 

ecologicamente qualificada. 

Este projeto final de mestrado é dividido numa componente teórica e numa 

componente prática. Esta última é composta por diversas etapas:  

- Relação da área de intervenção com a cidade, definindo uma estratégia de 

relações e conecções; 

-Relações á escala do bairro que ajudem a redefinir a organização das funções e 

rede de fluxos; 

-Projeto urbanístico, agregador de atividades e serviços e gerador de vivências. 
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1.1 INTERVIR NA CIDADE 

"Uma cidade é como um animal, 

possui um sistema nervoso, uma cabeça, ombros e pés. 

Cada cidade é algo de diferente de todas as outras, 

de tal forma que não há duas cidades iguais." 

John Steinbeck em "A Pérola" 

 

As diversas formas como a cidade se expande e desenvolve, é uma das 

características mais marcantes da civilização contemporânea. A cidade não é um feito 

recente, é sim o resultado de um processo histórico, como tal podemos ler a evolução da 

humanidade a partir da evolução das cidades. Actualmente estima-se que mais de metade 

da população viva em cidades, fruto do maior numero de ofertas de trabalho, do aumento 

da importância económica do sector terciário em relação aos demais, e ainda a 

possibilidade de um melhor acesso a comunidade sociocultural. É principalmente nas 

cidades que as pessoas residem, trabalham, circulam, consomem bens materiais e serviços 

e onde ocorrem as maiores interacções entre o ambiente natural e o ambiente construído. 

 

1.1.1 O TERRITÓRIO E AS MUDANÇAS SOCIAIS 

 

A cidade é actualmente vista como um território de oportunidades, como tal as 

mudanças sociais provocam-lhe uma constante mutação. Os modelos urbanos são 

tentativas de soluções aos problemas criados por estas mudanças, e influenciados por 

factores que importa conhecer. Segundo Guy Rocher, as mudanças sociais são 

movimentos migratórios, que redistribuem a população no território e têm por base diversos 

tipos de factores e acções. Sendo eles:  

-O factor geográfico, quando as características físicas dos locais se alteram por 

razões climatéricas ou catástrofes naturais. 

-O factor económico. O desenvolvimento económico contribui para grandes 

mudanças sociais, e é ainda hoje uma das principais razões das migrações da população, 

à procura de melhores condições de trabalho/emprego. 

-O facto social. Os conflitos, as guerras e revoluções são um dos processos que 

mais modificam a estrutura social; o aumento da esperança média de vida e, 
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consequentemente, o envelhecimento da população, tal como a alteração da tipologia das 

famílias e do número de pessoas por agregado familiar;  

-O factor cultural. O surgimento de novas crenças religiosas ou mesmo de novas 

descobertas científicas que sensibilizem a população para novas rotinas ou alteração de 

estilos de vida. 

A população assume um duplo protagonismo no território, sendo por um lado um 

agente que organiza e transforma o espaço, com base nos seus bens materiais e 

imateriais, e por outro, constitui-se como um recurso desse mesmo espaço, que acaba por 

completar, habitar e dar conteúdo geográfico. Um dos principais problemas gerados pela 

população é a necessidade de habitação, e este é um dos factores que mais altera o 

território. Esta revela um papel no território de elemento diferenciador da paisagem urbana, 

mas também actua como o motor da economia e da sociedade, designadamente através 

do mercado imobiliário. Apesar do conceito de habitação estar relacionado (em primeira 

instância) com o abrigo/alojamento de suporte familiar, a verdade é que se trata de uma 

das componentes mais importantes na sociedade. 

A presente dissertação tem como objectivo entender o significado e o 

desenvolvimento dos modelos de ocupação do território de modo a definir um conjunto de 

estratégias e análises que contribuem para a restruturação do modelo aplicado em Olivais 

Sul.  

“Os modelos urbanos são as representações de funções e processos que 

geram a estrutura espacial urbana em termos de uso da terra, população, emprego 

e transporte. A estrutura urbana é o conjunto de conceitos relacionados com o 

arranjo do espaço urbano, a forma como é organizado e como funciona, no qual 

são incorporadas variáveis como as acessibilidade, a sustentabilidade ambiental, a 

segurança, o equilíbrio social, os equipamentos e infra-estruturas funcionais, os 

espaços verdes, o trabalho e o lazer” (Echenique, 1975, Batty, 2009).  
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1.1.2 ORIGEM DE DESENVOLVIMENTO DO URBANISMO 

A concepção de forma urbana parte essencialmente do conceito de cidade. Definir 

cidade, porem, é uma tarefa difícil pela variedade de critérios que se pode ter em conta. A 

sua definição estática exprime-a como um aglomerado mínimo de seres humanos numa 

área restrita, “podemos definir-se cidade como agrupamentos de população que não 

produzam elas próprias os seus meios de subsistência alimentar” (Ascher, 2010 pág. 21), 

esta definição está neste momento á sofrer uma mutação pela necessidade de 

sustentabilidade com que se quer dotar as cidades. Para caracterizar cidade é fundamental 

ter em conta critérios funcionais que dão origem ao ritmo urbano e conteúdo sociocultural. 

Como tal, para definir cidade são necessários critérios específicos, nos quais se 

destacam os critérios funcionais, que originam o ritmo urbano e o conteúdo sócio cultural. 

 Podemos então afirmar que a origem da cidade não depende única e 

exclusivamente do factor ambiental ou os factores relacionados com o meio físico. A cidade 

nasce fruto de aspectos históricos, económicos, sociais e arquitectónicos.  

 “O crescimento das cidades esteve sempre correlacionado ao longo 

da história com o desenvolvimento dos meios de transporte e de armazenamento 

dos bens necessários para aprovisionar quantitativos populacionais cada vez 

maiores, qualquer que fosse a estação do ano” (Ascher, 2010 pág. 21). As 

transformações sociais e culturais ao longo dos séculos tem-se reflectido na 

morfologia das cidades em permanente mudança. 
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1.2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 

1.2.1 DA CIDADE INDUSTRIAL AO URBANISMO DO SÉCULO XIX 

No início do século XIX, com a revolução industrial os desequilíbrios da ocupação 

urbana agravaram-se, principalmente no final do século, provocado pelo êxodo das 

populações rurais para as cidades, o que originou um crescimento urbano desordenado.  

Não houve qualquer planeamento subjacente a este quase instantâneo aumento 

de população nas cidades e os alojamentos cresciam duma forma quase compulsiva, a sua 

construção aproveitava o menor espaço possível, com a finalidade de arrendamento aos 

operários. 

 

 “O ar era poluído, as ruas estreitas e escuras onde o sol não entrava, o 

meio ideal para as epidemias de doenças típicas de ambientes poluídos e com falta 

de sanidade se desenvolverem. Houve diversas epidemias de cólera, varíola, 

tuberculose que beneficiavam de uma densidade populacional elevadíssima e da 

falta de condições das habitações. As casas, desde que ficassem de pé (ao menos 

temporariamente), e desde que as pessoas que não tinham outra escolha 

pudessem ser induzidas a ocupá-las, ninguém se importava se eram higiénicas ou 

seguras, se tinham luz ou ar ou se eram abominavelmente abafadas” (Croome; 

Hammond, Citado Por Benévolo, 1976, Pág. 71). 

A cidade de Londres, durante a Revolução Industrial, mostra as péssimas 

condições de vida da população. É possível ver a superpopulação, comum no período, bem 

1 1 Londres, Cidade 

Industrial  

FONTE: BENÉVOLO, 

1999 
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como a insalubridade a que eram submetidas as pessoas. Os porões, comuns na época, 

podem ser vistos à direita. 

Engels retrata a construção e o crescimento da cidade de Londres no seu livro A 

situação da classe operaria na Inglaterra de 1845, onde problemas como a insalubridade 

dos edifícios, o congestionamento da cidade e a falta de regras são exaltados “ em 

Manchester filas únicas de casa ou grupos de ruas surgem aqui e ali, como pequenas vilas, 

sobre o novo solo de argila, no qual não cresce nem ao menos erva; as ruas não são nem 

pavimentadas, nem servidas por esgotos, …a confusão foi levada ao extremo, foram 

acrescentas outras construções, até não restar entre as casas uma só polegada de 

terreno.” (Engels citado por Benévolo, pág. 76) 

Este crescimento cancerígeno de habitação sem saneamento básico ou 

equipamentos sociais, gerou ambientes urbanos insalubres e doentios. Pode-se dizer que: 

“Tomando-se como ponto de partida as denúncias dos higienistas e dos 

reformadores sociais na primeira metade do século XIX, considera-se confirmado o 

facto de que a qualidade das moradias piorou, em consequência da pressa e das 

exigências especulativas” (Benévolo, 1976, pág. 56). 

É interessante ressaltar que o aumento da população é acompanhado por um 

grande desenvolvimento na produção. “O incremento demográfico e o industrial 

influenciam-se mutuamente de modo complicado” (Benévolo (1976, pág.22). 

Para tentar resolver esta cidade doente que se auto destruía no seu crescimento 

desregrado, diversas propostas urbanísticas foram desenvolvidas. Eram necessárias 

propostas onde os núcleos residenciais e a natureza propiciassem condições dignas e 

saudáveis para resolver uma cidade doente e insalubre. 

Estas alterações exigiram uma adaptação dos espaços urbanos aos novos 

padrões de crescimento, traduzindo-se na expansão das cidades e no esvaziamento das 

áreas centrais. Com aquela expansão, e consequentemente das distâncias a percorrer 

cresce rapidamente o desenvolvimento das vias de transporte, tanto por terra quanto por 

água. Passam a ser construídas, estradas mais amplas, canais mais largos e profundos, 

novas moradias, e edifícios públicos. Além disso, a multiplicação e diversidade de tarefas e 

o impulso dado pelas especializações, requerem novos tipos de construções. “A revolução 

Industrial modifica a técnica das construções, embora possa fazê-lo de maneira menos 

visível do que em outros sectores” (Benévolo, 1976, Pág. 35). 
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Na medida que evoluíam as técnicas e materiais na construção, bem como as 

representações projectais em função dos progressos na geometria, surgiam propostas de 

ordenamento urbano, imagens da cidade futura ideal e críticas às cidades industriais. 

Iniciava-se assim uma consciencialização de parte da sociedade que se preocupava e 

estudava formas de melhorar a cidade e suas edificações. 

A cidade no século XIX denunciava, de forma crítica, a precária higiene física e 

moral das grandes cidades industriais, tais como os ambientes insalubres do trabalhador, 

as enormes distâncias entre a habitação e o trabalho, os lixões deploráveis e amontoados, 

a falta de jardins públicos nos bairros populares, o grande contraste entre os bairros 

habitados pelas diferentes classes sociais, entre outros. 

 

“As soluções dadas pelo Urbanismo sempre estiveram baseadas na ideia 

do modelo, ou de esquema ideal estabelecido aprioristicamente, a cujos ditames o 

projecto urbanístico tem procurado até agora submeter, por verdadeiro acto de 

força, a realidade […] Daí impor-se a conclusão de que não será possível superar 

semelhante estado de coisas sem recorrer a um Urbanismo menos teórico e mais 

humano” (Choay, 2000).  

É neste contexto, que entre o séc. XIX e o séc. XX, surgem as primeiras 

respostas, através de pensadores, sociólogos, arquitectos e ambientalistas, caracterizadas 

por acções higienistas, motivando novos modelos e práticas urbanistas. 

1 2, 1 3 Quarteirão 

periférico inglês. 

Construído segundo o 

regulamento de 1875, onde 

era usado a máxima 

ocupação do solo, com 

habitações unifamiliares.  

 Fonte: 

http://urbanidades.arq.br 
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1 5 Cruzamento de saint-

andré 

Quarteirão homogéneo 

resultante dos novos 

traçados de Haussemann 

A direita  

1 6 Parcela Junto Á Place 

De La République Do 

Boulvar Voltaire.  

Novos lotes configurados a 

partir dos traçados 

diagonais do boulevard 

Voltaire. 

Fonte Formes Urbaine: de 

l’îlot á la barre, pág.29 

Nascem então os primeiros planos urbanistas de grande escala. No caso da 

cidade de Paris, as propostas de Haussemann (1809-1899) incidem numa solução sem um 

modelo associado. Tendo como motivação a modernização da cidade, este plano visa a 

intervenção no interior das muralhas, transformando os traçados medievais, tentando 

rectificar as problemáticas da cidade, em vias mais amplas, privilegiando a luz, os espaços 

públicos e a preto as novas ruas; o preenchimento quadricular os novos bairros a 

tracejados horizontais os dois grandes parques periféricos da cidade: Bois de Bologne e 

Bois de Vincennes. 

 Grande parte dos quarteirões regulares, pré-existentes, foram 

modificados, tendo sido dessecados em partes ou aglutinados, consoante os novos 

eixos traçados pelo plano de Haussemann. 

 

1 4 Esquema dos Grandes 

Trabalho de Haussemann Em 

Paris. 

O traço preto cheio as ruas 

criadas, a quadriculado as 

novas expansões, e a 

tracejado cinzento as novas 

áreas verdes.  

FONTE: História da cidade, 

pág. 592 
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1 8 Esquema 

Exemplificativo das 

Formas dos Quarteirões 

Propostos Por Cerdá 

Fonte: 

http://www.upf.edu/materials/fh

uma/portal_geos/tag/t5/t5.htm)  

Como podemos observar nas figuras, os quarteirões de Haussemann tendem a 

ser irregulares, podendo assumir várias formais: triangulares, regulares ou poligonais, 

contudo ele introduz uma nova variável, inserindo no interior dos quarteirões diversas 

funções, através da sobreposição de vários pisos. Haussemann recorre às componentes da 

urbanística tradicional – rua, praça, e avenidas – mantendo mais essencialmente os 

traçados barrocos.  

 

Nos primeiros anos do século XX, até a primeira guerra mundial em 1914, é de 

ressaltar as propostas de Ildefonso Cerdá (1815-1876) com o plano de expansão de 

Barcelona. Este tinha como principal objectivo implementar decisões de organização e 

expansão, focando-se em duas problemáticas: a organização da expansão e a intervenção 

sobre quadrículas.  

Propunha uma malha ortogonal, de quarteirões regulares (de 113 metros de lado e 

vias de 20 metros de perfil), podendo estes no entanto tomar várias formas, usando o 

interior dos mesmos, como espaço publico. Tratava a cidade como um organismo complexo 

e integrador de vários sistemas. 

1 7 Plano De Barcelona, 

Cerdá 

O plano representava uma 

cidade compacta segundo 

uma grelha ortogonal, é 

visível a agregação do 

núcleo histórico e as 

grandes diagonais que 

interliga toda a idade. A 

cidade de Barcelona foi 

uma das 33 idades 

estudadas no IV CIAM.  

FONTE: http://1898.mforos.com 
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O plano usa uma escala pouco vulgar na Europa, dado que no seu auge prévia 

800.000 habitantes. Para Cerdá, o quarteirão era organizado como centro cívico, contendo 

muitas vezes escolas e igrejas, antecipando assim o futuro conceito de “unidade de 

vizinhança”. Quanto aos equipamentos importantes, estes estariam distribuídos ao longo do 

tecido urbano 

Mais tarde em 1892, Arturo Soria y Mata cria a cidade linear, pretendia “urbanizar 

o campo e ruralizar a cidade, juntando num mesmo espaço, campo, industria, serviços e 

residências” (Alonso, pág160). O modelo consistia num eixo viário central, e uma malha 

ortogonal agregada a este. Este eixo promovia o crescimento da cidade e facilitava o 

acesso á mesma.  

O surgimento de novas tecnologias de construção e fontes energéticas, como a 

electricidade, intensificaram a dilatação dos limites das cidades. Estes fenómenos 

possibilitaram a construção vertical, que com o desenrolar do século XX e as crescentes 

preocupações dos problemas da cidade, originaram novas teorias que procuravam dar 

resposta a integração com a natureza, a morfologia, a implantação, o tipo de acessos e 

ainda as funções públicas.  

 

 

. 

  

  

1 9 Esquema Da Cidade 

Linear De Arturo Soria 

Perfil transversal e 

planta da organização 

da cidade, gravura da 

época 

Fonte: 

http://es.wikipedia.org/wi

ki/Ciudad_lineal_(urbani

smo) 
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1 10 Esquemas da cidade 

jardim, Howard  

Os diagramas 

representavam a cidade 

satélite.  

A esquerda demonstra a 

relação da nova cidade com 

a envolvente.  

À direita a relação com o 

espaço verde proposto. 

Fonte: Santos. M, 2002. 

Pág.14 

 

1.2.2 PRIMÓRDIOS DO MOVIMENTO MODERNO  

"Uma cultura, todos o sabemos, é feita pelas suas cidades." 

Walcott , Derek 

A CIDADE JARDIM 

Nos finais do séc. XIX, em simultâneo com os planos já referidos, a procura por 

soluções de organização do espaço urbano continuava, foi então que se iniciou a projecção 

qualificada de cidades-satélites na proximidade de grandes metrópoles.  

Surgem as primeiras reflexões com Ebnezer Howard (1850-1928) que publica em 

1899, o livro “Graden cities of tomorrow”, que seriam modelos urbanos baseados em 

cidades satélites, ao redor dos principais núcleos urbanos. Neste, Howard, através dos 

fundamentos de William Morris e de dois livros (Progress and Poverty de Henry George, 

1881, e Lookink Backward de E. Bellamy, 1889), cria a cidade Jardim. O modelo é 

apresentado em diagrama, definindo espaços de estar, zonas verdes, ruas e tipos de 

ocupação, Howard afirma que o modelo não é um protótipo, mas sim um conceito que deve 

ser adaptado as características do local onde será implementado. 

Em 1903 foi registada a “First Garden City Company” e um ano depois, a primeira 

cidade jardim, Lectchworth foi projectada por Unwin e Parker. O local escolhido está dentro 

dos critérios de Howard: uma área de 4000 a 6000 hectares, boas conexões ferroviárias, 

abastecimento de água satisfatório e boa drenagem. Porém, foi difícil atrair a indústria. 

 

 

 

  

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/derek-walcott
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O modelo, tal como podemos observar nas imagem, tem um impacto ao nível 

regional. Pretende criar novos centros urbanos com mais qualidade de vida ao nível local, 

seria um modelo de cidade circular, cortada por 6 boulevards e com uma avenida central de 

125 metros que forma um parque linear com mais de cinco quilómetros. 

 “As imensas populações dessas grandes cidades estão completamente 

frustradas de todas as agradáveis influências da natureza. A grande maioria delas 

nunca põe, do começo ao fim do ano, os pés sobre o solo” (George Henry, 1884, 

pág. 50).  

Howard acredita que é possível habitar na cidade usufruindo simultaneamente das 

vantagens do campo. Sustenta a ideia de agricultura suburbana, para atenuar a 

problemática das zonas industriais, propõe um cinturão agrícola e habitações providas de 

um jardim. Em suma a natureza é a protagonista deste modelo, o mesmo deve moldar-se a 

natureza existente, preservando o rio e os declives naturais. 

 

Para os estes o sistema viário deveria abrir o interior dos quarteirões, e deste 

modo romper com a estrutura tradicional do quarteirão. Para eles os acessos às habitações 

deveriam ser feitos por ruas mais tranquilas deixando assim de ter contacto com as 

grandes artérias de circulação. Howard enfatiza esta ideia, criando a separação dos peões 

e dos automóveis, estabelecendo uma rede de caminhos pedonais, definindo como função 

da rua, a circulação de veículos. O modelo de Howard inspirou ainda Clarence Stein e 

Henry Wright para os esquemas em Radburn, em 1928,onde prevêem uma malha regular, 

na qual existe a separação da circulação automóvel, da de peões. 

As urbes eram vistas como cidades satélites, deveriam incluir um centro, no qual 

se concentravam as actividades comerciais e administrativas. A zona industrial 

desenvolver-se-ia na periferia e ao longo da linha férrea, pois esta seria a forma de facilitar 

e escoar a produção.  

1 11 Welwyn garden city, 

variação da tipologia de 

impasse por unwin;  

Fonte: 

 Ebenezer Howard’s 

Garden Cities of To-

morrow (1898) 
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O QUARTEIRÃO HOLANDES 

 O início do século XX foi marcado, nos países mais ou menos desenvolvidos, por 

um grande aumento demográfico. Na Holanda, as cidades passaram a estar 

superpovoadas e para que a expansão de Amsterdão se desse de uma forma mais 

organizada e sadia, foi chamado Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) para desenhar a 

expansão da cidade para Sul.  

A assimilação das preocupações sociais e urbanas da época tomaram forma no 

plano de Berlage sob a influência das cidades jardim de Unwin mas tendo contudo, 

reformulado a estrutura do quarteirão, mantendo este os traçados ortogonais e unidades 

morfológicas da cidade tradicional. A periferia a sul, seria dividida em 10 000 vivendas 

dotadas de serviços que se articulavam a partir de espaços verdes privados. 

 Nos primeiros planos, foi criado um corredor de acesso aos quarteirões através de 

um logradouro ajardinado do quarteirão, que passa pelo centro das parcelas e é 

conseguido a partir do prolongamento das parcelas dos pisos térreos. Os planos 

posteriores, já apresentam uma diminuição destes jardins privados no interior do quarteirão, 

que vão progressivamente perdendo o seu carácter privado para chegar a um modelo final, 

onde o espaço é totalmente público, de acesso á rua e onde são incorporados 

equipamentos públicos de utilização comunitária. Todas estas experiências com a forma do 

quarteirão vão dar origem a uma forma em U, abrindo o quarteirão e propondo uma 

vivência pública, reinterpretando assim a praça tradicional. Na sua fase final, o quarteirão 

Holandês toma a forma de blocos paralelos ou mesmo um só bloco resolvendo assim 

alguns impasses da cidade jardim e superando as tentativas de Cerdá.  

Este laboratório de experiências da forma holandês, foi muito importante na 

evolução das propriedades do quarteirão e abriu caminho ao Movimento Moderno tanto 

urbanisticamente como arquitetonicamente, ao romper com os cânones de quarteirão 

tradicional e iniciando a implantação dos edifícios em barra. 

1 12 Plano de Berlade 

para o sul de Amesterdão, 

1917  

O plano de ampliação de 

Amsterdão Sul, projectada 

por H. P. Berlage em 

1917. As casas são 

agrupadas em grandes 

blocos alongados de cerca 

 de 50 x 200 metros. 

1 13 Evolução do 

quarteirão do plano de 

Amestrão 

Fonte:Formes Urbaine: de 

L’îot à la Barra, pag.64. 
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FRANKFURT DE ERNST MARY 

 Já no período modernista, posterior portanto à expansão de Amsterdão, são de 

salientar as experiências urbanas de Ernst May (1886- 1970) levadas a cabo em Frankfurt 

nos anos de 1925 a 1930.  

O plano de May consistia em bairros sociais com construções standart e dotados 

de equipamentos complementares. A sua grande contribuição consistiu na procura da uma 

plena funcionalidade do quarteirão, investigando todas as potencialidades que as soluções 

russas apresentavam nas suas urbanizações, vinculadas a ideais de igualdade e 

homogeneidade social. 

  

 

  

1 14 Estudo da evolução do quarteirão por Ernst May 

Fonte:Formes Urbaine: de L’îot à la Barra, pag.185 
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1.2.3 PRIMEIRA GERAÇÃO DO MODERNISMO 

“O urbanismo é chamado para conceber as regras necessárias a 

assegurar aos citadinos as condições de vida que salvaguardam não somente a 

saúde física, mas também a sua saúde moral e a alegria de viver delas 

decorrentes” 2 

O Movimento Moderno surge no início do século XX, como duas manifestações 

muito importantes, por um lado a organização do Congressos Internacionais de 

Arquitectura Moderna, CIAM (1928-1956) e por outro a exposição “O estilo internacional” 

em MOMA (1932). Esta corrente nasce num período de maior euforia social, económica e 

política, as suas principais preocupações são a sociedade e as suas interacções, a partir da 

vanguarda europeia do século e tem como um dos seus objectivos principais, a ruptura 

radical com as formas tradicionais de modelos arquitectónicos. 

É nesta perspectiva que Robert propõe “bairros nos quais se distinguem 

vários conjuntos de quadrados formados por prédios. No espaço central dos 

quadrados são previstos edifícios públicos [...]. Em redor destes quadrados 

encontram‐se estradas, jardins e áreas verdes para isolar as zonas de indústria 

das residenciais” (Choay, 2000, pág. 62‐63; Benévolo 1997, pág. 567).  

Walter Groupius afirma que a cidade homogénea, de estrutura dilatada, na qual se 

favorece a verticalidade, é a cidade ideal, nesta, os centros urbanos são altamente 

populosos. A cidade não deve ser dispersa. Porém acredita que o conhecimento deveria 

ser posto em prática e não ser somente teórico.  

A organização dos acessos seria ortogonal, como uma matriz cartesiana, na qual é 

visível a separação das funções. Marcado pela mono-funcionalidade e sectorização de 

funções. Fourier faz “cada andar corresponde a funções diferentes, a comunicação interna 

é feita por circulações climatizadas e ruas galeria” (Benévolo, 1997, pág.568). Choay 

considera o ” falanstério de Fourier um modelo de habitação colectiva que inicia o 

zonamento das funções, ou seja, separa as funções por alas e pisos, quer seja serviços, 

equipamentos, habitação, comunicação, etc.” (Choay, 2000, pág.9). 

 

 

                                                           
2 Le Corbusier- art. 32 La situation excentrique des surfaces libres ne se prête pas à amélioration des 
conditions d’babitation dans les zones congestionées de la ville.  
Incharte de Athènas, pág.57 
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 Para Le Corbusier é importante tipificar as necessidades do homem pois estas 

são bastante idênticas, uma vez que os humanos são basicamente iguais. Ou seja, importa 

procurar a escala e a função humanas. Faz apologia da tipificação, de se estabelecer um 

standard, e da máquina, determinando que “uma casa é uma máquina de habitar” (Choay, 

2000, pág. 185‐187).  

“A ideia de cidade como um todo não impede que na sua análise se 

distingam as várias funções urbanas e classifica quatro delas: habitar, trabalhar, 

cultivar o corpo e a mente e circular. A cidade corbusieriana organiza‐se em torno 

dos seguintes temas: separação das funções urbanas, multiplicação dos espaços 

verdes, criação de protótipos funcionais e racionalização do habitat colectivo” 

(Benévolo,1997, pág. 630). 

O desenvolvimento de alguns modelos de arquitectura com base em princípios 

racionais, algo intimamente relacionada com o desenvolvimento pós- industrial, a 

mecanização e o sentido da razão, como a melhor forma de pensamento associado com as 

teorias e operação da máquina.  

Assim nasceu um movimento arquitectónico que, definido através de pensamentos 

teóricos, baseia-se numa linha arquitectura racional. 

1 15 Le plan voisin, 

croquis,  

Fonte: 
http://meriadeck.free.fr 

Para Le Corbusier, os 

arquitectos deveriam 

reger-se por quatro 

critérios, sendo estes: 

“-a arquitectura deve ser 

submetida ao controle 

dos traços geométricos 

reguladores; 

-os elementos da nova 

arquitectura já podem ser 

reconhecidos nos 

produtos industriais: as 

naves, os aeroplanos, os 

automóveis; 

-a casa deve ser 

construída em série, 

como uma máquina; 

-as transformações nos 

pressupostos 

económicos e técnicos 

comportam 

necessariamente uma 

revolução 

arquitectónica.” 

(Benévolo, 1997, pág. 

430) 

 

1 16 Plancha de tecidos  

Apresentada Por Le 

Corbusier No Ciam De 1930, 

O Réndent, Elemento 

Construtivo Da Ville 

Radieuse, Comparado Aos 

Tecidos Des Cidades 

Tradicionais 

Fonte: 

http://www.cleandesign05.co.uk 
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CIAM  

O modelo progressista é amplamente difundido e expressado através do grupo 

C.I.A.M. (Congresso Internacional de Arquitectura Moderna) que no seu congresso de 

1933, sob o tema “A cidade funcional” elabora La Charte de Athénes (A Carta de 

Atenas),publicada em 1843. No entanto, o grande divulgador da Carta de Atenas, 

elaborando o seu texto final, é Le Corbusier” (Lamas, 2007, pág.337, 342, 344). 

Para melhor demonstrar em que consistia esta corrente e as propostas da mesma, 

é necessário entender o envolvimento do grupo CIAM no movimento. O grupo CIAM nasce 

em 1928 depois de se ter verificado preocupações urbanas e arquitectónicas comuns, 

surgindo então um sentimento comum partilhado por uma quantidade significativa de 

arquitectos que procuravam propostas coesas e comuns, dando resposta as questões 

colocadas pelo seu tempo. Para além da formalização conceptual moderna na arte de 

construtiva, os CIAM também procuravam que essas ideias penetrassem nos círculos 

sociais, económicos e técnicos, suscitando nestes interesses e preocupações pela 

concretização divulgação das mesmas. Surgindo num clima de mudança, foi um tipo de 

propostas que se multiplicou em grande escala, sobretudo no período pós guerra. O grupo 

tem três grandes etapas, sendo estas: 

 

1 17 Villa savoye, Poissy 

Fonte: http://www.galinsky.com 

Modelo arquitectónico que reúne e sintetiza os princípios arquitectónicos do movimento moderno, e os 

5 pontos dados por Le Corbuiser como a construção sobre estacas, planta l 

Sendo estes 5 princípios: Volume de uma geometria perfeita; Regularidade da composição, resultando 

desta volumes perfeitos; Desornamentação; Sinceridade de materiais; A Forma segue a função.  
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1 19 Cidade para 3 

milhões de habitantes, 

1.935 Le Corbusier 

Fonte: 
https://ws147.juntadeand
alucia.es/obraspublicasyvi
vienda.pdf 

 

PRIMEIRA ETAPA [1928-1930] 

 

Na primeira fase etapa que se desenrolam três congressos realizados entre 1928 

1930. Esta etapa será caracteriza-se por uma ideologia socialista, e a presença da primeira 

geração de arquitectos que irão atuar como presidentes dos centros como Karl Moser, 

Ernst May e Victor Bourgeois. São debatidos nestes três congressos, o zoneamento e a 

indústria em 1928, questões como as terras colectivas, em 1929, “O estudo da habitação 

mínima”, aplicado à questão da habitação coletiva. E no terceiro congresso, em 1930, é 

debatida a questão da divisão racional do solo, analisando os critérios básicos para a 

colocação de blocos habitacionais na estrutura do loteamento, tendo especial importância 

da pesquisa sobre Walter Gropius. 

SEGUNDA ETAPA [1933-1947] 

Serão três os congressos, interrompidos durante o período de desenvolvimento da 

Segunda Guerra Mundial. Esta etapa foi caracterizada pela presença de Corbusier e José 

Luis Sert. Em 1933, liderado por Le Corbusier, é criada a cidade funcional. Neste 

congresso da Carta de Urbanismo está escrito: " A Carta de Atenas". Onde tentaram 

representar 33 cidades com o mesmo método de representação. Propõem-se a resolver os 

problemas enfrentados pelas cidades, estabelecida em conferências anteriores, usando a 

segregação funcional, bem como a distribuição da população em intervalos de blocos de 

alta densidade com uma extensa separação. Sendo o segundo congresso uma continuação 

do congresso anterior, o estudo de áreas residenciais foi especialmente debatido. Em 1947, 

num período de pós Segunda Guerra Mundial, o objectivo dos CIAM é repensar a 

reconstrução das cidades. 

  

1 18 Propriedade Villa, 1925 Le Corbuiser  

Pavilhão francês na Exposição de Artes 

Decorativas de Paris, protótipo de habitação 

coletiva, que consistia em 200 casas "Citrohan" 

e que estaria na cidade para 3 milhões de 

habitantes em extensas áreas. 

Fonte: 

http://lh4.ggpht.com/_7tvXkH33_Nc/ScEjT4PP1

0I/AAAAAAAACko/13iXIrnjpbY/s800/LeCorbusi

er09.jpg 
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TERCEIRA ETAPA (1949-1956) 

Nesta fase dá-se uma mudança de abordagem aos princípios anteriormente 

propostos pelo Movimento Moderno. É uma etapa caracterizada pela presença quase 

maciça de estudantes de arquitectura e jovens arquitectos, que mudam a direcção do 

CIAM. Com quatro congressos onde são debatidas ideias e novas relações “Como 

Arquitectura como Arte” e “Implementação da Carta de Atenas”, “O coração da cidade”, 

onde o conceito centro é analisado a partir de uma comparação com os bairros históricos, 

indo além de encontrar um centro cívico, representante da moderna relação da cidade, 

mantem princípios de zoneamento e separação de circulações, “Habitat”, onde nasce um 

novo grupo defendendo e introduzindo novos conceitos de identidade de habitat, e por fim 

“Habitat Humano”, que será o Congresso da dissolução do CIAM, que será desenvolvido 

por jovens arquitectos para habitar uma "utopia possível ", ou seja, projectar a cidade tendo 

em conta os gostos e necessidades do povo. 
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1 20 Vista geral do plano | habitação 2_edificio projectado por Mies Van der Rohe | habitação 3_edificio projectado por Le Corbusier | 

habitação 4_edificio desenhado por Jjoud 

Fonte: https://ws147.juntadeandalucia.es 

 

PROJECTOS DE VIVÊNCIAS COLECTIVAS DO MOVIMENTO MODERNO 

No desenvolvimento do movimento moderno, especificamente com os arquitectos 

pertencentes à chamada primeira e segunda geração, conceberam-se diversas propostas 

de modelos residenciais por meio de habitação colectiva. Além de projectos construídos, 

também ocorreu uma série de exposições organizadas principalmente como laboratórios de 

pesquisa. Analisamos então alguns dos casos mais emblemáticos. 

 

WEISSENHOF SIEDLUNG 

  

Weissenhof siedlung surgiu como uma exposição de seis meses realizada por 

encomenda do Deutscher Werkbund, na Alemanha em 1926, na qual se promoveu 

diferentes soluções de habitação unifamiliares mas também blocos e habitações 

geminadas ou em fileira. Sob a direcção de Mies van der Rohe residencial [de construção 

de 33 casas e 63 apartamentos] foram responsáveis pelo plano 16 arquitectos europeus 

tais nomes proeminentes como Walter Gropius, Le Corbusier, Oud ou J. J. P. H. Scharoun, 

Peter Behrens, entre outros autores. Teve uma extraordinária importância no 

estabelecimento do cânone moderno exaltando as principais características do movimento 

moderno: o racionalismo, o funcionalismo e minimalismo. Em suma, é composta de um 

laboratório em escala 1:1 habitação colectiva.  

 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund
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DAMMERSTOCK  SIEDLUNG 

 

Este foi um dos mais importantes conjuntos residenciais do entre guerras, o tema 

central é o estudo da função de viver encarada racionalmente. O plano foi elaborado por 

Hans Scharoun, a intervenção foi dividida em áreas onde as casas foram projectadas por 

diferentes arquitextos como Gropius, Scharoun, Haring, Bartining, Forbat e Henning. Todos 

os aspectos são quantificados e distribuições são racionalizadas para reduzir recorridos 

interiores inúteis: A. Klein realiza estudos combinatórios para o interior dos alojamentos, 

Walter Gropius, cálculo de altura óptima e separação entre os blocos. Por outro lado os 

arquitectos propõem a imposição de certa ordem às características pitorescas presentes na 

cidade jardim, incorporando o conjunto à cidade preexistente, complementando-a e 

diversificando-a. Para as plantas das suas casas são distinguidos zoneamento, cumprindo 

os três princípios da Klein, requisitos quantitativos, funcionalidade e habitabilidade. 

 

 

 

 

 

 

  

1 21 Planta geral do plano | 3 edifício de habitações colectivas desenhado por Gropius | 2 moradias isoladas desenhado por 

Gropius 

Fonte: http://web1.karlsruhe.de 
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KARL MARX HOF 

Um plano definido por um edifício de grande escala, que delimita o perímetro 

criando três espaços públicos distintos, dois grandes pátios fechados, onde as instalações 

estão localizadas, e um terceiro aberto, criando monumentais elementos quadrados. A 

ocupação é pequena e não há muito espaço livre. O bloco é adaptado às direcções solares, 

introduzindo certa riqueza e mobilidade no espaço após uma direccionalidade clara. 

 É então possível obter as caracterizar da cidade funcional, a partir da prática da 

mesma. Distinção entre o traçado das estradas e os edifícios. Blocos de edifícios assentes 

num grande verde. Distância e orientação de acordo com a luz solar. Altura média de 5 ou 

6 andares. Concentração á margem do plano de serviços e equipamentos. Tipificação de 

células de habitação: celular / pré-fabricação. Concepção adicional de montagem: Terrenos 

- célula – blocos   

 

 

 

  

1 22 Axonometria e alçado do plano de Karl Ehn 

Fonte: http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.pt/2012/04/vienne-la-rouge.html 
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ESCOLA AMERICANA 

O modernismo na América tem como seu expoente máximo Frank Lloyd Wight. 

Este modelo utópico libertava-se dos modelos europeus e idealizava uma cidade onde a 

poética orgânica do espaço natureza prevalecia sobre qualquer ordem. A dispersão da urbe 

era justificada pela utilização do automóvel e foi considerado um modelo anti-urbanismo.  

 Em 1934, Frank Lloyd Wight, desenvolve o seu primeiro projecto de cidade, no 

qual explica o seu conhecimento e ideais urbanistas. O ponto fulcral do modelo é a 

natureza, a implantação do mesmo deveria ser mais ampla, espalhada pelo território. Em 

termos morfológicos este modelo é caracterizado por uma ocupação dispersa, favorecendo 

as curvas, propõe o conceito do espaço orgânico, sendo considerado um teórico da 

dispersão e anti-urbanismo.  

Na cidade Broadecre, de Frank Loyd Wright, “os edifícios, tais como 

residências, oficinas e comércio, ficam a curta distância das escolas e do mercado. 

Porém, os locais de trabalho ficam nas proximidades das 32 habitações. As 

escolas são envolvidas por campo, com terreno suficiente para os alunos fazerem 

plantações. É um modelo marcado pela aproximação do homem com a natureza”. 

(Choay, 2005, pág. 241-245). 

1 24 Planta de Broadacre City 

 

―Democracy….We Have Started Toward A 

New Integration—-To An Integration Along 

The Horizontal Line Which We Call The 

Great Highway.‖  

—Frank Lloyd Wright, 1931 

 

 

 

Fonte: http://www.cleandesign05.co.uk 

 

1 23 Broadacre City, 

Vivências Da Cidade, Frank 

Lloyd Wright 

É um modelo marcado pela 

aproximação do homem a 

natureza. “As áreas verdes 

adquirem um valor estético 

que contribui para o bem-

estar do homem” (Choay, 

2005, pág. 241‐ 245) 

Fonte: 

http://thisisbloodcore.blogspot.pt/ 
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1.2.4 EXPERIENCIAS DEPOIS DO MODERNO   

Integrando os princípios modernistas mas tentando introduzir novas premissas que 

façam face aos problemas surgidos, especialmente no que se refere ao problema da 

extrema sectorização de funções do Modernismo, surgem diversas experiências 

urbanísticas: o plano de Harlow de 1947, o bairro de Roehamptom , situado em Londres 

entre Alton West e  Alton East, de 1952, o plano de Cumbernault construído na Escócia 

entre 1956 e 1961, que  podem ser todos incluídos no conjunto conhecido por New Towns, 

surgem como resposta á necessária expansão das cidades e são influenciados pelas 

cidades jardim de Ebenezer Howard; o urbanismo soviético de espaços coletivos, tentativa 

de representação urbanística de um ideal de igualdade social e de direitos; as experiências 

escandinavas que têm uma preocupação de integração na paisagem de modelos de 

funcionalismo humano.  

PLANO DE HARLOW  

 

 

 

1 25 New town de Harlow. Esquema hierárquico 

O projecto foi desenvolvido como um uso misto com uso residencial mista juntamente com uma 

instalação de vida sénior. 

 

 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br 
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1 29 Centro urbano de Harlow 

1 29 Centro cívico de Harlow 

1 29 A área de compras em Harlow, 

incluindo uma estação de correios e uma 

casa de mercado. 

1 29  Um dos vários centros comerciais no 

centro da cidade de Harlow, incluindo 

corner house. 

Fonte: http://themodernhouseblog.net/ 

 

Harlow foi a primeira cidade satélite de Londres a ser 

construída. Não foram poupados meios técnicos e económicos na sua 

construção e nela foram experimentados novos conceitos de 

implantação. Estes tentaram romper com os cânones do modernismo, 

especialmente quanto ao zoneamento expressivo deste, apesar de 

manter alguns princípios como por exemplo o da unidade de vizinhança. 

 Em termos do plano, este segue as mesmas diretrizes na 

escala cidade que segue na escala Bairro. Em termos da cidade, é 

criado um centro comercial e, dispostas radialmente em relação a este, 

são criadas células que são constituídas por diversos bairros, esta 

disposição é hierarquizada. 

 Ao nível de cada célula, a disposição dos bairros mantem a 

ordem utilizada na planificação da cidade, são dispostos radialmente em 

relação ao centro da célula que é constituído por um centro cívico. 

Herdada do Modernismo, a unidade de vizinhança é utilizada na criação 

dos bairros, fazendo com que cada bairro possua uma escola. Em cada 

bairro são planeadas unidades habitacionais e equipamentos 

complementares. A implantação dos bairros nas células da cidade é 

feita numa continuidade de verde que se estende até ao centro.  

Por análise posterior à construção do plano, verificou-se que a 

implantação em tão grandes zonas verdes, gerava vazios de espaços 

públicos derivados á baixa densidade. Esta conclusão foi muito 

importante pois veio resultar numa viragem em termos da procura de 

aumento de densidade populacional nos planos posteriores das New 

Towns. 
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1 30 Planta geral;  

 Fonte: http://urbanismouz.blogspot.pt 

1 31 Vista aérea, e fotografias dos grandes blocos habitacionais do Plano de Roehampton Weste 
Fonte: http://urbanismouz.blogspot.pt 

PLANO DE ROEHAMPTON 

Posterior ao plano de Harlow e com um conhecimento adquirido em relação ao 

problema da falta de densidade sentida naquela cidade, nasce o plano de Roehampton 

com um projeto que tenta encontrar um equilíbrio entre, densidade adequada versus 

dimensão urbana.  

 O plano dividia-se em duas zonas distintas, Alton East e Alton West, sendo esta 

ultima o foco de análise neste contexto. Do Modernismo, Alton West é um exemplo pela 

concretização dos princípios de Le Corbusier na Ville Radieuse, assim como na tipologia 

utilizada que segue a deste ultimo autor, sendo criada a Unidade de Habitação. A 

implantação do edificado e a sua articulação com a envolvente segue também os princípios 

e preocupações de salubridade do Modernismo. Como resposta à problemática surgida em 

Harlow com a baixa densidade, este plano propõe edifícios de grandes alturas em torre ou 

em banda, mantendo uma corrente Modernista defendida e proposta pelos C.I.A.M., ao 

contrário de Harlow que inova na altura dos seus prédios de apenas dois ou três pisos.  

É na implantação das bandas que o plano de Roehamptom se afasta da corrente 

modernista, propondo uma continuidade na implantação que vai gerar ruas, aproximando-

se assim, se bem que duma forma tímida, do conceito de rua da cidade tradicional. 
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1 33   CUMBERNAULD: Um mundo de cimento e pedra, caminhos e estradas, no cimo da colina de Glasgow. 

Fontes: http://aliciapatterson.org/stories/disappointing-new-towns-great-britain 

PLANO CUMBERNAULD 

Cumbernauld é uma cidade escocesa, criada em 1956, com uma abordagem 

completamente diferente de todas as anteriormente existentes, sendo a espinha dorsal do 

projecto a resolução do problema entre pedestres e veículos. A ideia de unidade de 

vizinhança foi abandonada porque as altas densidades adoptadas faziam com que as 

caminhadas à pé ao centro da cidade fossem sempre possíveis. Influenciadas por STEIN 

e WRIGHT (RADBURN), os planeadores ingleses tornaram essencial ao projecto a 

segregação veículo/pedestre. As concepções estéticas de LE CORBUSIER influenciaram 

o estilo e forma das cidades desse período. 

Cumbernauld foi construída em torno do seu centro, para uma população 

prevista de 70.000 pessoas, o projecto tem rigidamente segregados sistemas de 

automóveis e de circulação de pedestres, com todos os caminhos que levam 

directamente as rotas mais curtas para o centro. 

Como o centro de uma cidade medieval, o centro de Cumbernauld era para ser 

movimentado com actividades constantes. Apartamentos, escritórios, instalações de lazer 

e lojas foram todos construídos na primeira etapa do enorme labirinto de interconexão de 

edifícios. A complexidade arquitectónica do centro, com seu deslocamento níveis, 

corredores estreitos e shoppings espaçosos, voltas e reviravoltas, fechados e espaços 

abertos, rampas e escadas, tinha a intenção de duplicar as pequenas ruas sinuosas e 

alteração dos níveis e perspectivas de cidades medievais colina. Esperava-se assim que o 

layout do projecto obrigasse os moradores a irem a pé ao centro, e que a variedade 

espacial, comercial e social que iriam encontrar mantê-los ia lá. 

 

 

  

1 32  Planta do plano 

É visível a dependência de 

um sistema de auto-estrada. 
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1.2.5 PÓS MODERNO 

Do final dos anos 50 e desenvolvido até aos anos 60, deixando passar a grande 

construção pós guerra do estilo internacional começa a sentir-se o surgimento de planos 

que questionam os dogmas da primeira e segunda fase do urbanismo moderno.  

Com o desenvolvimento e aplicação dos modelos modernos começam- se a 

verificar diversos problemas no seu funcionamento na cidade moderna, o que originou ao 

surgimento de diversos críticos, como Pierre Francastel, Henri Lefebvre, Jane Jacobs, 

Christopher Alexander, Kevin Lynch, entre outros, que comentaram e criticaram os 

resultados e consequências da aplicação do modelo modernista. 

Francastel, em 1956, afirma que o modelo desenvolvido por Corbusier é um 

universo sem definição que tem tendência a criar guetos, pois ninguém tem o direito de 

construir à força a felicidade dos vizinhos, afirmando semelhanças a uma inquisição, onde 

cada um tem o seu espaço definido. Corbusier pretendeu criar a felicidade dos outros, 

mesmo que se retire a liberdade às pessoas. A crítica reflecte sobre o dilema entre caos e 

ordem, constatando que as vivências dos bairros não planeados são caóticas e 

desordenadas, mas com muita vida e relações sociais. E que nos planeados, são 

organizadas mas transmitem aos habitantes um sentimento de ausência de pertença, 

incapazes de se relacionar com o espaço urbano, devido ao facto de existir um excesso de 

planificação da cidade e do indivíduo. 

Jane Jacobs (1961) por seu lado, tenta demonstrar que a “pseudociência 

da construção das cidades se baseia sobre dados políticos, abstractos, não 

demonstráveis e cuja a aplicação traduzida pela supressão da rua tradicional, 

bandejada de habitações, lojas, bares e restaurantes, produz nefastas 

consequências para os habitantes” (Lamas, 1989,pág. 394). 

As ruas e praças teriam um carácter mais social nas relações quotidianas, 

controladas pelos vizinhos, onde se formariam espaços mais adaptados às crianças da 

cidade do que aos espaços verdes idealizados em quase todos os modelos. A opção por 

espaços verdes também não é a melhor, pois é nesses locais que se verifica maior 

incidência de delinquência juvenil.  

Jacobs, contrapõe-se as ideias de Ebenezer Howard, Patrick Gueddes e Munford, 

das cidades jardim de baixas densidades que contem enormes espaços verdes, 

caracterizando-os como“(…) um vazio nocivo no meio dos edifícios de igual modo os 

centros sociais estragam as relações publicas, as diferentes actividades e o clima do bairro” 
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(Lamas,1989,pág. 396). Para Jacobs, a necessidade da cidade situa-se na mistura de 

funções, criando assim um organismo social e económico. Alexander, inicia a sua reflexão 

por distinguir as cidades naturais, que se desenvolveram sem modelo e as cidades 

artificiais, criadas por planos, que são compostas por unidades distintas, segundo um 

modelo em árvore, onde se verifica uma total artificialidade que contraria a natureza. Dai 

que na “ cidade natural, a população vive ligada aos diferentes bairros por laços diversos: 

habitação, trabalho, convívio, relações sociais e outros” (Lamas,1989,pág. 395). Critica 

igualmente a subdivisão da cidade em unidades de vizinhança, que impõe aos habitantes 

fórmulas de viver e de relacionamento. Quanto a Corbusier e á Carta de Atenas, critica o 

excesso de funcionalismo e zoneamento resultante da aplicação dos seus modelos e 

ideias. 

 

TEAM X E  OS SMITHSON 

No nono congresso em Aix -en- Provence , em 1953, um grupo de jovens 

arquitectos, que tinham sido convidados como representantes da nova geração de 

componentes de países formado entre outros por Alison e Peter Smithson , Jacob Bakema, 

Aldo van Eyck George Candilis, começaram a questionar alguns princípios estabelecidos 

pelo Movimento Moderno , especialmente a cidade funcionalista. Esta foi realizada em 

Dubrovnik , em 1956, e coincide com o último congresso CIAM , levando à formação de um 

grupo de jovens arquitectos europeus, TEAM X. 

O novo grupo já não quer a mudança radical da vida dos citadinos tenta integrar o 

que seria uma utopia possível que associasse também a identidade dos habitantes em 

cada bairro concebido. Assim formulam uma problemática urbana, a tentativa de incorporar 

a forma física do edificado com as relações e necessidade social e psicológicas dos 

habitantes, incorporando desta forma a complexidade da vida urbana.  

1 34 Projecto para o bairro residencial de 

Steilshoop, Humberg, 1961,  Alison e Peter 

Smithson  

Podemos observar que os projectos geralmente 

seguem uma das duas linhas principais de 

sistemas de acção sendo estas:  

Cluster: Projectos  que visam a definição de um 

sistema de rede complexa em clusters  

Mat-Buildings: Projetos que funcionam como uma 

intersecção de planos horizontais e verticais. 
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Em 1954 produzem o manifesto DOORN, onde afirmam 

que a atitude moderna não é em si um estilo mas uma forma de 

raciocinar. Uma máxima que identifica os arquitectos com uma 

visão progressista em constante desenvolvimento e adaptação á 

realidade mutante. O grupo afirma a importância de uma 

adaptabilidade de soluções arquitectónicas e urbanísticas, em 

função da comunidade e ambiente em particular para os que se 

construirão. Numa atitude antidogmática, o crescimento e 

enriquecimento do grupo não se vincula a congressos temáticos 

mas à partilha de cada membro arquitectónico naquilo que são as 

advertências e tipologias com que se vai deparando na sua prática 

profissional.  

O casal Smithson, em conjunto com Aldo Van Eyen, 

desenvolve uma série de projectos, que apresentam nos CIAM, sem 

grande aprovação, contudo introduzem princípios de projecto como: 

A- Street In The Sky – “Rua” Coletiva em frente aos 

apartamentos onde se inscreve a vida em vizinhança. 

B- Claridade Labiríntica – “Espaço enriquecedor” pode dar 

sentido de identidade. 

C- Altura dos edifícios não devem ultrapassar a copa das 

árvores (perda da escala humana) 

 

  

1 37 Primeiro diagrama de ―cluster‖, 1952, Alison e 

Peter Smithson 

1 37  Diagrama de áreas reconhecida, 1953, Alison e 

Peter Smithson 

1 37  Diagrama de estudo do projecto Gloden Lane, 

1966, Alison e Peter Smithson 

Fonte: https://ws147.juntadeandalucia.es/ 
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1 38 Esquema de funções pedonais | Planta geral do conjunto | Vista das passagens aéreas no centro do projecto 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com 

 

1 39 Secção do projecto.  

Vista da zona pedonal um diferente nível da zona automóvel, à zona pedonal  são agregadas as zonas de 

comercio. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/ 

 

HAUPTSTADT  COMPETIÇÃO 

Alison e Peter Smithson, Berlim [Alemanha] 1957-1958  

Neste projecto, Alison e Peter Smithson tem a oportunidade de demonstrar os 

seus conceitos sobre a mobilidade no período pós-guerra. É geralmente caracterizada pelo 

design de zonas pedonais elevadas e conexões de comunicação verticais, gerando uma 

malha irregular. É concebido como um novo centro da cidade com usos mistos entre 

edifícios e uma relação ao centro histórico existente. 

 

PLANO DE HOOK 

 Pelo anteriormente exposto, percebe-se que foram levantadas questões muito 

pertinentes quanto aos problemas da falta de densidade dos primeiros projetos das New 

Town. Os projetos seguintes, tentaram arranjar soluções para esta problemática, 

articulando princípios do Modernismo e soluções tradicionais como o conceito de rua. 
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1 42 Piso térreo 

Paragem de autocarros onde é visível a preocupação 

com os transportes públicos e a um nível mais elevado 

o comércio. 

1 42 Vista norte da área central  

1 42 Zona do mercado 

Desenha-se como referencial um centro urbano mais 

denso e um decréscimo progressivo da densidade até 

alcançar os limites da cidade 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/ 

 

 Em Hook, uma cidade em Hampshire, nas 

proximidades de Londres, tentou-se resolver as questões 

levantadas pelas novas correntes de urbanismo que romperam 

com conceitos defendidos na Carta de Atenas, mas foram mais 

longe, convertendo a densidade populacional num fator 

condicionante de todo o projeto. 

 No cuidado na implantação da cidade, com 

aproveitamento eficaz dos recursos naturais e da topografia do 

terreno, pois situava-se num vale ,  o plano de Hook segue as 

práticas modernistas. Também a escala das construções tem 

uma monumentalidade característica do Movimento Moderno. 

Este projeto rompe com o Modernismo pela importância dada á 

rua como local de importantes vivências de uma comunidade. 

O fator fundamental da densidade é resolvido pela 

construção em altura, que liberta espaço central entre os 

edificados para uma rua central. Deixa de haver um centro e 

passa a haver uma rua central onde estão distribuídos os 

equipamentos públicos. Os equipamentos complementares às 

habitações, situam-se num raio máximo de 10 minutos a pé.  

 A articulação entre todo o tecido urbano das 

habitações e este centro, faz-se a partir de ruas e acessos 

pedonais a diferentes cotas que funcionam como um sistema 

capilar de distribuição entre as diferentes zonas e aquele. 

Apesar de ter sido publicado no volume “THE 

PLANNING OF A NEW TOWN”, o projeto nunca foi construído, 

apesar disso influenciou arquitetos e escolas pelas suas 

soluções inovadoras e possibilidades apresentadas. 
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1 43      Instant City, Ron Herron, 1969,  

Fonte: 
http://nothingmuchhappening.pbworks.com/ 

 

ARCHIGRAM 

  

Com a década de 60, a revolução dos meios de transporte, o 

desenvolvimento das comunicações por satélite e o aparecimento da 

robótica, faz surgir um grupo de arquitetos, na sua maioria em 

Inglaterra, que defende um novo conceito para a Arquitetura. Para 

Peter Cook, Warren Chalk , David Greene , Ron Herron e Michael 

Webb, a arquitetura devia basear-se no processo industrial e deveria 

ser ”descartável, trocável e passível de ser produzida como qualquer 

objeto de consumo”. (MONTANER, 2001, pag 52), em suma, uma 

“arquitetura tecnológica”. 

 A arquitetura passaria a ser um produto com peças que 

poderiam ser substituídas e inserida em qualquer parte do mundo, pela 

sua característica impersonalidade. Para divulgação dos seus ideais da 

nova arquitetura, o grupo criou uma publicação denominada 

“Archigram”, archi de arquitetura (Architecture) e gram de telegrama 

(telegram).   

Apesar de não ter tido nenhuma edificação construída, o 

grupo tornou-se numa inspiração pelas ideias totalmente inovadoras 

propostas como, pequenas células intercambiáveis até mega cidades 

no espaço onde as agregações eram feitas com cápsulas residenciais. 

A revista continuou a ser publicada até á década de 70 e 

continuam a ser um referencial de inovação até á atualidade. 
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TOULOUSE LE MIRAIL 

Este projeto foi concebido por George Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods, 

começado em 1961, membro ativistas da X TEAM e nele são colocados em prática quatro 

pressupostos, predomínio do peão, adaptação ao terreno, evitar a monotonia e o tédio, 

criar um carácter específico e identidade da nova cidade. 

O plano da cidade estende-se por 500 hectares e pretende ser uma urbanização 

de larga escala que inclui habitações, espaços livres e um sistema de equipamentos que 

sirvam não só a nova cidade como a cidade com que confina, Toulouse. Existe uma clara 

separação entre o trânsito pedonal, que faz a articulação entre habitações e equipamento, 

e o automóvel. Estas vias depois de definidas, vão proporcionar liberdade na forma da 

implantação do edificado. 

A rua pedonal é reinterpretada neste projeto, existindo a uma cota diferente do 

percurso destinado ao automóvel e constitui-se numa espinha dorsal que percorre toda a 

cidade fazendo a ligação entre habitações e equipamento. Um edificado continuo, formado 

por blocos de grande densidade é associado a este percurso, sendo interrompido por 

equipamentos dispostos na perpendicular ao mesmo. O percurso tenta reinventar o 

conceito de rua tradicional, procurando novas formas de distribuição e organização de 

espaços numa postura crítica ao Modernismo.  

1 44 Planta geral do projecto | Planta de detalhe 

O plano concentrava-se numa área de 500 ha, numa topografia essencialmente plana, onde as ligeiras 

variações de nível são integradas no desenho de espaço urbanos de carácter público.  

Fonte: http://aliciapatterson.org/ 
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1 45 Vista aérea dos edifícios construídos | Perspectiva dos percursos pedonais e viários 

A cada ramificação é associado um espaço de estar e um de equipamentos, com um grande núcleo de 

acessos e estacionamento automóvel. A construção em direcções hexogonais destina-se á habitação, 

baseia-se numa malha conceptual em que o construído nunca chega a ser a mais de dois ou três lados 

do hexágono, o que delimita o espaço verde. 

Fonte: http://aliciapatterson.org 

 A edificação dos blocos numa continuidade de construção que os liga fisicamente, 

também é uma rutura com o Movimento Moderno no qual os blocos eram implantados em 

zonas verdes. A construção desenvolve-se em direções hexagonais sequenciais, onde os 

blocos maiores são destinados á habitação. O hexágono mantem-se aberto delimitando 

assim espaços verdes.  

 A grande inovação deste projeto está sem dúvida na característica via pedonal 

elevada que percorrendo toda a cidade, a liga em percursos sequenciais com uma forma 

hexagonal aberta especialmente marcante.  

  

 

 

  

  



REURBANIZAÇÃO dos MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE  

EVOLUÇÃO DO URBANISMO 
 

- 36 - 
 

1 48 Habitação tipo 

Exemplo dos estudos habitacionais 

desenvolvidos para Alvalade na Federação 

de Caixas de Previdência - Habitações 

Económicas, e apresentados pelo Arq. 

Miguel Jacobetty no 1.º Congresso 

Nacional de Arquitectura, em Maio/Junho 

de 1948 

Fonte: 

http://infohabitar.blogspot.pt/2008_01_17_archive.ht

1 486 Construção do plano 

1 487  Planta dp bairro;  

1.3 CASO PORTUGUÊS 

Para a presente dissertação procurou-se estudar os casos de estudo portugueses que 

enquadrem o caso de estudo em análise. Como tal importa referenciar o caso de estudo de 

Alvalade, que marca a transição da urbanística formal para o modernismo e as posteriores 

intervenções que enquadram Olivais Sul, caso de estudo, no contexto do urbanismo depois 

do moderno. 

1.3.1 O BAIRRO DE ALVALADE 

Em 1938, por determinação do Engenheiro Duarte Pacheco, é 

criado o Plano Diretor de Urbanização de Lisboa, foi liderado pelo Arquiteto 

Etienne De Groer e ficou conhecido pelo Plano de Groer. Foi aprovado em 

1948 e nele estavam determinados os eixos de expansão da cidade, 

propunha uma articulação entre a cidade existente e a futura, dividindo a 

cidade num zonamento com definição de áreas de uso, sujeitas a legislação 

específica. 

O Bairro de Alvalade surge em 1945, contemporâneo portanto do 

PDUL, e indo de encontro á grande necessidade de habitação em Lisboa. O 

seu plano foi executado por João Faria Costa (1906-1971) e teve influências 

do Movimento Moderno, especificamente na sua vertente urbanista 

francesa. O bairro foi implantado num terreno anteriormente expropriado, 

sem restrições fundiárias e foi planeado como um bairro habitacional de 

renda económica, onde coexistiriam diferentes classes sociais. Para a 

época, Alvalade era considerada uma zona “fora de portas”, periférica á 

cidade e como tal foi necessário pensar nas ligações entre o bairro e a 

cidade.  

Nos limites do bairro estão os eixos viários da Avenida do Brasil, a 

Avenida dos Estados Unidos da América e a Avenida do Aeroporto. Faria da 

Costa dividiu o bairro em oito parcelas, tendo cada uma um equipamento 

público que funcionava como centro, gerando assim um sistema de 

organização polinuclear, gerador de fluxos entre cada uma das parcelas e 

entre estas e as zonas limítrofes ao bairro. Como no plano de Barcelona, é 

revivido o conceito de vizinhança, possuindo cada parcela uma escola 

básica ou primária, e incorporando na malha do bairro os equipamentos 

públicos. Esta concepção também foi utilizada por Unwin na criação de 
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pequenas comunidades no início do Modernismo com as cidades jardim e ainda por 

Berlage na expansão de Amsterdão onde as áreas habitacionais possuem um sistema de 

equipamentos públicos que as complementam.   

A distribuição dos equipamentos nas parcelas foi extremamente cuidadosa e 

obedecia a uma regra que os de uso diário não deveriam distar mais de 500 metros de 

cada habitação, medidos pelo centro da parcela. Esta medida é essencial na definição do 

tamanho de cada parcela.   

 A separação das parcelas é feita através de eixos viários e havia uma clara 

distinção entre o trânsito viário e o pedonal. A hierarquização das vias, a criação de praças 

e largos nos pontos de convergência das mesmas, a introdução de impasses com grandes 

espaços ajardinados que proporcionam a formação de quarteirões, e o prolongamento 

desses impasses por corredores verdes que ladeiam as vias, fazem de Alvalade um bairro 

com um projeto onde as referências do Movimento Moderno se cruzaram com os conceitos 

tradicionais duma forma equilibrada. 

 O interior do quarteirão era vocacionado para uma vivência pública ou semi-

pública, surgindo parques de estacionamento, jardins e equipamentos públicos, tinha 

também uma função de aumento de ventilação e exposição solar, assim como 

proporcionava acesso secundário às habitações. 

Devido ao tempo que levou a construir, Alvalade sofreu algumas modificações, no 

entanto a sua capacidade de adaptação e harmonia mantiveram-se ao longo dos anos, 

revelando-se, ainda hoje, um caso de sucesso da expansão de Lisboa. 
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1 49  PGUCL, 1967 Zonas de intervenção do grupo 

Fonte: Boletim do GTH da CML, vol. 3, n.º 20, 1º semestre de 1971] 

 

1.3.2 GTH E A EXPANSÃO ORIENTE 

 

“uma geração para quem a Carta de Atenas e o urbanismo racionalista já não 

eram referencias maiores. Muitos (…) tinham conhecimento directo das New Towns e das 

experiencias nórdicas do pós guerra” (Marques, 2009, pág. 116) 

A expansão da cidade de Lisboa para Oriente é proposta no Plano Diretor da 

Cidade de Lisboa (PDCL), realizado por E.de Groer (1938-1948) e confirmada pelo GEU 

(Gabinete de Estudos e Urbanização) no Plano Diretor da Urbanização de Lisboa (PDUL), 

na década de 50. 

Foram o sucesso do Plano de Alvalade e a grande carência de habitação em 

Lisboa, denunciada nos sensos de 1950, que fez com que o Governo reconhecesse a 

necessidade de lançar um novo programa de habitação social numa intervenção mais 

global na cidade. Este foi denominado, programa de “Habitações de Renda Económica” e 

era da responsabilidade da Câmara de Lisboa pelo Decreto-lei nº 42 454/59, para o pôr em 

prática, foi criado em o GTH (Gabinete Técnico da Habitação).  
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Faziam parte do GTH, equipas multidisciplinares de engenheiros, urbanistas, 

arquitetos, paisagistas, economistas e sociólogos. O GTH poderia ser considerado um 

“laboratório de urbanismo” segundo a definição de Christian Topalov (1999). Eram funções 

do GTH, o planeamento urbano no seu geral, a definição de tipos de ocupação ao nível de 

desenho urbano, estudos sobre a viabilidade técnica e económica, controlo e avaliação das 

empreitadas, assistência e coordenação de técnicos exteriores contratados. Tinha também 

as funções de efetuar estudos sobre a economia e normalização das construções, criação 

de instrumentos destinados á melhoria da eficiência do programa como os Cadernos 

Conceção-Construção (Catalão, 1963b). Possuía também uma vertente de 

acompanhamento às famílias e agregados que proporcionasse uma melhoria das 

condições de conforto e uma melhor adaptação para as fases posteriores do programa. A 

divulgação dos seus estudos e conclusões era feita através de uma publicação que 

começou a ser bimensal e posteriormente semestral, “O Boletim do GTH”.  

 Foram da responsabilidade do GTH as malhas de Olivais norte, Olivais Sul e 

Chelas. Para a conceção dos edifícios, o GTH utilizou projetos encomendados a equipas 

exteriores, projetos dos serviços camarários e empreitadas conceção-construção, sendo 

estas últimas usadas na fase posterior de Chelas dadas as soluções economicamente mais 

rentáveis que eram oferecidas pela competição gerada. Em Olivais Norte e Sul, foram 

utilizadas equipas exteriores que faziam cerca de 20% de projetos tipo e os restantes eram 

de repetição. As equipas camarárias elaboraram cerca de 2000 projetos na sua maioria em 

Olivais Norte. 

As primeiras empreitadas em Chelas foram também da responsabilidade do GTH 

mas posteriormente e pelas razões já referidas, foram preferidos contratos de conceção-

construção. 
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1 52 Edificio de habitação 

Arq. Pires Martins e Palma de Melo (1959 ) 

Fonte: Autor 

 

1.3.2.1 OLIVAIS NORTE 

 

 

Em Novembro de 1959 foi começada a primeira fase do programa decretado pelo 

Governo e definido pelo Decreto-Lei nº 42454 de 18 de Agosto de 1959, Olivais Norte foi a 

zona escolhida pois era a que reunia condições mais favoráveis para o cumprimento de 

prazos. Um conjunto de estudos preparatórios ao plano pormenor, elaborados por Sommer 

Ribeiro e Pedro Falcão da Cunha ao serviço do GEU, nos anos de 1955 a 1958, a 

viabilidade do projeto é possível pela expropriação dos terrenos, já decidida e feita nos 

anos 40. Desta expropriação já tinha resultado a regularização do terreno numa aparente 

plataforma de nível, os arruamentos principais encontravam-se construídos e as propostas 

habitacionais já desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 50  Planta do plano de olivais norte 

Casas de Renda Económica da FCP-HE nos Olivais-Norte I plano do 

GTH, construídas e em construção até Agosto de 1966 [Casas de 

Renda Económica – Casas Construídas Através de Empréstimo, s.l.: 

HE-FCP, 1966] 

Índice de implantação 0.15 

% Espaço edificado 15% 

% Espaço Aberto 75% 

Fonte: Boletim do GTH da CML, vol. 3, n.º 20, 1º semestre de 1971] 

 

1 51 Olivais-Norte, Nuno Teotónio Pereira e 

Pinto de Freitas  

Fonte: Boletim do GTH da CML, vol. 3, n.º 20, 1º 

semestre de 1971] 
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1 53  Edifício de Olivais Norte 

Fonte: Boletim do GTH da CML, vol. 3, n.º 20, 1º semestre de 1971] 

 

 

Abrangia cerca de 40 hectares e foi planeada para uma população de 8500 

habitantes. Fortemente influenciados pela “Carta de Atenas” e pelos programas de 

construção das New Towns inglesas, pelas experiências de Harlow, cida de satélite de 

Londres e ainda pelo núcleo habitacional de Roehampton em Londres, Olivais Norte 

rompem com a prática formal de Alvalade. Fruto da aplicação do pensamento racionalista, 

com forte preocupação quanto á orientação solar e noções de salubridade oriundas da 

segunda etapa do modernismo, em Olivais Norte a implantação dos edifícios é feita no 

meio de espaços livres, interligados por áreas verdes e articulados com a estrutura de 

circulação principal. Esta rede de circulação viária funciona simultaneamente como 

“espinha dorsal” e como elemento integrador do conjunto urbano. 

Os edifícios dividem-se em dois tipos, quatro blocos habitacionais dos arquitetos 

Cândido Palma de Melo e Antunes Pires Martins (1960- 64) e dois edifícios em banda de 

Pedro Cid e Fernando Torres (1963). Destinam-se a diferentes faixas socioeconómicas e 

mostram como as soluções protagonizadas pelo International Style foram adaptadas em 

Portugal. No primeiro caso, houve uma reinterpretação das unidades de habitação de Le 

Coubousier para blocos familiares dirigidos a famílias numerosas de classe média, com a 

preocupação de áreas generosas, alojamento para pessoal doméstico e garagens. A 

galeria superior de distribuição é apresentada como área de convívio numa alusão á “rua 

aérea” do casal Smithson. 
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1.3.2.2 OLIVAIS SUL 

Olivais Sul foi a segunda fase do programa a ser desenvolvida numa área total de 

187 ha para cerca de 8000 fogos a serem habitados por cerca de 38250 pessoas. Algumas 

alterações foram introduzidas à conceção utilizada em Olivais Norte, fruto de debates e 

contestação de alguns conceitos da “cidade moderna”, releitura dos centros das cidades e 

das suas formas de crescimento. Também destes debates vieram as conclusões e 

propostas de revisão do plano de Cumbernauld (1956-61) para as cidades inglesas, 

destacando-se a densificação, a distribuição das áreas residenciais em torno de um grande 

centro cívico e o da unidade de vizinhança como conceito. O esquema proposto baseou-se 

no esquema teórico de Abercrombie e experimentado em Harlow, uma estrutura celular 

hierarquizada e zonificada pelas suas funções.  

José Rafael Santos Nunes Botelho, do GTH, em colaboração com Carlos Duarte, 

António Pinto Freitas, Celestino de Castro e Mário Bruxelas, foi o responsável pelo plano de 

Olivais Sul.  

 

 

 

 

O princípio de Unidade de Vizinhança foi adotado na definição dos níveis 

habitacionais. A malha habitacional foi estruturada em função de células, as habitacionais 

(B, C, D, E) incluíam zonas verdes de protecção, recreio e desporto, equipamento escolar e 

comercial, a célula F foi essencialmente ocupada pelo cemitério e um núcleo destinado a 

realojamento, sendo a célula G destinada ao centro cívico-comercial principal. O sistema 

viário era complementado por uma rede de percursos pedonais. No planeamento dos 

espaços livres tentou-se prever as necessidades de ar livre por habitante e os hábitos de 

lazer de cada faixa etária. Duas grandes áreas verdes localizadas na célula C são hoje o 

Vale do Silêncio e o Parque Urbano da Quinta do Contador – mor. 

  

1 54 Maquete do projecto a escala 1/ 500; 

 Fonte: Fonte: Boletim do GTH da CML, vol. 3, n.º 20, 1º 

semestre de 1971] 
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 Os projectos dos blocos residenciais ficaram a cargo de diversos arquitectos 

convidados a quem foi dada grande liberdade de criação. Cada um poderia interpretar o 

programa nas “partes de células” que lhe foi concedida e dispor as torres ou as bandas 

segundo as suas visões. Da grande divergência estética entre os arquitectos convidados, 

resultou uma perda unidade e leitura do conjunto.  

Um grupo de trabalho, liderado por Arquitecto Carlos Duarte foi criado 

especificamente, no GTH para planear e tratar a grande variedade tipológica de espaços 

livres que resultou da implantação dos edifícios concebidos pelos arquitectos de diversas 

correntes estéticas. Diversos artistas plásticos foram convidados a intervir na concepção e 

criação dos espaços verdes do bairro. 

 A descrição deste bairro será mais detalhada ao longo desta dissertação pois 

constitui o seu alvo de estudo. 
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1.3.2.3 CHELAS 

Chelas e um bairro da freguesia de Marvila, situado na zona Oriental da cidade. O 

seu plano foi aprovado em Maio de 1964, o Arquitecto Francisco Silva foi o seu 

coordenador. O bairro ocupa cerca de 510 ha para um total de 55300 habitantes que 

disporiam de cerca de 11500 fogos. 

 A estrutura morfológica inicialmente proposta era baseada na divisão celular 

hierarquizada que definiria núcleos habitacionais de grandes densidades, três anos mais 

tarde esta estrutura é abandonada, sendo preferida uma estrutura linear.  

O Bairro de Chelas apresenta características topográficas específicas que 

condicionaram a distribuição das zonas habitacionais. Paralelos aos vales foram 

desenhados dois eixos a partir dos quais se implantaram, em eixos secundários, cinco 

zonas habitacionais, I, J, L, M e N, o seu núcleo central, composto por equipamentos. Este 

ocupou uma posição estratégica, por forma a estabelecer a ligação entre o Eixo nascente e 

poente do Bairro. 

 

 

 

 

 

 

1 55 Evolução da malha de Chelas 

Década de 60 | Década de 70 | Década de 80 | Década de 90 

1 56 Plano geral da urbanização 

Esquema geral 

Fonte: Plano de urbanização de chelas, pág. 57 
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 As zonas habitacionais ocupavam 62% do bairro, o parque oriental, a que 

correspondiam 70ha, cerca de 14%, as zonas industriais cerca de 66ha e as zonas verdes 

ocupariam 56ha.  

Os fogos eram divididos em cinco categorias, quatro definidas por Dl. 42454 e uma 

para realojamento. Diversos problemas derivados de ocupações no período da revolução e 

incumprimentos dos planos, adiamento e desvios dos mesmos, comprometeram muito a 

proposta inicial.  

Este bairro, por ser posterior ao Bairro de Olivais Sul, fulcro da análise desta 

dissertação é mencionado apenas por fazer parte do programa inicial de habitação para 

Lisboa do GTH. 

 

 

 

Breves notas finais do capítulo: 

A análise de todos os modelos de urbanismo descritos neste capítulo proporcionou 

a caracterização do bairro de Olivais Sul como um modelo de transição entre o movimento 

Moderno e o movimento Pós-moderno. Para além desta caracterização, este capítulo 

permitiu a consciencialização de diversas soluções propostas através dos tempos pelos 

diferentes modelos aos problemas do planeamento e do urbanismo identificados no bairro 

de Olivais Sul. Como principal conclusão deste capítulo, retirei que a utilização total ou 

parcial dos cânones da cidade tradicional proporciona modelos urbanos de maior sucesso. 

 

1 57 Plano de Groer  

Plano director do Gabinete de estudos e Urbanização 1958 | Plano- base do GTH 1962   

Fonte: Plano de urbanização de chelas, pág. 42 
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2 58 Efeitos da Industrialização 

Fonte: BRAUN, 2001 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O nosso maior desafio neste novo século 

é tornar uma ideia que parece abstracta 

– o Desenvolvimento Sustentável – 

numa realidade para todas as pessoas do mundo. 

Kofi Annan, 

Secretário-geral das Nações Unidas 

 

2.1.1 ENQUADRAMENTO 

 

 

 

 

 

A revolução industrial e toda a mecanização que trouxe à agricultura, lançou para 

o desemprego a grande maioria da população rural, que migrou para a cidade à procura de 

trabalho e melhores condições de vida. A permanente dissociação entre a qualidade de 

vida rural e na cidade fez com este êxodo se mantivesse ao longo de todo o século XX  

“O ano 2000 marcou o momento em que pela primeira vez na história da 

humanidade a população urbana ultrapassou a rural. Dos 6,2 bilhões de habitantes 

do planeta, a grande maioria vive nos centros urbanos.” (Brian Edwards, 2005).  

O progressivo desenvolvimento e inovação que o século XX, criaram uma 

economia de mercado, para se sustentar, gerou, formas cada vez mais insidiosas, a 

necessidade de consumo nas populações. Os bens tornaram-se cada vez mais efémeros, 

quer porque a sua durabilidade foi escrupulosamente diminuída, quer porque rapidamente 

se tornaram obsoletos pela rapidez com que são inovados. Todo a estrutura da nova 

economia de mercado assenta no consumismo vândalo das novas populações do planeta 

que tiveram acesso a maior poder de compra.  
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 “Rapidamente as fontes energéticas começaram a mostrar 

sinais de esgotamento e o rasto da fúria consumista criou desequilíbrios 

ambientais tão graves que tornaram inadiáveis medidas ao nível global 

para tentar minorar as suas consequências. [...] o meio ambiente ainda 

se encontra na periferia do desenvolvimento socioeconómico. A 

pobreza e o consumo excessivo, os dois males da humanidade que 

foram destacados nos dois relatórios anteriores do GEO, continuam a 

exercer uma pressão enorme sobre o meio ambiente. O resultado 

desastroso é que o desenvolvimento sustentável continua a se colocar 

como uma questão em grande parte teórica para a maioria da 

população mundial de mais de seis bilhões de pessoas. O nível de 

conscientização e acção não foi proporcional ao estado do meio 

ambiente global de hoje; ele continua a se deteriorar” (PNUMA, 2004, 

pág. 85). 

 

 

  

2 59 Paisagem Urbana com e sem 

Espaços Verdes 

Fonte: DE PRINZ, 1984 
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2.1.2 CONCEITOS 

Esse é o tipo de desenvolvimento que proporciona 

melhorias reais na qualidade da vida humana e 

ao mesmo tempo conserva a vitalidade e diversidade da terra. 

O objectivo é um desenvolvimento que seja sustentável. 

Hoje isso pode parecer visionário, mas é um objectivo alcançável. 

Para um número cada vez maior de pessoas, 

essa também parece ser a única opção sensata. 

Estratégia de Conservação Mundial 

IUCN, UNEP e WWF, 1980. 

 

Apesar de haver divergências quanto aos termos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, Brian Edwards justifica esta diferença como o primeiro sendo 

a meta que o segundo pretende atingir, estes termos são utilizados de igual forma e com o 

mesmo sentido na literatura sobre o tema. 

O termo “sustentabilidade” terá sido mencionado pela primeira vez no relatório da 

IUCN – International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, em 1980, 

que sugeria o seu conceito na preocupação da quantidade e da forma de consumo dos 

recursos naturais de maneira a preservar a integridade e funcionamento dos diversos 

sistemas. 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

presidida por Gro Harlem Brundtland, define o conceito de desenvolvimento sustentável, no 

seu relatório final, intitulado “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório Brundtland”  

 “Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de gerações futuras 

suprirem as suas próprias necessidades” (Brundtland, 1987, pág.59). 

A obra “Shaping NeighBourhoods”(Rudlin e Falk, 2009), define objectivamente o 

desenvolvimento sustentável como, “a manutenção e melhoramento da qualidade de vida 

humana–social, económica e ambiental – vivendo dentro da capacidade de suporte dos 

ecossistemas e sua base de recursos” (Falk, 2009, pág.17) reflectindo sobre a sua 

aplicabilidade à escala urbana. 
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Embora seu significado tenha sido proclamado pelo Relatório Brundtland, é 

bastante impreciso e muito abrangente. De acordo com Costa (2000, pág. 62):  

“Aparentemente, pode-se dizer que o conceito de desenvolvimento 

sustentável vem-se transformando num enorme “guarda-chuva”, capaz de abrigar 

uma variada gama de propostas/ abordagens inovadoras, progressistas, ou que, 

pelo menos, caminhem na direcção de maior justiça social, melhoria da qualidade 

de vida da população, ambientes mais dignos e saudáveis, compromisso com o 

futuro. Tal abrangência, [...] ao evidenciar imprecisão do conceito, tende a 

banalizá-lo, a transformá-lo em peça retórica e, portanto, insustentável por 

definição. É um dilema que no momento se busca superar Por esse motivo muitos 

consideram a sustentabilidade bastante utópica. “ 

Apesar de neste momento de transição de uma economia essencialmente 

consumista para uma economia com preocupação ecológica, os princípios de 

sustentabilidade ainda estarem envoltos numa aparente utopia, a constante determinação 

humana em encontrar meios de a promover, irá fazer daquela o caminho a percorrer. 

“A busca do desenvolvimento sustentável parece utópica, porém, as 

utopias são ideias para construção de algo que se sonha, e sonhar é gerar 

esperanças. É fazer do desejo abstracto uma realidade palpável, deixar de divagar 

para pisar em solo firme. Toda essa complexidade, e dificuldade de concreta 

definição, principalmente por tratar-se de disciplina em desenvolvimento, não 

invalidam os objectivos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Se 

inicialmente o desenvolvimento sustentável pretendia ser abrangente ao englobar 

não apenas aspectos económicos, mas também sociais e ambientais, hoje esta 

perspectiva é bastante mais ampla, e a noção de sustentabilidade adoptada pela 

2 60 Funcionamento da cidade de metabolismo linear, inputs outputs acentuados e poluentes | Funcionamento da cidade de 

metabolismo Circular, Inputs E Outputs Reduzido. 

Fonte: Rogers, 2001, pág. 31 
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Agenda 21 Brasileira incorpora as dimensões ecológica, ambiental, social, política, 

económica, demográfica, cultural, institucional e espacial. Trata-se de um conceito 

cuja definição suscita muitos conflitos e mal entendidos, reflectindo as diferentes 

visões de mundo dos diversos atores envolvidos no debate. [...] Apesar de dar 

margem a múltiplas interpretações, o conceito de desenvolvimento sustentável tem 

se mantido em cena, e as disputas teóricas que provoca contribuem para ampliar e 

aprofundar a compreensão da questão mundial” (Mousinho, 2003, Pág. 348 - 349). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 61 Dimensões da Sustentabilidade, 

Fonte: BUCKINGHAM-HATFIELD & PERCY, 1999 
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2.1.3 CONTEXTO E APLICAÇÕES DA SUSTENTABILIDADE 

A evidente e já inegável degradação do ambiente causada por um pilar da 

economia dos países mais desenvolvidos e ricos, o consumismo cego, consciencializou o 

Mundo para a necessidade de uma mudança de rumo para que o presente incluísse 

perspectivas para um futuro. Sem diminuir a qualidade de vida no presente, era necessário 

implementar medidas. A ONU foi chamada a intervir para que houvesse um consenso 

processual ao nível dos estados membros e “a adopção formal do conceito de 

desenvolvimento sustentável surgiu no relatório da Comissão Mundial sobre Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU designado por “Our Common future”, também conhecido como o 

relatório de Brundtland. Este relatório defende que “O Desenvolvimento Sustentável é o 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

 A Conferência Eco-92 ou “Cimeira Mundial da Terra” no Rio de Janeiro 

em 1992, estabeleceu a necessidade da preservação dos recursos naturais e nela dois 

documentos foram produzidos, A “Declaração do Rio” que consagra a orientação da 

interacção do homem com o planeta e a “Agenda 21”, que estabelece a importância 

estratégica da discussão global ser levada ao ser humano comum. 

Ficou assim claro, num processo gradual ao longo do tempo através das diversas 

conferências realizadas, que os objectivos do desenvolvimento sustentável passam por: 

“• Apresentar e consciencializar a população para modelos de 

preservação do ambiente; 

• Garantir a satisfação das necessidades básicas, o que inclui aspectos 

como a saúde, alimentação, habitação, emprego, entre outras; 

• Salvaguardar os recursos naturais através de uma utilização de recursos 

de energia renováveis; 

• Desenvolver e proteger a biodiversidade; 

• Limitar o crescimento demográfico; 

• Melhorar a qualidade de vida da população;” (Khalfan, M.M. (2002)) 
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Alguns exemplos de sustentabilidade podem vir do passado onde as condições 

adversas da sua localização e sistemas de comunicação, obrigaram á criação de formas de 

sobrevivência das populações adaptando as suas necessidades á capacidade de sustento 

do meio envolvente. Obviamente que estes modelos nunca poderão ser aplicados na 

sociedade moderna, quer pela diferente escala, quer pelas necessidades tornadas 

essenciais na actualidade. 

Segundo Rudlin e Falk (2009), as últimas zonas urbanas verdadeiramente 

sustentáveis, pelo menos na Europa, terão sido as pequenas cidades medievais, 

dependentes apenas da sua região envolvente, e com um impacto ambiental passível de 

ser absorvido por essa mesma região. No entanto, apesar destes povoamentos integrarem 

objectivos válidos para zonas urbanas, como a produção própria de energia (característica 

nada desfasada das possibilidades tecnológicas actuais), a sua escala total, onde 

raramente se excede as cinco centenas de pessoas, torna a maioria das soluções usadas 

desfasadas das necessidades dos grandes centro urbanos e respectivos bairros 

constituintes. Assim a sustentabilidade urbana está para além da auto-suficiência, hoje em 

dia é necessário medir em compensações. Tal como se pretende demonstrar no capítulo 

seguinte, as zonas urbanas são pontos de transformação, complexos sistemas de fluxos 

com impactos inesperados em zonas inesperadas.  

 

 

 

  

2 63 Cidade Sustentável 

Aquela que é capaz de satisfazer as suas necessidades no 

presente sem comprometer a capacidade para satisfazer as 

suas necessidades no futuro, procurando a integridade e a 

estabilidade social e económica e a qualidade de vida da sua 

população,  

Fonte: GUIA ―UM COMPROMISSO PELO FUTURO‖ Agenda 

21 Eixo, 1993 

2 622 Cidade Insustentável 

Aquela que não estabelece o seu crescimento e organização 

pelos limites de carga dos sistemas naturais, pondo em perigo a 

sua existência equilibrada no futuro 

Fonte: GUIA ―UM COMPROMISSO PELO FUTURO‖ Agenda 21 

Eixo, 1993 
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2.2 PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

...transmitiremos essa Cidade, 

não menor, porém maior, 

melhor e ainda mais bela 

do que nos foi transmitida. 

Patrick Geddes 

 

“O homem é um animal social” e as cidades são a materialização da sua 

necessidade de socialização e proximidade. O crescimento da cidade teve de ser regrado e 

planeado para que desenvolvimentos caóticos não tornassem a cidade em aglomerados 

cancerígenos, insalubres e doentios como o que teve lugar nas grandes urbes no começo 

da Revolução industrial. 

“Ordenar e planear são actos intrínsecos da actividade humana (..) essa 

intuição para o ordenamento e planeamento prende-se com a necessidade de 

estabelecer uma ordem nos processos humanos, de estabelecer regras de 

funcionamento que permitam uma harmonia temporal para o desenvolvimento de 

acções ou para a utilização de recursos e que,  consequentemente, permitam 

atingir objectivos de satisfação de necessidades e aspirações individuais e 

colectivas” (PARTIDÁRIO, 1999). 

O planeamento como necessidade de estruturação e regras de desenvolvimento 

da urbe tem tido também ele necessidade de ser recriado e ampliadas as suas funções 

com a tomada de consciência da necessidade de bem-estar do humano, a essencia criativa 

da Alma da cidade. No final do século XX, perante um depauperado planeta Terra, 

saqueado dos seus recursos naturais, o planeamento teve de encontrar respostas onde o 

equilíbrio entre o conforto dos habitantes e a preservação de recursos naturais fosse 

mantido. Deixou de ser preocupar apenas com o presente e teve de procurar respostas que 

também não inviabilizassem o futuro. A renovação, a reabilitação numa perspectiva de 

sustentabilidade, a preservação de recursos naturais ou pelo menos a minimização da sua 

utilização, o aproveitamento de recursos renováveis e a versatilidade da adaptação das 

estruturas às necessidades da comunidade habitante, tornaram-se outros factores 

fundamentais no planeamento da cidade vindoura, a cidade sustentável. 
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2.2.1 CIDADE SUSTENTÁVEL VS CIDADE COMPACTA 

A CIDADE SUSTENTÁVEL 

“No contexto que aqui importa, sustentabilidade significa procurar a 

melhoria das qualidades de vida e só funcionamento da cidade dentro dos limites 

da capacidade de regeneração de recursos dos ecossistemas, A cidade 

sustentável é aquela que se preocupa com as incidências ambientais e energéticas 

da própria condição urbana e que reflecte essa prioridade na estrutura, nos 

processos e nas atitudes” (Mendes,2012 pág. 85) 

Parafraseando Hildebrand Frey, em 2001, “o debate sobre a cidade 

sustentável tem início na concordância geral de que a cidade que conhecemos e 

habitamos hoje em dia causa um insustentável stress ambiental, está socialmente 

estratificada e funciona a um nível inferior ao óptimo, sendo esse funcionamento 

altamente dispendioso”. 

É fundamental traduzir o conceito de sustentabilidade em leis e regras próprias 

para cada realidade local ou estado. O urbanismo da cidade sustentável terá de traduzir 

essas premissas para a escala e realidade particular de cada situação. O estudo e 

aplicação do factor sustentabilidade a uma região implica a sua tradução numa escala 

menor para os diferentes bairros e a sua posterior tradução a uma escala aplicável aos 

edifícios. A sua aplicabilidade depende da articulação perfeita entre as diferentes escalas e 

a resolução dos problemas gerados em cada uma. Com base nisto em, “Designing the City 

Towards a more Sustainable Urban Form”, 2001, Hildebrand Frey divide esta análise em 

três escalas, “Desenho urbano estratégico ao nível da cidade região”, “Desenho urbano 

estratégico ao nível de bairro” e “Desenho urbano ao nível de espaços individuais”.  

Edwards vai mais longe e define como usar o termo sustentabilidade na 

arquitectura. Para ele “O que significa que algo seja sustentável? [...] o conceito de 

sustentabilidade tem sido definido ao longo de uma série de importantes congressos 

mundiais e engloba não só a construção, como toda a actividade humana. Para o 

arquitecto, o conceito de sustentabilidade também é complexo. Grande parte do projecto 

sustentável está relacionada com a economia energética mediante o uso de técnicas como 

a análise do ciclo de vida, com o objectivo de manter o equilíbrio entre capital inicial 

investido e o valor dos recursos fixos. Não obstante, projectar de forma sustentável também 

significa criar espaços que sejam saudáveis, viáveis economicamente e sensíveis às 
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necessidades sociais. Por si só, um projecto sustentável do ponto de vista energético é de 

pouco valor” (Edwards, 2005, pág. 1) 

 

Segundo Montibeller Filho (2001, pág. 289-290) em seu livro “O mito do 

desenvolvimento sustentável”, “Conclui-se, então, pela impossibilidade de que no mundo 

capitalista venha a atingir-se o desenvolvimento sustentável, com suas dimensões básicas 

de equidades intra geracional (garantia de qualidade de vida a todos os contemporâneos), 

intra geracional (igual garantia às pessoas das próximas gerações, mediante a preservação 

do meio ambiente) e equidade internacional (de todos os países, ou a todo indivíduo 

independentemente de sua localização geográfica). Assim, cremos haver demonstrado a 

validade da hipótese principal, a saber, que as proposições ambientalistas [...] constituem-

se em contribuições relevantes para amenizar os efeitos da problemática sócio ambiental; 

mas que, todavia, não conseguem superar a contradição fundamental do sistema de tender 

a apropriar-se de forma degenerativa dos recursos naturais (esgotamento) e do meio 

ambiente (degradação) [...]. O desenvolvimento sustentável revela-se um mito [...].” 

 

Porém Montibeller Filho (2001, pág. 290-291) completa que isto não 

implica na impossibilidade de que “em casos individualizados e/ou a curto prazo 

possa verificar-se a efectividade de acções que visam a sustentabilidade. Estudos 

futuros neste sentido seriam relevantes [...] Finalmente, enfatiza-se a posição de 

que são fundamentais as acções que visam a processos de transformações das 

condições sócio-econômicas e sócio-ambientais.” 

 

 

 

2 64 Divisão de conceitos  

Fonte: Edwards, 2005 
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Segundo Mendes, os modelos mais favoráveis ao desenvolvimento sustentável, 

são os modelos onde existe mais compactação, como tal “o conceito de cidade compacta 

tem ganho adeptos e promete ser uma solução para as cidades do futuro. O conceito 

assenta na elevada densidade com sobreposição de usos e um sistema de transporte 

público eficiente, desenho que encoraja as deslocações a pé e de bicicleta.” (Mendes 2012, 

pág. 86) 

Segundo a Comissão Europeia, no relatório “Innovative solutions for 

Europe’s urban environment”, “Dificilmente se conseguirá alcançar a 

sustentabilidade a nível global sem se tornar as cidades sustentáveis, visto que a 

maioria dos problemas ambientais globais têm origem nos espaços urbanos e nos 

seus estilos de vida”. (Comissão Europeia. (2007)) 

De acordo com a definição desenvolvida na Conferência URBAN 21, em Berlim, 

alicerçada no conceito de desenvolvimento sustentável da Comissão Brundtland, esta 

definição realça “uma dimensão de qualidade de vida das cidades que englobe os aspectos 

fundamentais a nível de equidade, ecologia, cultural, económico, social, político e 

institucional, com respeito pela qualidade de vida das gerações futuras, mantendo um 

equilíbrio global agora e no futuro” (Ultramari, C. (2005)). “Assim, torna-se indispensável 

que as cidades sejam pensadas, orientadas e planeadas em conformidade com um modelo 

de desenvolvimento sustentável, para se poder analisar qual o modelo de desenvolvimento 

que estas devem adoptar, para que o seu modelo de funcionamento não contribua para a 

insustentabilidade nas cidades” (Hall, P. 1996). 

Porem “o desenvolvimento e planeamento urbano nos tempos actuais não se 

regem pelos conceitos de sustentabilidade, embora seja um tema amplamente divulgado 

até então. Prova evidente deste facto é o consumo desmesurado de recursos naturais, o 

elevado ritmo de consumo do solo e a evidente predominância da dimensão económica 

sobre a dimensão social e ambiental” (Hall, P. 1996). Contudo “O desenvolvimento 

sustentável nunca será funcional nem terá resultados práticos visíveis caso não exista uma 

articulação entre desenvolvimento e ambiente, proporcionado pela integração das 

dimensões de âmbito social e ambiental no planeamento urbano tradicional”. (Amado, M. 

(2005)) 
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A CIDADE COMPACTA 

A necessidade de reduzir o impacto da utilização diária dos veículos privados 

pelos habitantes da cidade, diminuindo as distâncias a percorrer ou a substituição daqueles 

por transportes públicos ou velocípedes, veio levantar uma grande questão referente á 

cidade sustentável, a sua compactação ou não. 

O aumento da densidade populacional, redução da necessidade de transportes 

pela redução de necessidade de movimentação dos habitantes e a reabilitação dos centros 

históricos para habitação tornando-os assim sustentáveis, fazem parte da adaptação que o 

Reino Unido fez das linhas de orientação definidas globalmente. 

Frey, debruça-se sobre a questão analisando profundamente os argumentos a 

favor e os contra e ainda as soluções propostas em termos organizativos. Concluindo a sua 

análise numa posição de compromisso entre os dois extremos, em uníssono com outros 

autores. Alerta contudo para uma necessidade de um continuado ajuste das soluções de 

planeamento para que estas se adaptem á necessária evolução das energias sustentáveis 

e da sua utilização financeiramente mais rentável. 

 “ assumindo que eventualmente as fontes de energia sustentável estarão 

disponíveis a uma escala economicamente viável, poder-se-á pôr a questão se a 

procura pela cidade energeticamente eficiente, não estará a ser mal orientada a 

longo prazo” (Frey, 1999, pág.65). 

 A cidade compacta diminui as distâncias não só em termos físicos que se 

traduzem em menores distâncias a percorrer, mas também em termos sociais, as pessoas 

estão mais próximas gerando maior coesão social. Fanta Rogers (1997) é um dos grandes 

defensores da compactação das cidades, segundo ele estas cidades rentabilizam os 

investimentos por permitirem que a população usufrua de maior quantidade de espaços 

2 65 Modelo de cidade 

compacta defenido por Rogers 

em 1997 

Fonte: Richard Rogers (1997) . 
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públicos, rentabilizando assim o investimento feito para os produzir. Para além destas 

vantagens, a compactação da cidade também a torna mais sustentável e ecológica 

diminuindo a pegada ecológica3 inerente ao seu funcionamento. 

 Também Arbury (2005) defende a posição de Rogers (1997) e em “From Urban 

sprawl to compact city- a analsis of urban growth menagemant in Auckland” conclui que a 

compactação pode proporcionar o modelo ideal de cidade para a atualidade. A rejeição da 

utilização dos automóveis em favor dos transportes públicos, a delimitação dos limites que 

inibam o crescimento citadino para as zonas rurais são as grandes vantagens do aumento 

da densidade, mas por outro lada o autor interroga-se se este modelo será bem aceite 

pelos habitantes que têm expectativas de terem os seus espaços privados, uma 

demonstração de status difícil de modificar. 

 “Não defende a expansão urbana, mas questiona se a intensificação do 

tecido urbano pode resultar numa maior sustentabilidade das estruturas, se pode 

ser facilmente implementado ou se compactação é atractiva para a população” 

(Arbury,2005, pág.16). 

 

 A compactação das cidades foi a estratégia defendida no 6º programa 

“Enviroment Action Program” pela Comissão Europeia para a sustentabilidade das cidades, 

sendo apoiada nesta tese por Rogers (1997), M. Jenks (1996) e J. Arbury (2005). A 

necessária rentabilização dos recursos existentes e a sua utilização eficiente é a qualidade 

da cidade compacta. 

 

 

  

                                                           
3 “pegada ecológica é utilizado mundialmente como um indicados de sustentabilidade ambiental(…) 
é utilizado para medir a sustentabilidade do estilo de vida dps individos, produtos e serviços, 
organizações, sectores industriais, cidades, regiões e nações” (Dias, Genebaldo Freire (2007), 
pág.257.  
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2.2.2 DESENHO URBANO SUSTENTÁVEL 

ESTRATÉGIA 

A obrigatória integração do factor protecção ambiental no planeamento urbano 

veio suscitar a necessidade do estabelecimento de novas regras e novas leituras, que 

permitam definir estratégias de um desenho urbano que responda e vincule um equilíbrio 

entre o meio ambiente e as necessidades de conforto dos habitantes. 

O planeamento da cidade sustentável tem duas grandes vertentes: 

 A qualidade espacial com três factores importantes: ambiente, paisagem e 

ecologia 

 A qualidade socioeconómica, a utilização dos espaços deve promover a qualidade 

de vida dos habitantes com áreas dedicadas à agricultura e recreio, uma rede 

ecológica com núcleos e corredores ecológicos e uma utilização funcional do 

território, onde Homem e Natureza se enalteçam mutuamente. 

“Além de pela posição polémica, o termo sustentabilidade deve ser 

caracterizado pelo seu sentido integrador, onde se planifica conjuntamente a 

paisagem e a cidade” (Palomo, 2003, pág.52). 

As acções que são necessárias para fomentar a sustentabilidade urbana têm 

sempre de incluir uma optimização de infra-estruturas, minimização de deslocações para 

reduzir o consumo de energia não renováveis e emissão de poluentes, promoção de 

relações interpessoais e desenvolvimento de sinergias. 

Para Amado (2005) os factores mais importantes em termos de planeamento do 

espaço físico das cidades são: 

Factores de sustentabilidade 

Nível de acessibilidade e tipo de mobilidade 

Raio de acção flexível para os equipamentos públicos 

Separação física de tráfegos pedonal/rodoviário 

Relação entre largura de vias e altura de edifícios 

Promoção dos percursos pedonais 

Criação e desenvolvimento de espaços públicos de convívio 

TABELA 1 Factores de sustentabilidade, Amado (2005), pag.55 



REURBANIZAÇÃO dos MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE  

(RE) URBANIZAÇÃO DA CIDADE 
 

- 62 - 
 

Numa perspectiva de planeamento sustentável, é fundamental determinar a 

capacidade ambiental dos espaços e articulá-los com uma estratégia económico-social: “… 

entende-se que o novo processo de planeamento urbano sustentável deverá orientar-se 

poe estratégias que visem a promoção efectiva da melhoria da qualidade de vida das 

populações, da maior e mais alargada eficiência dos sistemas de infra-estruturas, maiores 

e melhores relações de urbanidade, mais segurança nos espaços públicos e uma maior 

eficiência na relação com o meio natural” (Amado, 2005). 

Sob o ponto de vista ambiental e de desenvolvimento socioeconómico, Amado propõe: 

Princípios Estratégicos de Sustentabilidade 

Uso sustentável dos recursos naturais 

Redução de consumos e desperdícios 

Preservação da diversidade natural, económica e cultural numa relação de equidade 

Promoção da economia e emprego local 

Promoção e dinamização da utilização de energias renováveis 

Envolvimento da população local no processo 

Promoção da divulgação e informação sobre o desenvolvimento previsto e verificado ao longo do 

processo 

TABELA 2 Princípios ESTRATÉGICOS, Amado (2005), pag-62 

O mesmo autor define como Princípios essenciais e Medidas a serem seguidas no 

processo de planeamento as seguintes:  

Princípios Essenciais e Medidas 

Definição dos objectivos estratégicos de intervenção 

Definição das situações de referência nos aspectos ambiental, económico, social e urbanístico 

Motivação à participação da população e agentes dinamizadores locais 

Assegurar o equilíbrio entre diferentes sectores e grupos sociais 

Promoção de novos tipos de mobilidade 

Motivação para a modernização dos sectores de actividade 

Motivação à poupança de energia e à utilização de soluções de energias renováveis 

Promoção de padrões de qualidade urbanística 

TABELA 3 Princípios, Amado (2005), pag-66 
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2 66 Níveis De Análise Urbana Definidos  

Fonte:  Hildbrand Frey (Frey, 2001) 

Higueras vai definir como o grande objectivo do planeamento sob uma 

óptica sustentável “melhorar a qualidade de vida das pessoas aproveitando ao 

máximo todos os recursos disponíveis e controlando os efeitos perniciosos sobre o 

ambiente em todas as escalas (nos recursos como o solo, o clima, os energéticos, 

os paisagísticos e incluindo os socioeconómicos) ” (Higueras, 2006) 

Hildebrand Frey, em “Designing the City Towards a more Sustainable Urban 

Form”, 1999, vai dividir o desenho urbano em três escalas, estando cada uma delas 

interdependente das outras duas. Os níveis de intervenção no desenho proposto por este 

autor estão resumidos na seguinte tabela: 
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Ao nível da concepção o desenho do Eco-bairro necessita de responder aos seguintes 

premissas, de acordo com  Higueras, 2006: 

- Ser fiel ao “genius loci” da sua cidade, do seu sector urbano e do próprio bairro; 

-Integração entre a genética urbana, a morada evolutiva e a ecogênege; 

-Construção de edifícios eco eficientes; 

-Constituir-se num estímulo para a investigação sobre a organização de espaços, 

técnicas e materiais construtivos e articulação volumétrica; 

-Redefinição do conceito ”interesse social”, alargando-o a uma saudável relação 

com o meio-ambiente; 

- Oferta de uma monotorização de cinco anos com o objectivo de adaptação e 

ajuste á população habitante; 

-Inclusão de espaços que possam ser apropriados, complementados e expandidos 

duma forma regrada pelos seus ocupantes; 

- Consciencialização das inter-relações entre os aspectos urbanísticos na 

configuração da vertente pública da vida privada, arquitetónicos (variação da repetição), 

ambientais (onde harmoniosamente convivam o natural e o artificial) e paisagísticos, onde a 

componente verde esteja estruturalmente incorporada, quebrando a monotonia e 

previsibilidade do edificado erigido. 

 

  

2 67 Inter-relações do Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Higueras, 2006,pág.69. 
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2.3 ECO-BAIRRO 

Devemos expandir o círculo do nosso amor  

até que ele englobe todo o nosso bairro ; 

 do bairro, por sua vez deve desdobrar-se para toda a cidade 

; da cidade para o estado…” 

Mahatma Gandhi 

  

Nesta dissertação, a análise de sustentabilidade é feita a partir de uma escala 

intermédia, debruçando-se sobre a articulação entre o desenho dos espaços e edificados 

individuais e o seu funcionamento na macro escala da cidade.  

A esta escala, a sustentabilidade pode ser definida como “os elementos 

morfológicos da expressão Bairro Urbano Sustentável, representam só por si importantes 

princípios de análise. Referindo-se Bairro, é sustentabilidade social e económica da área 

(…) e Urbano, à sua localização e carácter físico. Entretanto Sustentável refere a 

capacidade do bairro ou zonas urbanas mas abrangentes se sustentarem ao longo do 

tempo, minimizando o seu impacto ambiental” (David Rudlin e Nicholas Falk, 2009). As 

zonas urbanas devem minimizar o seu impacto ambiental e auto-sustentáveis 

socioeconomicamente no futuro. 

 

 

 

 

2 68 Relações entre Morada, Trabalho e Lazer 

―Os núcleos compactos e de uso misto reduzem as necessidades de deslocamento e criam bairros 

sustentáveis e cheios de vitalidade‖ 

 FONTE: Rogers, 2001, pág. 38  
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2.3.1 CONCEITO 

O conceito de Eco-bairro relaciona obrigatoriamente a concepção de uma 

arquitectura durável mas adaptável às necessidades dos habitantes, promovendo o 

aproveitamento do potencial ecológico do local e das condições que as suas características 

ambientais oferecem, com um eficiente sistema de transportes e mobilidade que conecte 

ao sistema urbano da cidade. 

Existem diferença entre o Eco-bairro e “bairro sustentável”. O primeiro procura 

responder a questões económicas e sociais para além do que faz o “bairro sustentável” que 

tem uma vertente ecológica e ambiental fortíssima. 

O conceito de “bairro sustentável” apoia-se em políticas que promoveram o 

aspecto “ durável”, derivado de uma má tradução para francês do conceito anglo-saxão, 

“Quartier Durable”, sacrificando o factor adaptabilidade a um crescimento continuado e 

indefinido, implícito na expressão “desenvolvimento durável”. 

Em resumo, o conceito de Eco-bairro é muito genérico e pode ser utilizado noutros 

contextos como bairro ecológico, bairro sustentável, bairro verde e outros, no entanto todos 

têm em comum a preocupação com a diminuição do impacto ambiental, a utilização 

eficiente e minimizante de energias não renováveis. 

Eco-bairro é um conceito que procura contribuir para a regeneração urbana e para 

a sua expansão estruturada em preocupações ambientais e parâmetros ecológicos. É 

estruturado no intuito de alcançar autonomia energética, de serviços e actividades ao nível 

local, fomentando a aplicação de tecnologia ambiental e uma gestão de recursos naturais. 

A aplicação deste conceito, promove a redução da dependência de automóveis, 

recuperando o sentido de comunidade local, aumentando a acessibilidade, o bem-estar e a 

participação dos cidadãos na tomada de consciência ambiental como uma 

responsabilidade ética e de cidadania. 

As políticas camarárias consideram o Eco-bairro como:  

“as áreas urbanas com base nos princípios do desenvolvimento sustentável, 

adoptem de forma integrada e articulada equipamentos, redes de infra-estruturas, 

técnicas, metodologias e boas práticas que permitem rentabilizar a gestão e 

utilização dos diversos recursos necessários ao quotidiano e vivência da 

população, nomeadamente energia, água, resíduos, transportes, mobilidade e 

espaço público, melhorando desta forma o desempenho ambiental do bairro no seu 
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todo (espaço exterior e interior), promovendo a sustentabilidade ambiental, social 

económica e cultural da área de intervenção, com impactes positivos para a 

qualidade de vida e quotidiano da população. Importa referir que a criação de um 

“Eco-bairro”, quer pela tipologia de acções que engloba, quer pelo nível de 

intervenção associada (domínio público) não se encontra abrangido na sua 

totalidade nas acções elegíveis pelo PO. Assim, a sua concepção deverá envolver 

parceiros privados, bem como empresas públicas, que actuem nestes domínios, 

por forma a concretizar as acções não elegíveis que se venham a realizar.” 

(ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº3 /2009, Política de Cidades – Parcerias para a 

Regeneração Urbana) 

 

2.3.2 TIPOS DE ECO-BAIRRO  

Beatley (Beatley, 2005, pág. 5-9) propõem o termo “Green Urbanism” (Urbanismo 

Verde) para definir o urbanismo que tem como uma das suas premissas estruturantes, a 

dimensão ambiental, a responsabilidade ecológica e a preocupação na diminuição do 

impacto ambiental dos assentamentos. Segundo ele, estão incluídas no Urbanismo Verde 

todas as cidades que: 

-lutam para diminuir a sua pegada ecológica, reconhecendo a sua dimensão e 

limites ecológicos, conscientes do seu impacto nas outras cidades, nas comunidades e 

ultimamente no planeta; 

-Foram projectadas para funcionarem duma forma análoga á Natureza, com um 

metabolismo circular; 

-Lutam por conseguir uma auto-suficiência a nível local e regional, tentando prover 

a sustentabilidade da sua população; 

-facilitem estilos de vida saudáveis; 

-proporcionam uma elevada qualidade de vida aos seus habitantes, conseguindo 

um equilíbrio entre aquela e a qualidade ambiental. 

Já Barton (Barton 1998, pág.164-172), categoriza os eco-bairros segundo os 

contrastes de abordagem que propõem, a sua localização e escala, e ainda distingue os 

projectos rurais, os urbanos e os programas municipais. São seis as categorias que 

apresenta: 
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- Eco-aldeias Rurais, como o nome sugere são projectos rurais que vivem 

essencialmente da agricultura com explorações dedicadas á produção de energias 

alternativas como a biomassa, ecoturismo e ciclos fechados de energia/água/alimento. 

-Tele-aldeias, habitadas por trabalhadores em actividades de telecomunicações 

como Internet, cujo local de trabalho é o mesmo que habitam. São habitações 

energeticamente eficientes, e as localidades procuram o autonomismo na provisão de 

alimento, água e energia, com poucas necessidades de transporte pela característica do 

trabalho ser localizado nas próprias habitações particulares; 

-Projectos Urbanos de Demonstração, são projectos experimentais promovidos ou 

financiados por governos locais ou nacionais com o propósito de implementar os Princípios 

da Agenda Local 21. Possuem inovação ao nível da tecnologia ambiental e são localizados 

em espaços suburbanos 

-Eco-comunidades Urbanas, têm uma motivação ecológica e nascem da iniciativa 

voluntária de habitantes que têm como meta atingir estilos de vida sustentáveis. 

Apresentam uma combinação de habitações privadas que partilham espaços abertos e 

infra-estruturas. O seu grande potencial é a gestão conjunta de energia, esgotos, 

compostagem e rede de transportes comunitária. 

-Desenvolvimento do “Novo Urbanismo”, específico dos Estados Unidos da 

América e aos projectistas do “Novo Urbanismo” que desenvolveram o conceito TODs 

(Transit Oriented Developments)- desenvolvimentos orientados ao transito. São bairros 

mais densos com diversidade social, elevado nível de acessibilidade pedonal e desenhados 

em redor de um sistema de espaços públicos. A sua abordagem quanto á ecologia e 

eficiência em diminuição da utilização de transportes privados está longe da ideal; 

-Municípios Ecológicos, são projectos a uma escala de cidade que por isso são 

muito difíceis de implementar por falta de unanimidade entre parceiros  
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2.3.3 : EXEMPLOS DE INTERVENÇÃO SUSTENTÁVEL 

2.3.3.1 HAMMARBY SJOSTAD  (ESTOCOLMO- SUÉCIA) 

Enquadramento 

Criado como suporte da candidatura da cidade de Estocolmo aos Jogos Olímpicos 

de 2004, foi planeado para ter uma capacidade para cerca de 25000 habitantes, num total 

de 10000 habitações que ocupariam 200 hectares. Ao fim de um período de 10 anos, foram 

construídos 8000 apartamentos que alojam cerca de 20000 pessoas e “prevê-se que em 

2020 tenha cerca de 30000 habitantes a residir e trabalhar no bairro” (Hellstrom, 2004, 

pag.5) Situa-se no limite Sudoeste do perímetro urbano da cidade de Estocolmo, sendo 

considerado um bairro suburbano. Possui um troço com 37,50m de largura que funciona 

como corredor central e ao mesmo tempo como centro natural do bairro. Neste troço 

desenvolvem-se diversas actividades, comércio e serviços para a comunidade e possui nós 

e pontos focais para transportes públicos. Os edifícios adjacentes a este troço, seguem 

uma estrutura semiaberta, alternando entre amplos espaços verdes e blocos habitacionais 

de cinco pisos, diferindo no entanto no tipo. Alguns destes blocos são estreitos e 

compridos, outros têm uma forma de “U” e outros têm formas de quadrados ou de 

rectângulos. Esta diferenciação entre os tipos de edifícios permite uma rentabilização da 

exposição solar para o interior das habitações e também um vasto repertório de diferentes 

zonas verdes qua vão desde pátios interiores a parque e percursos pedonais. O bairro 

possui ainda uma igreja, escolas públicas e privadas creches, consultórios médicos, uma 

biblioteca, um centro desportivo e o edifício GlasshusEtt, um centro de informação e ensino 

da comunidade que promove estilos de vida sustentáveis. 

2 69 Enquadramento  

Vista aérea | Caminho pedonal com relação com a água    

 Fonte: www.hammarbysjostad.se 
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Problema 

Hammarby era uma zona portuária onde se instalaram indústrias de pequena e 

grande escala, edifícios de escritórios e actividades portuárias. A Península de Sickla Udde 

tornou-se muito poluída por substâncias tóxicas provenientes de actividades ilegais de 

pequena escala que aí se desenvolveram.  

Em 1999 no Plano da Cidade de Estocolmo, foi criado o lema “ construir a cidade 

para dentro”, preconizando o planeamento da expansão da cidade para terrenos já 

explorados, evitando assim a invasão de espaços verdes. Foi este o bairro escolhido para 

se constituir na lógica de expansão de Estocolmo, a sua transformação de um espaço 

degradado em termos de utilização e poluição num bairro ecologicamente sustentável. 

Estratégia 

A meta a tingir seria um bairro com desenvolvimento sustentável de acordo com os 

compromissos da comunidade internacional reflectida na Agenda Habitat, onde se definem 

objectivos que garantam e melhorem construções humanas sustentáveis e metas 

ambientais de longo prazo. 

A Câmara de Estocolmo fez aprovar o programa ambiental cujo objectivo 

era garantir as questões ambientais no planeamento e construção do bairro. Neste 

programa são favorecidas todas as medidas que promovam a mobilidade 

sustentável, a redução de consumo energético, “o respeito pela Natureza e 

biodiversidade, a separação e tratamento de resíduos e a melhoria do ambiente 

urbano” (Hellstrom, 2004, pág.5).  

2 70 Planta do Bairro 

Fonte: 

www.hammarbysjostad

.se 
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A imagem de “qualidade urbana” subjacente á criação deste bairro teve como 

referência o centro da cidade de Estocolmo. Enquadrando-se na discussão verde versus 

cidade compacta, o bairro segue as soluções existentes no centro da cidade de Estocolmo 

como a sua densidade, a mistura de usos, a largura das ruas e a altura dos edifícios. A 

opção tomada na construção do bairro como uma cidade compacta, prende-se á 

necessidade da redução de utilização de transporte automóvel e aumentar boa 

acessibilidade a serviços e zonas de lazer. Também foi considerado o aumento de serviços 

na zona como uma medida ecologicamente importante porque reduz drasticamente a 

necessidade de deslocações dos habitantes. 

   A implantação do bairro ao longo de linhas de canais e lagos, e a viabilização do 

usufruto das suas vistas foi um factor determinante nas formas dos blocos construídos, 

para além de aumentar a legibilidade à área. 

As melhores e mais avançadas técnicas disponíveis em termos ambientais foram 

utilizadas na sua construção. Desde a preocupação de utilização rentável da luz solar que 

obrigou a uma altura regulamentada dos edifícios em cinco andares e do espaço entre 

blocos de 18 metros, obrigatoriedade de uma distância mínima de entrada  entre os blocos 

de 30 metros ao desenvolvimento de uma rede pedonal, tudo foi pensado numa 

perspectiva sustentável de bem estar dos habitantes e preocupações ambientais. A 

proibição da utilização de materiais como madeiras de florestas tropicais ou de árvores em 

vias de extinção, de cascalho virgem, areia ou cobre para canalizações de água potável, a 

utilização de materiais reciclados ou recicláveis e ainda a instalação de painéis 

fotovoltaicos para produção de energia ou aquecimento de água, foram algumas das 

preocupações havidas na construção dos edifícios deste bairro. 

As acções tomadas neste bairro no sentido de diminuir a utilização de carros 

particulares foram de dois tipos:  

Por um lado criaram-se novas “infra-estruturas rodoviárias que ligam 

directamente ao metro, autocarros eléctrico e a uma ligação de ferryboat, 

desenvolvimento de uma rede pedonal, ciclovias e espaços de estacionamento de 

bicicletas aumentou, por outro lado, o número de estacionamentos para viaturas 

automóveis diminuiu” (Jjohnsson e Svane, 2002, pág.2). 
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A proporção de espaço verde, em cada sub-bairro, em relação ao espaço público 

e privado, deverá ser de cinquenta por cento. Deverão ser preservados todos os recursos 

naturais valiosos como o santuário de pássaros existente na península de Sickla Udde, 

numa colina de carvalhos ou a permanência junto ás margens do lago e canal de juncos e 

canas que servem de local de nidificação e a preservação de corredores verdes e no caso 

de não ser possível a sua substituição por outras zonas verdes. Foram construídos 

“ecoducts ao longo de todo o anel rodoviário para permitir a passagem de animais e ainda 

percursos pedonais para acesso à reserva natural Nacka a Sul do local” (Vestbro, 2004, 

pág.8).  

 

 

 

  

2 71 Modelo ʺeco‐ cicloʺ de Hammarby Sjöstad 

Fonte: www.hammarbysjostad.se 
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2.3.3.1 VESTERBO (COPENHAGA) 

Enquadramento 

Vesterbo foi construído entre 1850 e 1920, tendo sido um dos primeiro bairros a 

ser construído fora das muralhas da cidade de Copenhaga. Era um bairro constituído por 

23 edifícios de cinco a seis pisos, com total de 4000 apartamentos e cerca de 6500 

habitantes. Possuía ainda vários open spaces, escritórios, bares e empresas que na sua 

totalidade proporcionavam 2500 postos de trabalho.  

Situado perto da estação central de comboios, as suas ruas formavam uma malha 

regular não ortogonal e os edifícios eram alinhados com os arruamentos, formando 

quarteirões. Os edifícios eram típicos da arquitectura dinamarquesa, com cinco a seis 

andares e frente alinhada com a rua, possuam pequenos espaços abetos, algumas 

residências, oficinas e pequenas empresas localizadas no interior dos quarteirões.  

 

Problema 

O bairro caracterizava-se por uma grande degradação, com muito baixo nível de 

conforto. As baixas rendas atraiam uma população atípica em relação ao resto da cidade 

de Copenhaga, constituída essencialmente por estudantes, desempregados reformados e 

emigrantes.   

2 72 Planta de localização | Planta do centro do Bairro 

Fonte: http://www.lille‐ metropole‐ 2015.org 
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Estratégia 

 A Autarquia resolveu em 1990 lançar um plano global de renovação do bairro 

onde o ambiente e a sustentabilidade foram factores a ter em conta. Os objectivos 

programados foram: 

-Renovação urbana feita duma forma sustentável com melhoramento das 

unidades de habitação para padrões de qualidade actuais; 

-Envolvimento da população habitante do bairro na renovação do mesmo. 

 

Utilizou-se a demolição selectiva para diminuir a densidade dentro dos quarteirões. 

Foram criados grupos de trabalho multidisciplinares em que estiveram envolvidos diversos 

departamentos, da energia, das águas e do meio ambiente. O projecto começou em dois 

quarteirões, o primeiro em 1992 no quarteirão Hestestalds-Karreen com um projecto-piloto 

de vegetação no edifício Lille Colbjornsensgade e o segundo no quarteirão 

Dannebrogsgade 18 e Block 7. “Estas primeiras intervenções tiveram um papel muito 

importante pois forneceram dados que serviram de base para recomendações e padrões a 

seguir na renovação ecológica ou de construção” (Leo; Jacobs, 2004, Pág.176). Foi a partir 

destes dois projectos-piloto que numerosas resoluções ao nível de poupança de águas e 

de energia, aproveitamento de águas residuais e resíduos assim como criação de espaços 

verdes públicos e privados, foram tomadas. 

Uma das importantes resoluções no processo de renovação de Vesterbro, foi a 

intenção de criação de espaços verdes abertos nos interiores dos quarteirões, até então 

impermeáveis, que foram contribuir para melhorar a qualidade do ar, residuais e, quando 

aplicados nas paredes, serviam para melhorar o isolamento. Foram criadas estufas com 

benefícios ecológicos e funções recreativas. Os habitantes são os responsáveis pela 

manutenção e gestão destes espaços de acordo com a legislação dinamarquesa em vigor. 

 

2 73 Reabilitação do 

quarteirão  

O interior do quarteirão é 

reabilitado com zonas 

verdes e de lazer 

semipúblicos ou privado  

Fonte: http://www.lille‐

metropole‐ 2015.org 
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Breves notas finais do capítulo: 

Este capítulo permitiu a compreensão dos parâmetros que criam um planeamento 

sustentável: a integração do bairro com a cidade, as relações intra-bairro e um equilíbrio 

harmónico entre o meio ambiente, a economia e a sociedade. Devem existir núcleos com 

funções específicas e relações entre si de modo a facilitar a vivência dos habitantes. O 

conceito de Eco-bairro surge como resposta unificadora de todas estas premissas.  

 

 

 





  
 

 





  
 

 

3. OLIVAIS COMO CASO DE ESTUDO  
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3.1 SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

3.1.1 ENQUADRAMENTO 

A freguesia de Santa Maria dos Olivais situa-se a nordeste da cidade de Lisboa, e 

foi objecto de grandes transformações, principalmente na segunda metade do século XX, 

quando se evidenciaram grandes operações urbanísticas.   

 

 

 

 

 

3 74 Planta de localização | Freguesia de Santa Maria dos Olivais no contexto de Lisboa e principais Polós  

Fonte: Autor 
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3 75 Planta da evolução Histórica da freguesia de Olivais   

Planta de 1904-1911 (Silva Pinto) |      Planta de 1911-1948 (Lisboa de 1948) |     Planta de 1960 (Plano de Olivais Sul) 

Fonte: Autor 

3.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO  

Olivais Velho começou a estruturar-se no século XVI, quando as casas dos 

agricultores que trabalhavam nas comunidades religiosas, rodearam a Igreja Matriz. A partir 

só século XVII, muitas foram as famílias da aristocracia que aí se instalaram em quintas ou 

casas de campo. Dessa época ainda sobram a Quinta do Contador Mor e a Quinta da 

Fonte do Anjo. 

Após o terramoto, aparecem os primeiros arruamentos, a Rua das Casas Novas, a 

Calçadinha dos Olivais e a Rua Nova. Num registo do Século XVIII podia-se verificar que a 

maioria dos seus habitantes eram carpinteiros, pescadores, sapateiros, pedreiros e 

latoeiros, entre outras coisas. Perto do Tejo, os locais viviam da pesca, extracção do sal e 

transportes fluviais, existia por isso um pequeno ancoradouro chamado Porto de Sousa. Na 

freguesia existiam já indústrias de saboaria, olaria e curtumes. 

 A Industrialização chegou aos Olivais com a linha de caminho-de-ferro Lisboa- 

Carregado em 1856. Em 1852, Olivais passou a ser o maior Concelho do país, tinha 22 

freguesias e ia de Loures a Arroios, englobando Lumiar, Campo Grande, Tojal, Sacavém, 

Bucelas e Beato. No conjunto das freguesias, Olivais possuía 43 fábricas de diversas 

actividades. Foi em 1874, que Olivais Velho ia sofrer a primeira grande transformação com 

a inauguração da Fabrica de Estamparia de Francisco Alves Gouveia, situada na Rua das 

Casas Novas. Para albergar mais de 200 trabalhadores, Francisco Gouveia faz construir o 

primeiro bairro de habitações de rendas económicas ao lado da fábrica. O Concelho dos 

Olivais é extinto em 1886. 
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Em 1938 nasce o bairro da Encarnação, um bairro de moradias projectado por 

Paulino Montez e com a função de oferecer casa às famílias mais desfavorecidas e aos 

funcionários públicos. Também começa em 1938 (com a aprovação em 1948) o Plano de 

Expansão da Cidade de Lisboa elaborado por E. Groer, são estruturados os principais 

eixos da cidade, definidas as principais vias estruturantes da cidade, e também prevê a 

expansão da cidade a nordeste. 

O Estado Novo, em 1940, inaugura em uma das maiores exposições havidas em 

Portugal, só igualada pela Expo, “Exposição do Mundo Português”. Para receber os 

inúmeros turistas que se esperavam, foram mandados construir dois aeroportos, o 

Aeroporto da Portela na freguesia de Santa Maria dos Olivais, projectado pelo Arquitecto 

Keil do Amaral e, como aeroporto marítimo para receber os passageiros que atravessavam 

o Atlântico em hidroaviões, o Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo. Para uma rápida ligação 

automóvel entre os dois, foi construída a Avenida Entre- os- Aeroportos, hoje Avenida de 

Berlim. O aeroporto da Portela só ficou concluído em 1942 e a fluência que se esperava á 

Exposição não se fez sentir pelo início da II Grande Guerra. Também em 1940 foi 

inaugurada a Refinaria de Cabo Ruivo. 

3 76 Proposta para Olivais Sul na década de 40, depois de ter sido feito o bairro de Alvalade 

Fonte: Câmara municipal de Lisboa e Gabinete Técnico de Habitação 
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3 77 Planta da década de 80 com a construção de Chelas;  

É possível ver a zona do parque das Nações ainda por construir, e os novos edifícios no plano de 

Olivais Sul 

Fonte: Autor 

Em 1959, o governo toma medidas drásticas com o Decreto -Lei nº 42 

454/59,onde fica estabelecida a obrigatoriedade da Câmara construir habitações de baixa 

renda e a sua construção é começada debaixo da alçada do Gabinete Técnico para 

Habitação, (GTH), organismo da Câmara de Lisboa. O primeiro bairro a ser construído é 

Olivais Norte e em 1960 foram entregues as primeiras casas. Posteriormente dá-se a 

construção do bairro de Olivais Sul.  

É no entanto a implantação e desenvolvimento das áreas adjacentes como 

Chelas, na década de 70, e a grande reabilitação da zona ribeirinha para receber a Expo 

98, que surgem as grandes alterações nos Olivais. 
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3 78 Esquema da 
organização do Plano  
Fonte: Autor 
 

Numa análise mais detalhada das propostas do GTH, a área total de intervenção 

era 737 ha, que corresponde a décimo da área total do concelho de Lisboa. Para Luís 

Baptista era uma experiencia limite na cidade de Lisboa, “porque se tratava a última área 

expectante dentro dos actuais limites administrativos da cidade” Baptista (1999) pag 1674. 

Para o autor, o plano de Olivais faria Lisboa passar a de cidade a metrópole. 

Olivais era dotada de um reservatório de água, uma linha de caminhos-de-ferro e 

uma zona industrial. O plano previa uma intervenção de 226 ha, 10 500 fogos albergando 

48 250 habitantes dividia-se então em duas áreas distintas, Olivais norte, de 40ha, com 

2500 fogos, (tendo sido esta intervenção já mencionada anteriormente), e Olivais Sul de 

186 hectares. 

O plano de Olivais Sul, segundo Inês Marques (2009) no artigo “Espaços 

habitacionais e o lugar da arte no Bairro dos Olivais Sul, Lisboa” retracta a ideia aplicada de 

um “modernismo empirista”, menos esquematizado e racionalista. O plano previa 8 000 

fogos para 38 250 habitantes, numa área de 186 ha. Iniciado pelos arquitectos Rafael 

Botelho e Carlos Duarte, a quem mais tarde se vai juntar António Freitas, Celestino da 

Costa e Mário Bruxelas. Desenvolvendo uma proposta distinta de Olivais Norte, com uma 

estrutura celular hierarquizada e zonificada ao nível de funções, os edifícios eram 

introduzidos pontualmente, num contínuo espaço livre, verde e fluido, rompendo com os 

práticas e formas urbanas tradicionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Baptista, Luis vicente(1999) cidade e habitação social: o estado novo e o programa das casa 
económicas em Lisboa. Oeiras:celta 

B C 

D 

G 

E 

C



REURBANIZAÇÃO dos MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE  

OLIVAIS COMO CASO DE ESTUDO 
 

- 83 - 
 

Procurava criar “uma estrutura habitacional integrada na cidade equipada com 

todos os órgãos necessários a uma visão social semiautomática e oferecendo á população 

condições propícias á satisfação das necessidades vitais” (GTH, 1964, pág.13). Procurando 

deste modo ligar a nova malha celular ao esquema viário da zona oriental, definia a 

morfologia das células a partir deste esquema viário, criando uma célula núcleo, á qual é 

dada a função de unificar e centralizar com um centro cívico, e em torno, 5 células de 

carácter habitacional.  

Contudo Olivais sul é pensado com o princípio de unidade de vizinhança, dando a 

cada célula um equipamento local, principalmente escolas. Segundo João Nunes (1997), as 

unidades de vizinhança eram hierarquizadas definindo como numero base 9000 a 12 000 

habitantes, estruturando as zonas residenciais e estabelecendo o número necessário de 

equipamentos e serviços, tentando evitar as zonas residenciais segregadas. Concentrando 

as actividades cívicas e económicas, no núcleo central, e articulando as restantes com a 

envolvente.   
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3.2 ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE 

Numa primeira análise das principais redes viárias, podemos observar a partir da 

figura que Olivais estabelece óptimas relações com a cidade e a AML, confinando com a 2ª 

Circular da cidade que por sua vez dá acesso a A1, ligação ao Norte do país, e tendo nas 

suas proximidades o acesso á Ponte Vasco da Gama estabelecendo uma relação com a 

margem sul do Tejo. Tem também a norte do plano, o nó de ligação da Av. Almirante Reis, 

criando um fácil acesso ao centro da cidade, é também possível aceder ao núcleo de 

Lisboa pela Avenida Marechal Gomes da Costa. Por sua vez a Av. Infante D. Henriques, 

que confina com o plano a sul, estabelece o acesso com a zona ribeirinha da cidade de 

Lisboa.  

  

3 79 Esquema síntese da 

mobilidade interna e 

externa na AML (área 

metropolitana de Lisboa) 

Fonte: Autor 
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A logica de arruamentos era hierarquizada, prevendo uma rede de caminhos de 

peões independente das vias de tráfego. Tal como é possível observar na imagem em 

baixo, onde são visíveis 3 grandes vias limitadoras do plano (Avenida de Berlim, Avenida 

Marechal Gomes da Costa e a norte, Av. Marechal Craveiro Lopes). Ao nível interno, num 

segundo nível de tráfego, encontramos a Av. Cidade de Luanda e Av. Cidade de Lourenço 

Marques, criando uma forte ligação transversal e distribuindo o trafego para as células. 

Estas duas vias têm um eixo de ligação com a célula central. Ao nível da célula é visível 

uma via de distribuição única á qual se agregam vias locais de acesso às residências e em 

algumas é criado o impasse.  

 

  

3 80 Esquema de hierarquização viária  

Nesta análise é possível compreender o impacto secciona-te que as vias têm em Olivais Sul 

Fonte: Autor 
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3 81 Planta das principais entradas e saídas de veículos da cidade de Lisboa 

O bairro faz fronteira com uma das vias mais movimentadas da cidade  

Fonte: Autor 
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3 82 Esquema síntese da rede de transportes públicos da cidade de Lisboa 

Metro; comboio; CARRIS; aeroporto; Barcos  

Fonte: Autor 

O sistema de transportes públicos coloca Olivais numa posição muito favorável ao 

desenvolvimento. Ao nível das grandes infra-estruturas de transportes públicos, Olivais 

encontra-se dotado de dois grandes interfaces o Aeroporto da Portela, a Norte e a gare do 

Oriente, a Sul, esta tem ligação com as linhas férreas, os comboios de Portugal, liga a zona 

com a linha da Azambuja, Sintra e Santa Apolónia. Em 1998 a zona passa a ter uma 

ligação a rede de metro, resultado do prolongamento da “Linha Vermelha”. Tendo uma 

estação de metro no centro do plano e quatro nas proximidades. Ao nível dos meios 

Rodoviários, é servida pela CARRIS, empresa de autocarros que alimenta toda a cidade de 

Lisboa, tendo também ligações adjacentes.  
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3 84  Praça de Olivais Sul 

Fonte: Autor 

3.3 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 

A cidade foi ao longo da história, como nos lembra Jan Gehl e Lars Gemzoe, 

espaço de encontro e reunião de pessoas, lugar de troca de informação e de bens e 

serviços, local de cultura e de diversão. Era ainda, “a via pública que proporcionava acesso 

e conectava os vários usos da cidade” (Gehl, J. e Gemzoe, L. (2002), pág. 10 e 13, 

segundo este ponto de vista, os espaços públicos e os jardins são lugares de encontro, de 

comércio e de circulação, que oferecem uma multiplicidade de usos. Como tal, é 

necessário entender a relação ideológica de cada modelo com os espaços verdes e os 

espaços públicos. 

A rede de espaços públicos e zonas verdes dos Olivais, ao nível do contexto da 

cidade, tem um papel importante não só por representar uma percentagem significativa na 

cidade, como por ter dois parques urbanos.  

Lisboa tem como principal estrutura de parques: o Parque do Monsanto, o Parque 

da Bela Vista, tem 3 corredores verdes principais, a Avenida da Liberdade, o Vale de 

Alcântara e o verde de Monsanto, é pois possível observar o impacto dos espaços verdes 

de Olivais na cidade e a rede de ciclovias da cidade de Lisboa. 

 A importância e a valorização dos espaços livres foram premissas fundamentais. 

Delineou-se assim uma programática vinculada a cada escalão habitacional e espaços 

livres com características predeterminadas, “jardins de tratamento formal cuidado (…) 

pontos de atração determinantes na caracterização das zonas” (Boletim GTH, Lisboa, Vº 1-

nº1- Julh\Ago, pág.23). Neste contexto estavam previstas duas grandes áreas verdes, o 

Vale do Silêncio e o Parque urbano de Quinta do Contador Mor, este ultimo só vem a ser 

construído mais tarde. 

3 83  Vale do silencio, 

Olivais Sul 

Fonte: Autor 
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3 85 Esquema dos parques e jardins da cidade de Lisboa; O impacto do GTH nos verdes 

Fonte: Autor 

A vegetação era vista pelos GTH como “um elemento imprescindível para a 

população quer sob o aspeto higiénico e sanitário, quer pelo seu carácter recreativo e 

psicológico” (Marques, 2009, pag.168). Por esta razão, o grupo criou um departamento 

especializado para o tratamento dos espaços livres. Este departamento era dirigido pelo 

Arquitecto Carlos Duarte, era uma equipa formada de arquitectos, paisagistas e artistas. O 

que na época era altamente inovador, o papel dos artistas era absolutamente inédito em 

Portugal, no entanto a sua intervenção nos espaços públicos não era como artistas mas 

sim como críticos.  

Procuravam uma metodologia integrante ou interdisciplinar, propondo espaços que 

visavam a animação e vitalização, que apoiava as teorias de Henri Lefebvre (1974), onde o 

espaço é produto social. Produziam-se espaços livres com um alto sentido plástico, como 

designers urbanos houve o cuidado até nos bancos de jardim. No entanto atualmente, 

muitos destes espaços encontram-se degradados e vandalizados devido ao excesso de 

espaços livres de Olivais. 
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3.3 AMBIENTE E TERRITÓRIO 

Ao nível do território, a zona apresenta um declive 

acentuado SO-NE, com uma latitude que vai de 11 metros a 

105 metros. O solo “um polimorfismo acentuado, por efeito 

das linhas de água que o sulcam e da sua estrutura 

geográfica. Na sua parte central, sobressai, porém uma faixa 

de calcário que constitui como que um planalto dominado o 

conjunto da malha” (GTH,1964, pág.19) Pela rede 

hidrográfica, podemos observar que a Avenida de Berlim e 

Dr. Alfredo Bensaúde coincidem com as linhas de água. 

 Ao nível dos ventos podemos também constatar 

pelo declive que é uma zona de abrigo face aos ventos 

dominantes. 

  

3 86 Esquema da rede ecológica da Região Litoral 

Fonte: Autor 

 

3 87 Esquema da rede ecológica de Lisboa  

Fonte: Autor 
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3.4 MORFOLOGIA URBANA  

Para uma análise mais aprofundada destes modelos é 

necessário entender o tipo de relação que estes têm com o 

território. A morfologia urbana de cada modelo, o que segundo 

Lamas é “estudar essencialmente os aspetos exteriores do meio 

urbano e as suas relações recíprocas, definindo e explicando a 

paisagem urbana5 e a sua estrutura” (Lamas, 2005, pág. 41), 

define-se como “a disciplina que estuda o objeto – a forma 

urbana – nas suas características exteriores, físicas, e na sua 

evolução no tempo” (Lamas, 2005, pág. 38). 

A malha, tal como foi referido anteriormente, é 

composta por 6 células, onde 5 eram destinadas á habitação e 

uma ao centro cívico, que nunca foi construído. As células são a 

B,C,D,E e F, sendo a célula A o plano de Olivais Norte. Foi 

pensado um grande parque verde, de recreio e desporto, o Vale 

do Silêncio. No caso da célula F, esta era exclusiva ao 

realojamento das pessoas que vivam nas barracas da antiga 

zona rural de Olivais. A célula G corresponde á célula núcleo, 

onde se previa a construção de um centro cívico gerador de 

centralidade, esta é então inserida no centro geográfico do 

plano. 

A distribuição de funções e programa possui uma forte 

influência das New Towns Inglesas, principalmente da segunda, 

numa perspectiva de crítica á primeira e segunda fase 

modernista, tentando romper com os cânones da Carta de 

Atenas. Exaltando a construção e implantação dispersa, 

rompendo com as formas e organizações espaciais de soluções 

tradicionais da cidade, como a praça, a rua e o pátio. 

No entanto, e como já foi referido anteriormente, o GTH 

tinha uma forte preocupação social, procurando projectar a 

cidade cívica, com preocupações programáticas de conceber 

                                                           
5 Paisagem urbana enquanto parte de um território ou país que a natureza apresenta ao observador, portanto no sentido da 

descrição dos aspectos exteriores de uma realidade   

3 88 Planta de representação do edificado 

anterior ao plano  | Planta actual do edificado 

e equipamentos   

Fonte: Autor 
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3 89 Planta de localização dos planos da área envolvente á área de estudo   

A direita a malha das 5 grandes operações da área e o impacto destas no território, é também possível ver a dimensão dos 

planos do GTH no contexto da cidade de Lisboa  

Fonte: Autor 

 

“diferentes oportunidades sociais aos seus utilizadores na medida em que enquanto 

espaços socialmente construídos representam a selecção das dimensões criticas acção por 

parte de quem os edifica” (GTH, 1964, pág 14). 

Actualmente o território e caracterizado por 5 grandes operações urbanísticas, 

algumas pré-existentes, como o núcleo herdado da antiga Paróquia de Olivais, algumas 

quintas. E de destacar a zona industrial de fronteira de Olivais Sul e Norte com o Parque 

das Nações. Podemos também encontrar pequenas operações de cooperativa e conjuntos 

edificados mais actuais. 
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3.4.1 OCUPAÇÃO 

O tecido urbano de Olivais é constituído por 6 células, o grupo GTH procurava um 

sistema de leitura clara, adaptando-se ao terreno. O projeto dos blocos residenciais ficou a 

cargo de diferentes arquitetos. Apesar das afinidades políticas, era uma época de transição 

em termos de correntes da arquitetura, como tal existiam muitas divergências estéticas 

entre os vários arquitetos. Alguns procuravam retomar os elementos da cidade tradicional, 

como a praça e a rua, enquanto que outros se regiam ainda pelos princípios da Carta de 

Atenas. 

E possível identificar 12 grandes grupos aos quais foi destinado uma parcela de 

cada célula. Sendo que na célula B contamos os Arquitectos Costa Matins, Hernâni 

Grandra, Neves Gralhoz, Victor Figueiredo, Costa Lobo, este com uma arquitectura mais 

assente em princípios funcionalistas da Carta de Atenas, e Croft de Moura, Justino de 

Moraes, Joaquim Cadima, João Matoso que buscavam recuperar os princípios tradicionais, 

revivendo o conceito de pátio. Na célula C encontramos Costa Cabral, Nuno Portas, 

Frederico George, Castelo Branco, Rui Pimentel, Manuel Taínha e Hestnes Ferreira, todos 

com ainda grande influência da Carta de Atenas. A célula F foi entregue a uma só equipa, 

tratava-se também da célula de reinserção dos que viviam outrora nas barracas, foi 

projetada por Santa Rita, Telo Pacheco, Duarte Leitão e Abreu Castro. Na célula D por sua 

vez, é de destacar o conjunto de Chuão Ramalho e Santiago Pinto que tem presente já as 

preocupações tradicionais. Por fim, na célula E destaca-se Corria Rebelo, Teotónio Pereira, 

Freitas Leal, Silva Gomes e Rui Pimenta que formam 3 equipas entre eles.   

Este conflito de cânones e referências originou a perda de unidade e legibilidade 

do conjunto, gerando uma área do plano com uma clara ruptura, principalmente as zonas 

de ligação entre os diferentes arquitectos, criando o problema de identidade do espaço.   

  

3 90 Planta dos 

diferentes 

agrupamentos de 

arquitectos e suas 

tipologias 

Fonte: Autor 
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3.4.2 TIPOLOGIAS ARQUITECTÓNICAS 

Neste contexto é de realçar alguns exemplos de tipologias, Olivais representa um 

laboratório experimental de uma crítica ao modernismo e isto é refletido também nas 

tipologias. Os edifícios não formam volumes contínuos nem alinham com o traçado viário. 

Eles são divididos em dois tipos básicos, barras e torres, em diferentes formas e tamanhos, 

dependendo das escolhas individuais dos autores, afirmando uma imponente presença 

volumétrica. Olivais Sul é uma proposta de um colectivo habitação, onde as formas são 

dispostas no espaço orgânico. As plantas de alojamento têm também características 

inovadoras, no que diz respeito a organização interna e as funções de cada cómodo. O 

edifício tem preocupações de carácter comum, criando espaços individuais e colectivos no 

seu interior. São pensadas cozinhas abertas para a sala e pela primeira vez são colocados 

electrodomésticos nas cozinhas, o que possibilitou a diminuição da cozinha. 

 

 

 

 

 

  

 

  

3 91 Axonometria do Edifício de habitação 

Célula B; arquitectos Manuel Tainha e Hernâni 

Gandra   
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Nas plantas abaixo apresentadas é possível ver o cuidado com a circulação 

externa e interna dos apartamentos e os sistemas de público e privado. 

 

 

“Apesar do desconhecimento efectivo da população futura, na definição 

destas áreas procurou-se antever as necessidades de ar livre por individuo, e 

hábitos de frequentadores de várias faixas etárias” (marques, 2009, pag.167) 

 

 

 

 

 

 

A malha habitacional em função da célula, inclui zonas verdes de proteção, recreio 

e desporto, tais como campos de jogos, parque, atualmente estes espaços tem um uso 

diferente. Muitos, nos dias de hoje, caíram no abandono, outros são usados como 

estacionamento pois a falta de planeamento deste, levou a apropriação do espaço. 

Contudo tem-se vindo a notar uma preocupação em tentar solucionar a problemática do 

estacionamento, que o plano carece desde a sua origem.  

 

3 92 TIPOLOGIA DE 

HABITAÇÃO BANDA 

 Célula B 

Fonte: Autor 

 

3 93 TIPOLOGIA DE 

HABITAÇÃO TORRE 

Célula C 

Fonte: Autor 
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3.4.3 DENSIDADE 

 

A malha do bairro de Olivais é visivelmente diferente da maioria dos bairros 

residenciais de Lisboa, principalmente dos tradicionais. A relação de cheios / vazios esboça 

um desejo de criar espaços de carácter social, sendo a disposição dos edifícios de forma 

não paralela em relação a vias. Analisar a malha permite a percepção de diferentes tipos 

de ocupação e densidade, entendo assim o impacto da ocupação dispersa no território. 

Na imagem abaixo, a malha Olivais, nele se compara com duas malhas de 

diferentes zonas da cidade, onde é visível 3 tipos de ocupação diferente e três tipos de 

densidade diferente. Sendo que podemos constatar que no caso da Baixa-Chiado, a 

ocupação de solo é a mais alta tendo porém a menor densidade ocupacional, e no caso 

das Avenida Novas, apesar de criar quarteirões mais abertos e vias mais largas, a 

densidade ocupacional é a mais elevada. Deixando assim Olivais com uma alta densidade 

versus a sua ocupação do solo. 

Esta relação levanta a questão do espaço vazio, que em Olivais é espaço público. 

É então importante analisar este espaço público em Olivais, fruto de uma ocupação 

dispersa e de uma época, onde se pretendia romper com os cânones tradicionais.  

  

3 95 Esquema de malhas 

urbanas versos densidade 

Fonte: Autor 

 

3 94 Espaço publica 

apropriado pelos automóveis 

Fonte: Autor 
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Podemos então observar no mapa em baixo a relação do público e privado e 

constatar que, no Plano de Olivais apenas é privatizado o espaço de serviços e 

equipamentos sendo a maioria da área publica, ao contrario de intervenções como a 

Encarnação onde existem espaços públicos bem definidos e delimitados, ou como em 

planos como o da Baixa-Chiado, onde espaços públicos são praças ou ruas. Constatamos 

assim que existe um sobredimensionamento provocando a ausência de conforto e 

apropriação por parte dos habitantes, gerando espaços, como já acima referido, 

degradados, inseguros ou apropriados pelo automóvel. 

 

  

3 96 Planta de representação dos limites público-privados  

Fonte: Autor 
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3.5 FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A cidade aglutina entre si um conjunto de funções que pode ser dividida no 

espectro social, económico e institucional, como tal é necessário entender como estas se 

distribuem no território. “Assim, a existência e eficiência de funções locais e regionais 

integra o sustento essencial para o correto funcionamento da vida em sociedade, assim 

como do desenvolvimento” (Lamas, 1993, pág. 105) sustentável, através da qualidade, 

sustento e conforto que proporciona a toda a população. 

Olivais Sul aglomera-se em 5 grupos residenciais, que a cada um e dado um 

equipamento escolar. Tendo por base o principio da unidade de vizinhança no qual cada 

equipamento urbano tem um raio de acção e uma percentagem de habitações que lhe diz 

respeito. O grupo GTH teve então preocupações de criar relações urbanas, tendo 

desenvolvido espaços sociais que procuravem resolver a problemática da desigualdade 

social.  

“centros locais, situados nas escolas ou nos embasamentos dos edifícios (…) 

espaços de apropriação para iniciativa planificadora da população” (Nunes, 1997, pag.213), 

o mesmo afirma que os GTH associavem a cada 4000 habitantes um conjunto de 

equipamentos, principalmente escolares. A escola tem um papel crucial em cada célula 

habitacional, sendo colocada no centro da mesma e tendo um raio de 400 metros de 

infuencia.  

No mapa abaixo é possível localizar os serviços e o equipamento na freguesia, 

tomando como foco Olivais Sul, dividem-se em dois tipos, locais e municipais. De acordo 

com a definição, os serviços públicos podem ser divididos em duas categorias, de acordo 

com a área de captação que têm, ou seja, o raio de influência que se aplicam sobre o 

território circundante. No que diz respeito aos padrões urbanos, a metragem quadrada a 

ser alocada aos serviços públicos "local" é de 4,5 metros quadrados por habitante. A isso 

se acrescentam apenas 2 metros quadrados de serviços públicos " territoriais ", que tem 

uma área de influência maior. Para tornar o conceito compreensível basta pensar nas 

escolas públicas.  
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3  97 Plantas do equipamentos  

Fonte: Autor 

 

 Esta análise era fundamental para entender as relações com o espaço 

envolvente e os fluxos de pessoas de dentro e fora de cada célula e do bairro. Podemos 

então observar a célula G, maioritariamente ocupada pelo centro comercial, criando uma 

grande concentração de fluxos e uma centralidade. É possível também reparar na repetição 

de espaços com a mesma função, como é o caso de escolas, com um 

sobredimensionamento. A um nível territorial encontramos um hospital privado, duas 

igrejas, o cemitério, um complexo desportivo, bombeiros, entre outros, nas imediações de 

Olivais Sul. A nível local, existem dois centros de saúde, um posto de enfermagem, 

mercados e comércio local. É de realçar a falta de equipamento culturais na zona de Olivais 

Sul, a repetição de escolas, o que cria uma fraca relação entre as diferentes células, e a 

quase ausência de fluxos entre células, dando-se estes apenas com a célula G. 
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3.6 POPULAÇÃO 

Analisando a população versus o número de alojamentos, é possível entender o 

nível de ocupação da freguesia, a partir dos anos 40, com a construção do bairro da 

Encarnação, tendo sido construídos 20 hectares de superfície e propostas 3432 habitações 

unifamiliares. Nos anos 50 e 60 dá-se o início da construção do plano de Olivais Norte e 

Sul que será ocupado na sua totalidade nos anos 70. Nos anos 80 o número de habitantes 

continua a superar o número de habitações. No entretanto a freguesia vê, nos anos 90, um 

decréscimo da sua população, mesmo com a construção do Parque das Nações e do 

Metro. Pelos censos do INE de 2001, o índice de ocupação atinge o seu limite mínimo, no 

entanto, com o prolongamento da Linha Vermelha no início do século XXI, os censos de 

2011 registam um ligeiro aumento, tendo este prolongamento fechado a lacuna das 

movimentações pendulares ao centro da cidade. 

 

 

 

Quanto a Olivais Sul, a população é de cerca de 19.858 habitantes, localizados em 

edifícios de 1959 para um total de 9.750 Alojamentos. No mapa a seguir podemos localizar 

a população de toda a Freguesia para diferentes áreas, sendo possível identificar as áreas 

de maior densidade. Como o núcleo central de Olivais Sul, célula G, a célula B na parte 

central e a célula A, Olivais Norte.  

 

3 98 Esquema da evolução da população na freguesia de Santa Maria dos Olivais  

Fonte: Autor 

ANO 

HABITANTES 

HABITAÇÕES 
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3 99 Planta da distribuição da 

população 

Freguesia de Santa Maria dos Olivais 

2011 

Fonte: INE, CENSOS 2011 

 

Com base nos censos de 2011 a freguesia de Santa Maria dos Olivais regista um 

aumento de população, no entanto Olivais Sul regista uma perda significativa dos censos 

de 2001 para os de 2011, sendo que em 2001 existiam 22049 habitantes e em 2011 

existiam 20032 habitantes.  
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3.7 PLANOS E PROPOSTAS 

Para uma melhor compreensão da área, torna-se indispensável entender as 

propostas e planos em vigor na área. Tendo em especial atenção as de principal influencia 

na área. 

Em vigor encontramos o PDM (plano director municipal) de 2012 que caracteriza a 

área ao nível: 

Uso do solo “como espaço consolidado de tipo c maioritariamente que 

corresponde a segundo o artigo 39 “correspondem aos traçados de implantação livre que 

abrangem tecidos urbanos edificados desde a segunda metade do século XX. 

Caracterizam-se essencialmente pela implantação de edifícios isolados, em forma de 

banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificações.” (PDM,2012 

pag.30). Segundo o artigo 26 são definidos alguns núcleos edificados, como património 

municipal que devem ser especialmente tratados e preservados de carácter imóveis e 

conjuntos arquitetónicos. 

   

Espaços verdes de dois tipos, recreio e produção, onde se destaca o Vale do 

Silencio, sendo estes espaços não edificados, permeáveis e plantados, e verdes de 

enquadramento de infra-estruturas situado ao longo da 2ª circular e algumas vias principais 

do plano. “…um perfil de vegetação morfologicamente consistente e de baixo custo de 

manutenção (…)e criar condições de coesão do espaço urbano,” (PDM,2012, pag.77) 

3  100 Ocupação do uso do solo 

Fonte: PDM 2012 
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Rede viária com prioridade, o nó viário da Av. Marechal Craveiro Lopes com a Av. 

Santo Condestável. Tendo estacionamento público as de influências directa com a estação 

de Metro.  

Espaços de uso especial de equipamentos, são equipamentos de utilização 

pública, serviços públicos e instalações de serviços, sendo o índice de ocupação de 20% 

da parcela e de edificabilidade de 1.5%. Qualquer intervenção terá de ter em conta o 

enquadramento urbanístico. 

 

Ao nível de objetivos do PDM de 2012 são: 

o Criação de um programa de habitação acessível, dirigido às classes 

médias 

o A multifuncionalidade prevista no novo PDM aproxima o local de emprego 

ao local de residência, 

o Mecanismos que fomentem a criação de estacionamento para os 

residentes 

o Prevê-se a densificação da rede de transportes públicos, 

o Cultura 

o Novas bibliotecas e reabilitação das existentes 

o Desporto 

o Mais equipamentos existentes reabilitados  

o Sociais 

o Construção de novos centros de dia e centros de convívio, de residências 

de 3ª idade e lares, de residências universitárias e de espaços 

multifuncionais. 

Tendo em conta o exposto á proposta pretende dar resposta a todas as 

problemáticas expostas pelo PDM de 2012, utilizando algumas das suas soluções como 

posteriormente demonstro.  
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Problemática: reequilíbrio das funções urbanas e dinamização da economia local; 

Novos pólos de emprego; Aumento do índice de edificabilidade e redução de cedências nas 

polaridades urbanas e áreas empresariais 

O novo PDM aposta claramente na reabilitação urbana em detrimento da nova 

construção, regeneração, gestão e valorização do património municipal, designadamente 

através de um programa de regeneração dos bairros municipais. Tendo como objetivo 

reordenamento do trânsito, retirando o tráfego de atravessamento do centro histórico e dos 

bairros residenciais, permitindo qualificar a vivência no espaço público. 

Propõem ainda a criação de uma rede de percursos pedonais de acesso às 

colinas com o apoio de meios mecânicos. 

Como estratégias futuras existe a terceira travessia do Tejo, ligando o Barreiro a 

Chelas, proposto no PROT-AML (Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa), O documento estratégico de monotorização da zona Ribeirinha 

Oriental prevê a ligação da Gare do Oriente a Gare de Santa Apolónia com o novo traçado 

do eléctrico.  

3  101 Proposta do PDM 2012  

Espaços públicos e rede pedonal e de bicicletas 

Fonte: Autor 



  
 

 

4. (RE) CONFIGURAÇÃO SUSTENTAVÉL  

PARA OS OLIVAIS SUL 

  

ESQUEMA DE AUTOR 



 

 
 

 “A fragmented city is an opportunity, not an obstacle, 

nor a mistake.” 

Bernardo Secchi 

 

Com o foi exposto nos capítulos anteriores, podemos identificar três grandes 

problemáticas em Olivais Sul. A primeira, ao nível da relação do bairro com a cidade. A sua 

forma trapezoidal, delimitada por grandes vias de circulação viárias que impedem o 

atravessamento pedonal e de meios suaves, enclausuram o bairro sobre si mesmo. A 

Norte, a 2ª circular de Lisboa cria uma barreira entre o bairro e o Aeroporto e a sul, a 

ferrovia constitui também uma barreira, fazendo com que não se dê uma relação direta com 

o importante polo do Parque das Nações. A avenida de Berlim e a Av. Marechal Gomes da 

Costa delimitam o plano lateralmente. Este isolamento e os seus problemas inerentes são 

semelhantes ao de um bairro suburbano. Este problema é também sentido na 

predominância da ocupação automóvel onde se pode verificar na grande dimensão das 

vias em detrimento do espaço pedonal. 

Não é só ao nível da escala da cidade que Olivais Sul sofre com à problemática do 

isolamento, também ao nível da escala do bairro, sendo esta outra das suas problemáticas 

para a qual esta dissertação pretende propor uma solução. O bairro tem um carácter mono-

funcional onde existe uma ausência de relações. Cada célula existe per si como dormitório, 

mantendo uma relação unidireccional e exclusiva com o núcleo central. Cada célula possui 

uma escola o que faz com que não crie relações de dependência com as outras e ainda a 

existência de um único núcleo central, que  faz com que se gerem fluxos unidireccionais 

entre cada célula e aquele, também característica de bairros suburbanos. 

Por último, identifica-se um problema que se prende com a morfologia urbana e o 

tipo de ocupação. Os edifícios são implantados numa grande área verde numa tentativa de 

habitar a Natureza oferecendo propostas inovadoras na qualificação de espaços verdes. 

Estas não resultaram pois os habitantes não as reconheceram como tal pela inexistência 

de elementos tradicionais como praças, frentes de rua, ruas ou largos, resultando a não 

apropriação dos mesmos. Isto confere á área publica uma falta de identidade, entrando em 

degradação por falta de uso, com a consequente falta de segurança que por sua vez vai 

impedir uma boa relação dos habitantes com a Natureza envolvente. 
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4.1 ESTRATÉGIA GERAL 

 Alvalade foi escolhido como caso comparativo de sucesso, pois nasce com as 

mesmas premissas, de inserção na cidade, do bairro de Olivais Sul, apresenta soluções 

urbanísticas que solucionaram todas a problemáticas acima descritas, à nascença também 

ele periférico, que o tornaram num dos locais mais aprazíveis de ser vivenciado quer pelos 

seus habitantes quer por visitantes em Lisboa.   

Usa-se assim Alvalade como caso de sucesso de um modelo da ocupação de 

território, acrescentando à proposta os princípios de sustentabilidade urbana. 

Segundo a proposta de Frey (1999), a intervenção para tornar um bairro 

sustentável deve ser feita a três níveis: “Um desenho urbano estratégico ao nível da cidade 

região, desenho urbano ao nível do bairro e desenho urbano ao nível do espaço individual”. 

É partindo destas premissas que a presente proposta identifica três níveis de atuação: 

Ao nível da escala da cidade, pretende-se a criação de permeabilidades que 

retirem o bairro do isolamento com a envolvente, diminuindo o impacto das barreiras que 

delimitam o plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 102 Esquema das barreiras de Olivais Sul | esquema do eixo de ligação aeroporto Parque das Nações 

Fonte: Autor 
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 Propõem-se a alteração do perfil das vias envolventes, valorizando o 

atravessamento transversal de peões e meios suaves, também se pretende a 

transformação da Avenida de Berlim num importante eixo de ligação entre o Aeroporto a 

Norte e a zona da Expo a Sul, fazendo com que o bairro se torne numa zona fronteira e 

integrando-o assim na cidade, adquirindo assim uma função ao eixo da Avenida da 

República no Bairro de Alvalade. 

 Ao nível da escala do bairro, a proposta é reorganizar os equipamentos 

oferecendo a cada célula uma função diferente, obrigando a uma relação de dependência 

entre as diversas células, criando assim uma rede de fluxos de movimento em todo o 

bairro. Jacobs (1961) defende que as cidades necessitam de conter uma mistura de 

funções criando um organismo social e económico em contraponto à problemática da 

periferia. 

 

 

 

  

 

 

 

4 103 Diagrama de eixos e relações com o bairro  

Alvalade com a continuação da Av. da Republica e Olivais Sulcom o eixo proposto da Av. de Berlim 

Fonte: Autor 

4 104 Diagrama da rede de 

relações 

Fonte: Autor 
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Esta estratégia também é referida por Rogers (1997) quando, ao defender o 

conceito de cidade sustentável, afirma que esta deve ser policêntrica, com núcleos 

compactos e de uso misto, revitalizando assim os bairros. Kevin Lynch (1981) reformula o 

princípio da unidade de vizinhança, afirmando que a escola não pode ser o centro de 

unidade da célula. Este princípio deve ser readaptado às necessidades da população, 

sendo aplicado a equipamentos com funções diversificadas, criando assim zonas 

polifuncionais e combatendo assim a suburbanidade. Esta visão de Lynch, apesar de ter 

sido desenvolvida posteriormente, foi aplicada em Alvalade que possui quatro núcleos 

geradores de grande fluxo distribuídos pelas oito parcelas. Contudo o bairro obedece ao 

princípio de unidade de vizinhança original, dando a cada parcela uma escola básica. 

 

 

  

4 105 Esquema das funções de Alvalade 

Fonte: Autor 
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Ao nível da escala individual, pretende-se resolver o vazio de identidade espacial 

criando um percurso. Este percurso pretende recuperar os arquétipos tradicionais de rua, 

frentes de rua, praça, largo de forma a serem facilmente identificados pelos habitantes, 

proporcionando a sua vivência e apropriação. Este percurso tem também como função a 

reorganização do espaço, articulando equipamentos, serviços e zonas de lazer.  

Alvalade, apesar de ser um plano modernista, os princípios da cidade tradicional 

estão implícitos. A existência de frentes de rua e o desenho das suas vias, de que resultam 

praças e largos, qualificam os seus espaços públicos. Para um planeamento urbano 

sustentável, segundo Amado (2005), uma estratégia de promoção de espaços públicos 

melhora a qualidade de vida da população e das relações urbanas, origina segurança e 

eficiência na relação com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4 106 Esquema da criação de um percurso que cria praças da relações 

Fonte: Autor 
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4.2 À ESCALA DA CIDADE  

 A estratégia consiste na integração do bairro com área envolvente, ao nível da 

escala da cidade a proposta pretende conectar o bairro com alguns polos geradores de 

Lisboa, com atividades, serviços, áreas de culto e lazer; Interligar o aeroporto com o 

Parque das Nações criando assim um grande eixo de vivência urbana. É de destacar 

também a relação do bairro com o centro da cidade e a cidade universitária. 

4  107 Estratégia de intervenção 

Observa-se a relação do aeroporto com a zona do parque das nações e os restantes polos em destaque. Tornando o 

bairro de olivais Sul parte integrante da cidade, onde outrora existia uma segregação. 

Fonte: Autor 



REURBANIZAÇÃO dos MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE  

(RE) CONFIGURAÇÃO SUSTENTÁVEL para os OLIVAIS SUL 
 

- 112 - 
 

  A proposta tem em conta o PDM 2012 ao nível das redes pedonais estruturantes, 

porém acrescenta a este o eixo da avenida de Berlim para enfatizar a ideia de 

monumentalidade e carácter urbano. A rede estruturante ciclável é a aplicação do PDM, 

criando uma relação entre os diversos parques da cidade e a zona ribeirinha. Oferecendo 

serviços de bicicletas partilhadas, tentando assim reduzir o número de veículos que afluem 

á cidade e controlando o estacionamento publico. 

  

4 108 Rede de meios suaves 

Observa-se a relação da rede ciclovia com os principais parques da cidade e a zona ribeirinha. Ao nível da 

rede pedonal a laranja é de denotar a relação com o centro e cidade universitária  

Fonte: Autor 
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  Prevê-se a criação de um transporte á superfície que ligue o aeroporto ao Parque 

das Nações com algumas paragens que dão acesso ao bairro de Olivais Sul e a 

envolvente. No contexto do transporte público, é também importante realçar a criação de 

parques de estacionamento públicos junto as estações de metro de modo a incentivar o 

uso do transporte público ou de meios suaves. 

Contudo o principal objetivo é eliminar as barreiras físicas que isolam o bairro, 

estas estão associadas as artérias viárias de dimensões que impossibilitam a comunicação 

da escala humana. Para tal a alteração do perfil da via é fundamental. É então proposto 3 

tipos de perfis de via diferentes.  

  

  

4 109 Estratégia da hierarquização de vias e parques de estacionamento  

Fonte: Autor 
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 O primeiro diz respeito a Avenida de Berlim e não se repete. Pretende-

se proceder á redução do número de faixas de rodagem para apenas duas, 

dando à via um carácter mais humano e facilitando o atravessamento pedonal. É 

também projetada a introdução de duas faixas para um elétrico de superfície. Ao 

nível de meios suaves é criada uma ciclovia e pretendem-se passeios de maior 

dimensão que incentivem o comércio de rua, tal como quiosques e bancas de 

modo a reviver o conceito de rua. 

  

4  110 Esquema da vivência   

Fonte: Autor 

 

4  111 Corte e planta da Av. De Berlim  

Fonte: Autor 
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 O segundo tipo de via é pensado com a redução de uma faixa de rodagem e 

na introdução de um alinhamento arbóreo como separador central. Deste modo é 

pretendido reduzir o impacto de barreira da via e facilitar a permeabilidade da via por 

parte de meios suaves. Este perfil diz respeito a Avenida Marechal Gomes da Costa. 

 

 

 

  

4 112 Planta e corte Av. Marchal Gomes da Costa 

Fonte: Autor 

 

4  113 Esquema da vivência   

Fonte: Autor 
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 Ao nível do plano, encontramos o terceiro tipo de perfil de via onde existem 

apenas duas faixas de rodagem para facilitar o atravessamento e no qual foi pensado a 

introdução de estacionamento vertical ao longo da via , de modo a suprir parte da carência 

existente na zona.   

  

4  116 Esquema da vivência   

Fonte: Autor 

 

4 116 Corte e planta do terceiro perfil tipo   

Fonte: Autor 

4  116 Esquema tipo 

Espaço público das vias de 

menor importância do plano 

onde é possível observar a 

criação de passeios mais 

largos que possibilitem a 

vivência humana    

Fonte: Autor 
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4 117 Planta de zonamento   

Fonte: Autor 

 

4.3 À ESCALA DO BAIRRO 

  O plano de Olivais Sul tem implantado em cada célula um núcleo escolar, 

imposto pelas diretivas da época que hoje se tornaram obsoletas. Existe um excesso de 

escolas para a população atual. Esta proposta pretende restruturar os núcleos escolares, 

introduzindo novos equipamentos criando assim uma teia de fluxos que incentive a 

mobilidade interna do bairro. Esta solução foi experimentada em Hammarby, usado como 

caso de estudo, onde a pretensão de reduzir o uso do automóvel e privilegiar os meios 

suaves, foi conseguida a partir da criação de infra-estruturas e serviços que permitissem à 

população mover-se sem necessitar do automóvel.  

 Pretende-se restruturar os serviços e actividades da zona, dando uma nova 

polaridade a cada célula, e um significado próprio. A proposta dá a cada célula uma função 

diferente de modo a criar uma rede de fluxos entre o bairro. Estas funções têm por base o 

reaproveitamento do existente, enfatizando alguns dos equipamentos e infra-estruturas 

presentes e criando outras que carecem no bairro.   
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Criam-se então 6 núcleos distintos. Na célula B dada a sua dimensão, são 

pensados dois núcleos: O núcleo religioso, onde se prevê a valorização da igreja existente 

e a agregação de serviços e comércio próprios de uma vivência diurna gerada pela 

utilização da igreja; O núcleo do mercado para o qual se prevê a venda de produtos típicos 

e feiras alimentares. Este núcleo tem uma relação mais directa com a Av. de Berlim, logo 

possui uma localização privilegiada para atrair visitantes ao bairro. 

Já na célula C foi pensada a substituição da escola por um núcleo cultural, pois 

esta célula já tem uma quinta pedagógica e uma pequena bedoteca (biblioteca de banda 

desenhada). A solução do zonamento cultural deste polo surgiu de imediato dada a relação 

da cultura com os equipamentos já existentes. A sua proximidade á  avenida de Berlim e o 

transporte proposto, possibilita a criação de um núcleo de maiores dimensões onde 

habitantes e visitantes podem interagir. Esta célula tem também relação de proximidade 

com as piscinas municipais que se encontram em reconstrução e integra o parque do Vale 

do Silencio, como tal a este polo cultural é acrescentada uma vertente de lazer e 

movimento. 

Na célula D é mantido o núcleo escolar relacionando-o com a célula E, onde existe 

um campo desportivo e para a qual também se propõe um complexo desportivo. A célula D 

possui uma relação de proximidade com o Instituto Superior Técnico, o que enfatiza a ideia 

da criação de um polo escolar. Na célula G, é mantida a função de polo comercial. 

Esta restruturação dos equipamentos pretende recriar um Olivais Sul virado para 

fora, onde as células não são independentes, mas vivem de relações entre elas. 
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4.4 O PROJECTO URBANÍSTICO 

O modelo do trabalho é o percurso edificado, este pretende agregar os serviços e 

atividades, dando identidade aos espaços públicos, ao criar praças, parques e espaços de 

estar no seu desenho. A este percurso são agregadas as novas funções e criadas relações 

diretas com as praças e verdes já existentes. Pretende-se construir diversas vivências, 

integrando comércio, serviços, parques infantis, zonas de sombra, incentivando a 

permanência da população e as relações sociais entre os habitantes, tal como foi 

conseguido em Hammarby com o aumento da oferta de serviços e mistura de usos. 

Este percurso tem como estratégia de composição os vários layers importantes 

para o planeamento como os espaços verdes, os equipamentos, as principais redes de 

transportes e as praças existentes.  

Tal como foi referido anteriormente, os cidadãos não se apropriam dos espaços se 

não os reconhecerem. Outra função do percurso é criar a delimitação física dos espaços, 

indo de encontro aos arquétipos reconhecidos pelos cidadãos como praças, ruas e largos, 

criando assim frentes de rua e alinhamentos facilmente reconhecíveis.  

Dada a abordagem sustentável do projeto, é importante a criação de um percurso 

edificado de baixo impacto ambiental, para tal a sua materialização dá-se apenas nos 

núcleos ou polos agregadores, de modo a dar aos equipamentos, espaço público 

necessário a uma vivência de rua. 

 

 

  

4 118 Esquema da 

vivência de praça   

Fonte: Reinterpretado 

pelo autor, de Gehl 

Architects 

 

4 119 Esquema necessidades   

Fonte: Reinterpretado pelo autor, de Gehl Architects 
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Dadas as características sustentáveis da proposta, o percurso edificado possui 

diversas particularidades: 

- Um carácter efémero, sendo possível adapta-lo às necessidades temporais, 

retirando partes do mesmo ou na sua totalidade 

- Na sua materialização são utilizadas tecnologias e conhecimentos que 

promovam a reutilização dos recursos naturais como recuperação de águas pluviais e 

painéis solares para a produção de energia; 

- Os materiais utilizados na sua construção, para além de serem reutilizáveis, têm 

também uma capacidade de adaptabilidade, possibilitando a desmontagem, quando 

necessária. 

 

4 120 Planta do percurso edificado 

Fonte: Autor 
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Na célula C, onde se encontra o núcleo cultural, o projeto 

apresenta uma proposta mais detalhada do tipo de relações com a 

envolvente e programa interno. Ao nível das relações com a 

envolvente, pretende-se alargar a praça existente, criando uma 

relação direta com o edifício proposto e criar uma nova praça para 

proporcionar espaço público á biblioteca e auditório propostos para 

esta célula. 

O programa do edifício possui uma biblioteca com salas devotadas á tecnologia, 

salas polivalentes dedicadas ao movimento e artes, serviços de restauração e áreas de 

exposição, um auditório fechado e ainda habitação e serviços complementares á habitação. 

O edifício é passível de ser percorrido pelo público na sua totalidade. Como solução para 

as diferentes cotas do terreno da sua implantação, o percurso é feito em diversos níveis, 

utilizando também as coberturas como espaço de lazer e estar.  

4 121 Esquema de tempo versos peão 

Fonte: Autor 

4 122 Planta edifício 

Fonte: Autor 
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Para resolver a relação entre o edifício público proposto e as habitações 

envolventes, são criadas pequenas barreiras verdes e espaços semi privados de utilização 

dos moradores. 

  

 

4 123 Esquema de funções 

Fonte: Autor 

 



 

 
 

5.REFLEXÕES FINAIS  
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A partir dos finais do século XIX, com a expansão caótica da urbe após a 

revolução industrial as condições do habitar, tornaram-se em algumas cidades, 

degradantes e insalubres. O urbanismo surge então como resposta a uma necessidade de 

regrar a expansão. O planeamento da cidade aparece como uma urgência nas cidades 

para as dotar de espaços onde os habitantes fossem mais saudáveis e ainda permitisse um 

prazer no habitar, oferecendo espaços de recriação e lazer ao ar livre, para já não falar de 

aumentar as qualidades das próprias habitações dotando-as de ventilação e exposição 

solar.  

 Diversas foram as escolas de urbanismo que se sucederam, tentando resolver as 

questões postas pelo desenvolvimento social e económico da sociedade. As grandes 

convulsões sociais deram sempre origem a processos de questionamento da urbanidade 

vivenciada na urbe á época.  

 Com Cerdá em Barcelona e Haussemann em Paris são iniciados os primeiros 

projetos de urbanismo na cidade, são rasgadas grandes avenidas e o conceito de 

quarteirão é recriado.  

 No início do Movimento Moderno, segundo Françoise Choay, é de referenciar as 

cidades jardim de Howard onde são introduzidos os cinturões agrícolas e a criação de 

jardins privados, rompendo assim com o conceito tradicional de quarteirão. Com a 

importância dada á educação como forma de capacitar o Individuo para a sua evolução e 

como tal, a sociedade em que está inserido, é criado o conceito de unidade de vizinhança, 

segundo o qual, cada bairro deveria possuir uma escola básica ou primária que 

possibilitasse o acesso á educação duma forma mais facilitada. O Movimento Moderno é 

também experimentado na expansão de Amsterdão e Frankfurt, onde se começa a 

introduzir um novo ideal, o quarteirão adquire inicialmente uma forma de U e evolui para 

uma barra.  

 Em 1928 nasce o C.I.A.M., um grupo de arquitectos que se reúne em congressos 

onde são discutidos problemas e sugeridas resoluções. Num dos congressos surge um 

importante documento urbanístico, a carta de Atenas, estabelece parâmetros de como deve 

ser o bom urbanismo. Um dos seus grandes defensores foi Le Corbousier, importante 

arquiteto francês que influenciou diversas gerações de arquitetos seus contemporâneos e 

de gerações vindouras. Esta corrente de planeamento urbano corta radicalmente com os 

conceitos tradicionais de quarteirão, de rua, de frentes de rua e de praças. Os edifícios são 

implantados em zonas verdes, em bandas e torres de grandes dimensões e geram grandes 

densidades urbanas. Também a distribuição dos equipamentos complementares às 
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habitações é diferente para esta corrente de urbanismo, o conceito de unidade de 

vizinhança é repensado pois dá-se um forte zonamento de áreas com funções muito bem 

definidas.  

A perda de toda uma vivência da rua como espaço público que permite uma 

apropriação urbana por parte dos habitantes da cidade, faz surgir as primeiras experiencias 

críticas ao Modernismo com a construção das New Towns inglesas. As primeiras 

experiências acontecidas em Harlow fazem ressurgir a unidade de vizinhança e a cidade é 

implantada com a forma de células ao redor de um centro comercial. Estas células também 

elas continham um núcleo, um centro cívico e diversos bairros que possuíam cada um uma 

escola primária ou básica retomando as diretrizes das cidades jardim. O zonamento foi 

portanto repensado em termos de uma distribuição ao redor de um centro aglutinador de 

funções comerciais ou cívicas. O conceito de rua é timidamente retomado nesta primeira 

fase das New Towns. Grandes extensões de verde uniam as células e o centro da cidade. 

Esta implantação gerou problemas de baixa densidade e uma consequente criação de 

vazios, espaços públicos onde a falta de identidade gerava falta de apropriação. Os planos 

da nova geração de New Towns tentaram resolver esta problemática utilizando a morfologia 

do edificado idêntica á utilizada pelos urbanistas da carta de Atenas. Com a TEAM X e os 

Smithson os conceitos de rua, praça e frentes de rua são levados a uma importância 

extrema, fazendo do percurso pedonal uma massiva ligação construída, e dando-lhe a 

força de uma coluna vertebral que percorre todo o bairro.  

Olival Sul surge numa época de transição entre a carta de Atenas e as New Towns 

inglesas. Com o plano executado pelo GTH, organismo criado pela Câmara de Lisboa para 

o planeamento da expansão para Oeste da Cidade de Lisboa, as parcelas foram entregues 

a diversos arquitetos que podiam projetar na parcela a si entregue sem limitações á sua 

criatividade. Este processo de atribuição dos projetos das diferentes parcelas a diferentes 

arquitectos, gerou uma grande heterogeneidade de espaços e edificado. Alguns arquitetos 

seguiam a carta de Atenas com a implantação de torres e bandas no meio do verde, outros 

defendiam a arquitetura das New Towns inglesas e surgiam ruas e praças com os valores 

tradicionais. Esta grande divergência de formas de projeto gerou uma grande diversidade 

de espaços verdes públicos, para os quais se tentaram soluções inovadoras que não 

resultaram pois os habitantes do bairro não as conseguiram identificar nem as relacionaram 

com os seus arquétipos tradicionais de espaços públicos. Esta falta de identificação gerou 

vazios idênticos aos criados na primeira fase das New Towns, e a falta de apropriação 

levou á degradação dos espaços e a uma inadequada utilização dos mesmos, 

incapacitando os habitantes de uma boa relação com a natureza e facilitando uma abusiva 



REURBANIZAÇÃO dos MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE 

REFLEXÕES FINAIS 

- 126 - 
 

utilização destes espaços pelos automóveis. A falta de elementos tradicionais de 

referência, e uma centralização dos equipamentos num núcleo cultural e cívico, que nunca 

chegou a ser construído, é idêntico á distribuição da primeira fase das New Towns. Este 

tipo de implantação gera fluxos unidirecionais entre as parcelas e o núcleo e a não 

dependência entre as diversas parcelas isola-as das parcelas vizinhas. Para além do 

problema do isolamento ao nível do bairro, a sua localização, rodeado por grandes vias 

viárias sem escala humana, que não possibilitam outro tipo de transporte que não o 

automóvel, isolam o bairro da cidade onde está inserido, obrigando-o a vivências de 

suburbanidade e renegando-o para um papel de bairro dormitório. 

A minha proposta de intervenção é feita segundo os princípios de sustentabilidade, 

a consciência que é necessário recuperar pensando em minimizar a pegada ecológica num 

planeta que é necessário proteger para ter futuro. Utilizando os conceitos tradicionais de 

rua, frentes de rua e praças, facilmente identificados pelos habitantes, a intervenção propõe 

uma requalificação dos espaços públicos e uma reestruturação das funções existentes no 

bairro. Através da criação de um percurso agregador de equipamentos e serviços, este 

desenvolve múltiplos polos que poderão gerar uma teia de fluxos internos no bairro. Esta 

solução utilizada no caso sucesso de Alvalade proporciona uma apropriação de espaços 

públicos, desenvolvimento de pequeno comércio e zonas de lazer que tornem 

desnecessária a utilização do automóvel. 

Na minha perspectiva é possível requalificar um bairro, proporcionando-lhe um 

aumento da qualidade de habitabilidade, utilizando a sustentabilidade como ponto de 

partida para esta requalificação, com a consequente introdução de novas premissas, como 

a diminuição de utilização do automóvel e o favorecimento de utilização de meios suaves, 

bem como a criação de relações entre o bairro e a cidade. 
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7.ANEXOS  

  



 

 
 

 

A1. Quadro síntese de parâmetros urbanísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. FOTOGRAFIA DA MAQUET DE ESTUDO (proposta de estudo de quarteirões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… HOJE por habitante 
ESPAÇOS VERDES 345300 17 m2 

Equipamentos Urbanos 55900 3 m2 
Equipamentos escolares 95600 4 m2 

Igrejas 8400 0,4 m2 

Rede viária 382200 8 m2 
Estacionamento 313013 0,2 m2 

Nº de HABITANTES 19858  

TOTAL de área edificada 1196426 60 m2 

Total de edifícios  9790  

Índice de edificabilidade  0,87  

Superfície liquida  1923926  



 

 

 

A3. FOTOGRAFIA DA MAQUETE DE ESTUDO da volumetria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. FOTOGRAFIAS DA MAQUETE FINAL A ESCALA 1| 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A4. FOTOGRAFIAS DA MAQUETE FINAL A ESCALA 1| 500 

  



 

 

 

 

 

A5. FOTOGRAFIAS DA MAQUETE FINAL A ESCALA 1| 200 

 

  



 

 
 

A6. MAQUETE 3D  

  



 

 

 

A7. IMAGENS DO INTERIOR DO PROJECTO 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 

A8. PAINÉIS FINAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 


