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I. Resumo 

O crescimento urbano, impulsionado principalmente pela industrialização, marcou o planeamento 
das cidades nos últimos séculos. No entanto, a maioria das cidades da Europa e EUA registam perdas 
populacionais e económicas, originadas sobretudo pela suburbanização e desindustrialização. Lisboa, 
apesar da sua área metropolitana estar em constante crescimento, regista um declínio populacional 
persistente dentro dos seus limites, em grande medida originado pelo Urban Sprawl. O presente trabalho 
procura encontrar soluções futuras para este problema, tendo como base um cenário de perdas 
populacionais e contracção das áreas urbanizadas e utilizando como sítio de intervenção o bairro dos 
Olivais em Lisboa. Numa primeira fase, a revisão da literatura permite criar um quadro teórico com as 
bases conceptuais necessárias à elaboração da solução de projecto. Será abordado o tema da retracção 
relacionado com o problema e os temas de Densidade, Sustentabilidade urbana, Cidade compacta, Rua 
e Espaço Público. Numa segunda fase, a análise de casos de referência, incluindo o caso de Lisboa, 
permite uma maior percepção da realidade e compreensão do tema em estudo. A terceira fase do 
trabalho está relacionada com o projecto, sendo iniciada com uma análise ao caso de estudo que permite 
a elaboração de um cenário de desenvolvimento para o bairro dos Olivais. O projecto incide na 
necessidade de repensar a cidade e o seu desenho. Tendo como base os conceitos de densidade e 
compactação, propõe “habitar as infra-estruturas” através da sua rentabilização. Um projecto faseado, 
que pretende “reciclar” a Av. de Berlim criando uma nova urbanidade compacta e sustentável. 
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Av. de Berlim; Cidades em Retracção; Densificação; Sustentabilidade; Cidade Compacta; Rua; 

Infra-estrutura  
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II. Abstract 

Urban growth, mainly driven by industrialization marked the planning of cities in recent centuries. 
However, the majority of European and USA cities registered population and economic losses, especially 
due to suburbanization and deindustrialization. Lisbon, besides its metropolitan area being in constant 
growth, recorded a population decline within its limits caused by Urban Sprawl. The current work tries to 
find future solutions for this problem, having as base a scenario of population losses and a contraction of 
the urbanized areas and using as intervention model the Olivais neighborhood in Lisbon. In a first stage, a 
literature review allows the creation of a theoretical framework with the needed conceptual bases to 
develop the project solution. It will be assessed the retraction related with the problem, and the subjects of 
Density, Urban sustainability, Compact city, Street and public space. In a second stage, analysis of 
reference cases, including Lisbon, allows a bigger perception of the reality and understanding of the 
subject being studied. The third stage is related with the project, starting with an analysis to the case-study 
that allows the elaboration of a developmental scenario to the Olivais neighborhood. The project 
addresses the need to rethink the city and its design. Based on the concepts of density and compaction, 
the project proposes “Living the infrastructures” through its profitability. A project splitted into phases that 
plans to “recycle” the Berlim avenue allowing the creation of a new compacted and sustained urban area. 
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1. Introdução 

Densificação e Retracção são dois conceitos que estão presentes e fazem parte da sua evolução 
histórica. Entende-se por Densificação, o processo de aumento de indicadores relacionados com o 
crescimento populacional numa determinada área urbanizada e por Retracção o fenómeno inverso, 
relacionado com perdas populacionais e actividades económicas, dando origem a espaços e infra-
estruturas sem utilidade e a uma cidade insustentável. Estes dois processos surgem na cidade ao longo 
do seu tempo de vida, num modo lento e controlado, ou por vezes num espaço curto de tempo. Neste 
caso, normalmente devido a factores externos ao homem ou a rápidas evoluções populacionais, dão 
origem a processos de densificação/retracção descontrolados que são difíceis de gerir para o bom 
funcionamento da cidade. A retracção é acompanhada e originada por acontecimentos que estão bem 
presentes nos dias de hoje, suburbanização, desindustrialização, catástrofes naturais, mudanças dos 
centros económicos das cidades, mudanças politicas, baixa natalidade, etc. Cada vez mais, este tema 
está em discussão e é um foco de atenção dos especialistas e investigadores do planeamento urbano e 
regional em todo o mundo.  

São evidentes estes dois processos em várias cidades a nível nacional e internacional. Shangai, 
Berlim ou Cidade do Cabo, são exemplos que sofrem processos de densificação. No caso da retracção 
temos os casos de Detroit, Manchester e verifica-se também em Portugal, embora de modo menos 
evidente, Barreiro. Podemos ainda identificar casos como o de New Orleans, onde o furacão Katrina veio 
agravar bastante a retracção que já se verificava na cidade. 

Vários projectos e diversa investigação têm sido lançados em busca de ideias e soluções para o 
problema da retracção. Shrinking Cities, Cities Regrowing Smaller e Shrinking Smart, são alguns dos 
projectos percursores no actual debate sobre as cidades em contracção. Shrinking cities, iniciado em 
2002, procura debater o tema da retracção para tratar de novas questões e perspectivas para o futuro. 
Desenvolve estudos em contexto internacional, juntamente com países como a Rússia, EUA, Japão e a 
Grã-Bretanha, envolvendo projectos artísticos e disciplinas de investigação, para encontrar estratégias de 
acção. Cities Regrowing Smaller, procura encontrar estratégias de regeneração de cidades em retracção 
na Europa e o projecto Shrinking Smart baseia-se em estudos comparativos de sete regiões urbanas de 
toda a Europa, (Alemanha, Grã-Bretanha, República Checa, Polónia, Roménia, Ucrânia e Itália) e tem 
como objectivo analisar as trajectórias de contracção, além de desafios para o planeamento e 
governação. (Sousa, 2010) 

A cidade de Lisboa, objecto deste estudo, tem vindo a perder população. No entanto, na sua área 
metropolitana a população continua a aumentar. Este fenómeno, ao qual se dá o nome de Urban Sprawl, 
verifica-se em muitas das cidades do mundo, pelo que tem vindo a ser muito discutido. Resulta de uma 
expansão urbana dispersa a que estão associados problemas que decorrem dos fortes movimentos 
pendulares como o elevado tráfego, o elevado consumo de energia, poluição, má gestão de infra-
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estruturas, etc. Estes problemas poderiam ser minimizados numa cidade mais densa, compacta, onde 
uma rede urbana altamente consolidada permite maior poupança de energia a vários níveis, 
comparativamente a uma rede difusa. 

Muita da literatura dedicada a estas questões concentra-se, desde 1990, no tema Cidade 
Compacta: “um conceito de projecto com o objectivo de implementar o desenvolvimento sustentável, num 

ambiente urbano e neutralizar os impactos negativos a nível social, económico e ambienta da expansão 

urbana (urban sprawl).” (Fattahi, 2008, p. 1) Uma cidade compacta seria uma cidade auto-sustentável, 
socialmente diversa, de usos mistos onde os bairros seriam o centro da vida comunitária. Seria uma 
cidade planeada com base nos transportes públicos e não com base no automóvel, permitindo assim uma 
maior independência do transporte privado. Seria uma cidade que estimula o contacto pessoal, trazendo 
de novo a vida para as ruas da cidade e reduzindo os movimentos pendulares e incentivava os habitantes 
a deslocarem-se a pé e de bicicleta. (Rogers and Gumuchdjian, 2001) 

É necessário que arquitectos e urbanistas repensem a cidade e o seu planeamento urbano. Novos 
modelos compactos para o crescimento urbano serão importantes estratégias de longo prazo para a 
renovação urbana, ajudando a atingir uma economia sustentável e um centro da cidade revitalizado. 

1.1. Tema e Sítio: Densificação Vs. Retracção. Que Futuro para os Olivais? 

O projecto final de Mestrado tem como base o estudo dos temas mencionados, onde se procura 
ponderar o futuro da cidade num cenário de redução populacional e contracção das suas áreas 
urbanizadas, utilizando como sítio de trabalho a área dos Olivais na cidade de Lisboa. Assim, o tema tem 
como ponto de partida uma visão prospectiva sobre uma operação de expansão da cidade realizada na 
década de 1960 de relativa baixa densidade e concebida a partir dos modelos urbanos vigentes na época 
que procuravam desmontar a cidade tradicional. O tema foca a necessidade de reflectir sobre novos 
cenários para a evolução da cidade de Lisboa e em concreto para o local em estudo, a médio e longo 
prazo. É necessário relacionar este processo de renovação com a alteração populacional prevista, e a 
necessidade de rentabilizar as áreas urbanizadas e infra-estruturas existentes. 

1.2. Pertinência do tema 

A retracção tem sido a realidade das muitas cidades Europeias e Americanas. Os modelos de 
expansão urbana que marcaram o desenvolvimento das cidades têm tido efeitos negativos como o Urban 

sprawl, levando à perda populacional nos centros e a um elevado crescimento dos subúrbios. Este facto 
conduz a problemas a nível económico, social e ambiental, impondo uma reflexão sobre o futuro urbano 
dos países desenvolvidos. Portugal sofre de graves problemas de natalidade, a as perdas de população 
da cidade de Lisboa para a sua preferia, tem vindo a alterar a sua estrutura etária, sendo que a 
população jovem e novos casais tendem a sair da urbe. A não renovação da população e a faixa etária 
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elevada em certos bairros, como os Olivais, é preocupante. Se a tendência se mantiver, irão surgir bairros 
fantasma na cidade, sendo necessário inverter esta tendência através do bom desenho da cidade.  

Os temas abordados serão fundamentais na compreensão do problema e na procura de soluções 
para o futuro das cidades.    

1.3. Objectivos do trabalho 

Colocado como pano de fundo, o cenário de retracção e Urban Sprwal na cidade de Lisboa, surge 
o grande objectivo que trás motivação ao desenvolvimento do projecto: uma reestruturação do bairro dos 
Olivais, numa perspectiva de densificação, construtiva e populacional. 

Através da análise e da compreensão do Sitio, procura-se desenvolver uma proposta faseada, 
tendo como base cenários de desenvolvimento urbano e de população. Esta visa uma densificação 
suportada através do potencial das infra-estruturas existentes, nomeadamente a Av. de Berlim, 
quebrando assim a barreira física que esta avenida representa para o bairro. Pretende-se procurar uma 
nova abordagem de cidade, oposta ao pensamento moderno base da concepção do plano dos Olivais, 
propondo um novo perfil para a avenida que potencializa o aparecimento de um novo espaço compacto e 
sustentável. 

Esta densificação deve repensar os usos do bairro, promovendo actividades de serviços 
geradores de emprego, diminuindo os movimentos pendulares e permitir o regresso da população à 
cidade de Lisboa. Pretende-se com isto não limitar a cidade a um segmento populacional 
economicamente mais favorecido, democratizando-a. 

1.4. Metodologia 

 De forma a cumprir os objectivos deste trabalho, o seu desenvolvimento está organizado em três 
fases essenciais:  

Numa primeira fase é realizada uma revisão da literatura com o objectivo de aprofundar o 
conhecimento sobre os temas em desenvolvimento, tais como; densificação e retracção na cidade; 
Sustentabilidade urbana e Cidade Compacta; rua e o aumento das interacções socioeconómicas através 
do bom desenho do espaço público e diversidade de usos do solo de modo a garantir a sua multiplicidade 
e evitar os grandes dormitórios e espaços mono funcionais. 

Em segundo lugar são estudados e apresentados casos de referência a nível internacional e 
nacional, de forma a compreender outras realidades e procurar mecanismos de planeamento que aborde 
e combata esta problemática, estratégias e recomendações.  
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Num terceiro momento é realizada uma análise da zona em estudo, em parte desenvolvida na 
unidade curricular de laboratório de projecto VI. Esta análise dedica-se não só à consulta de documentos 
de planeamento como o PDM, plantas de ordenamento, plantas de condicionantes, planos em vigor e à 
realização de análises espaciais, mas também a uma análise de dados estatísticos, qualitativos e 
quantitativos da área de intervenção, para compreender as suas características particulares, como o caso 
da população presente e previsões futuras para melhor compreender cenários possíveis. A esta análise 
de dados, junta-se ainda análises “in-loco”, através da fotografia, desenho e filmagens. 

 Tendo em conta esta análise teórica e empírica, pretende-se, por fim, a construção de um 
cenário de acção e o desenvolvimento de um projecto urbano e arquitectónico fundamentado. Através da 
elaboração do projecto, será possível discutir os temas e conceitos, contribuindo para a construção de 
material teórico-prático e para a reflecção deste tema em Portugal.  

Depois de desenvolvidas as fases de análise global do tema e particular do caso de estudo, a 
componente prática visa desenvolver a abordagem ao projecto, implicando: 

• A caracterização do Tema, para construir um quadro de referências direccionado para exemplos 
urbanos sujeitos a processos de densificação ou retracção; 

• A caracterização do Sítio, recolhendo informação de diferente natureza e origem sistematizando 
uma interpretação crítica da área de intervenção; 

• O Modelo de Evolução, definindo um princípio de intervenção a partir do seu ensaio a uma 
pequena unidade de edifícios; 

• O Modelo de Ordenamento, definindo um conceito de organização espacial e funcional de 
grande escala para os Olivais;  

• Projecto Integrado de renovação/concepção de um edifício ou conjunto habitacional e o seu 
contexto urbano envolvente.  

1.5. Estrutura dos Conteúdos  

O Presente trabalho é organizado por uma componente teórica em forma de documento escrito, 
e uma componente prática apresentada através de painéis, articulando estas duas fases de trabalho 
através de esquemas, imagens, diagramas, textos e todos os desenhos que permitem a compreensão 
e leitura do projecto desenvolvido. 

A componente teórica é estruturada em três capítulos. O capítulo I inicia com uma introdução 
ao tema e Sítio, definindo as questões de projecto, objectivos e metodologia do trabalho. O capítulo II 
apresenta uma revisão da literatura, focando-se em dois grandes temas: A retracção e densificação 
das cidades, expondo projectos de referência e conceitos como a cidade compacta, a rua e o espaço 
público, fornecendo assim a informação necessária ao desenvolvimento do projecto. No capítulo III é 
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apresentada a análise realizada ao Sitio de intervenção e o projecto desenvolvido. É analisada a 
estrutura do bairro e o seu papel na cidade de Lisboa fornecendo a informação necessária à 
compreensão do projecto urbano e arquitectónico.  

A componente prática é estruturada de acordo com os pontos apresentados na metodologia 
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2. Estado do conhecimento 

Este trabalho tem como objecto teórico de reflexão os conceitos de retracção e densificação, pelo 
que foi necessário estudar, rever e analisar a diversa literatura sobre os temas e a definição dos diversos 
conceitos associados.  

Outros conceitos chave, de caracter mais específico, como a sustentabilidade, cidade compacta, a 
rua e o espaço público são também alvo de análise, esta, mais associada à procura de uma solução 
projectual. Em primeiro lugar é feita uma análise teórica dos conceitos e em seguida apresentados alguns 
casos de estudo para uma melhor compreensão dos mesmos. 

2.1. Cidades em Retracção: Um desafio do séc. XXI 

O planeamento urbano esteve sempre relacionado com o crescimento demográfico e económico. 
Estes conceitos são, acima de tudo, resultado do rápido crescimento urbano associado à industrialização 
e à necessidade de soluções urbanas adequadas. Por este motivo o planeamento urbano tem uma forte 
relação com a noção de crescimento e expansão. As suas perspectivas, abordagens, métodos e valores 
estão tradicionalmente associados à noção de uma continuidade deste tradicional crescimento das 
cidades. 

A retracção não é um fenómeno recente, pois a perda de população esteve presente na evolução 
das cidades. Contudo, a industrialização que provocou um crescimento urbano acelerado fez-nos 
esquecer este problema, dominando sempre a noção de crescimento. No entanto, esse crescimento 
urbano parece ter os dias contados, considerando que os indicadores económicos e demográficos 
tendem a diminuir, principalmente nos países desenvolvidos. O crescimento urbano, que era o principal 
motor para o ordenamento da maioria das cidades europeias no período da industrialização, tem vindo a 
abrandar e em muitas cidades e regiões, têm-se verificado o movimento oposto - uma retracção (Oswalt 
and Rieniets, 2006). 

Ao mesmo tempo que se verificou um abrandamento no crescimento populacional, continuou-se a 
construir, resultando em excesso de espaço edificado e propriedades sem uso. Apesar da pouca 
utilização destes espaços, a cidade continua a espalhar-se para lá dos seus limites - urban sprawl, e 
assim as actividades ficam dispersas num espaço de maiores dimensões (AAVV, 2005). Estas cidades 
que perdem população contra a tendência predominante do crescimento urbano confrontam-nos com 
diferentes tipos de problemas e dinâmicas (Rieniets, 2009). Este modelo de expansão, Urban Sprwal, 
provocou perdas dramáticas de população nos centros urbanos. Como resultado surgem locais 
degradados, vazios urbanos e bairros abandonados, provocando exclusão social e pobreza (Pallagst, 
2005). Também nas cidades Americanas, onde a mobilidade social e o capitalismo puro é maior, ao longo 
dos anos, as classes sociais com mais poder procuraram sempre locais mais reservados e exclusivos, 
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vivendo em zonas mais afastadas do centro urbano. Quando as cidades se expandiam, e estes espaços 
eram absorvidos, deixavam de ser únicos e exclusivos, o que provocava nova emigração da população 
para mais longe e assim sucessivamente, muitas das vezes deixando as periferias mais próximas do 
centro abandonadas (Chueca Goitia, 1982). 

Segundo Philipp Oswalt, a época do crescimento urbano está a chegar ao fim. Desde o inico da 
industrialização, há cerca de duzentos anos atrás, a população, economia, prosperidade e as cidades de 
países desenvolvidos têm crescido constantemente e a um ritmo acelerado. Neste período, o 
planeamento das cidades está focado quase exclusivamente no processo de crescimento. O mesmo se 
passa com a economia, razão para a qual também existe uma teoria de crescimento económico, no 
entanto não existe nenhuma teoria para a retracção. A população nos antigos países industrializados, tais 
como Itália, Alemanha, Japão e Rússia, começa a decrescer. O processo de urbanização alcançou o seu 
auge e está a entrar em declínio, assim como a economia e as taxas de emprego. A polarização está a 
ocorrer espacialmente, bem como a nível social. “A retracção num lugar alimenta o crescimento noutro” 
(AAVV, 2005, p. 12). 

As cidades em retracção são um fenómeno internacional de “Fim de Era” (AAVV, 2005), em 
situação crescente, que nos leva a mudanças quantitativas e qualitativas. Nos termos quantitativos, as 
cidades em retracção podem ser caracterizadas pela perda de população, e em muitos casos seguido de 
uma queda na prosperidade económica. Em termos qualitativos pode haver mudanças nos valores e 
padrões económico-sociais e no estilo de vida. 

O planeamento urbano não está preparado para estes problemas associados à retracção urbana. 
Não possui nem as visões adequadas, nem os instrumentos e métodos de acção (Rieniets, 2009). 

O crescimento urbano nem sempre foi vivido de forma positiva se tivermos em conta a falta de 
habitação, a poluição provocada pela industrialização e as favelas nas actuais megalópoles, entre outros 
tantos problemas. Tal como o crescimento também a retracção das cidades não será sempre vista e 
vivida como uma tendência negativa. Esta irá conduzir-nos, tal como o crescimento o fez, a 
transformações fundamentais que nos levarão a novos princípios, modelos de acção e práticas, 
resultando, finalmente, numa nova orientação para a sociedade (AAVV, 2005). 

2.2. Percurso histórico das cidades em retracção 

Durante 200 anos a urbanização prosseguia a um nível bastante rápido nas cidades espalhadas 
pelo mundo. Em 1800, apenas 2% da população mundial, estimada em mil milhões, vivia em cidades. Em 
2000 era de quase 50% dos cerca de 6 mil milhões de seres humanos. Espera-se que em 2050 seja 
alcançada a meta de cerca de 75% da população estimada em 8,5 mil milhões. No entanto, este 
crescimento não se dá em todas as cidades. Entre 1950 e 2000 havia mais de 350 cidades, 
especialmente no mundo industrializado, que perdiam população. Podemos verificar que mais de um 
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quarto do mundo encolheu na década de 1990 e que isso vai aumentar persistentemente, 
independentemente dos vários processos de urbanização em curso, em diversos países. Este fenómeno 
resulta de vários processos como a desindustrialização, suburbanização, transformações do pós-
socialismo, envelhecimento demográfico e catástrofes naturais (Oswalt and Rieniets, 2006). 

Uma cidade em retracção é caracterizada pelo declínio da economia. Como consequência as 
áreas urbanas da cidade sofrem transformações negativas. A oferta de emprego também diminui 
despertando uma tendência para a emigração. Nos Estados Unidos, a retracção está também ligada às 
transformações pós-industriais e ao declínio da indústria manufactureira. Pode ainda ser desencadeada 
por mudanças económicas nas chamadas “transformações pós-industriais de segunda geração” dentro 
da alta tecnologia industrial (por exemplo, a explosão da bolha da internet) (Pallagst, 2005). 

Podemos verificar através da história, que o processo de retracção esteve presente em muitos 
momentos das cidades tal como o processo de crescimento. Guerras, catástrofes e epidemias também 
podem ser causas de retracção. Estas foram e tem sido uma ameaça à população assim como as 
mudanças na economia, politica e na sociedade. Podemos citar alguns exemplos de cidades, como 
Cartago, que foi destruída pelos Romanos na Terceira Guerra Púnica (146 AC), Pompeia, antiga cidade 
do império romano destruída pela erupção do vulcão Vesúvio (79 DC), Roma antiga, que viveu uma 
grande perda populacional devido à queda do Império Romano Oriental e com a mudança da capital para 
Constantinopla, Paris, que foi devastada pela peste (1466 DC) e Lisboa, destruída pela tremor de terra 
(1755 DC). Esta lista pode ser completada com muitos outros exemplos históricos de cidades (Rieniets, 
2009). 

Mais recentemente, a revolução industrial que se fez sentir na Europa no século XIX, gerou 
dinâmicas demográficas em massa acompanhadas por processos de crescimento e retracção intensos. 
Por um lado a industrialização gerou novos mercados de trabalho nos centros urbanos, atraindo 
trabalhadores das zonas rurais, que provocou um crescimento demográfico e uma enorme expansão 
urbana. Por outro lado, uma migração sem precedentes atingiu as zonas rurais. Estas contraíram 
rapidamente e deixaram para trás quintas e vilas abandonadas. Em pouco tempo, a população em muitas 
das cidades Europeias e Norte-Americanas cresceu a um ritmo elevado. Chicago viu a sua população 
aumentar de quatro mil habitantes em 1840, para mais de um milhão em 1890. Em muitas cidades, este 
aumento de população provocou uma expansão urbana descontrolada, que levou a problemas como a 
falta de habitação, problemas infra-estruturais e condições sociais e de higiene precárias (Rieniets, 2009). 

A sobrelotação, sujidade e a desorganização da cidade industrial, tornou-se sinónimo de 
exploração capitalista da classe trabalhadora e da sua degradação social. As condições de vida pioraram 
e surgiram processos de densificação descontrolados, como as favelas em Londres e noutras cidades 
indústrias da Grã-Bretanha. Contra este cenário de cidade instável, pouco saudável e perigosa e em 
contraste com as antigas formas de planeamento urbano, que eram destinadas principalmente á defesa, 



Densificação Vs Retracção. Que Futuro para os Olivais? Habitar as Infra-estruturas 

 
10 

controlo e representação, movimentos sociais exigiram soluções técnicas para resolver os seus 
problemas. Foram criadas infra-estruturas e meios de transportes eficientes, aumentando a conectividade 
entre os centros industriais e permitindo a circulação de bens materiais e pessoas. O planeamento 
começou a focar-se nas questões sociais, a nível das condições higiénicas e ambientais decorrentes da 
industrialização. Aceitando que o crescimento e a densidade urbana eram responsáveis por todos estes 
problemas, surgiram novos conceitos urbanos, de menor densidade, ou a retracção deliberada como uma 
meta necessária e eficaz (Rieniets, 2009). 

Este cenário de sobrelotação só suavizou depois das grandes cidades industriais se começarem a 
consolidar. Foi num contexto de crise económica que a verdadeira e indesejável retracção se verificou. 
Problemas de abastecimento graves na Rússia, após a revolução de Outubro de 1917, fez com que os 
habitantes das zonas urbanas fugissem para o campo tentando sobreviver através da agricultura. Durante 
muitos anos, enquanto a população das cidades Russas diminuía, tais como S. Petersburgo (-62%) e 
Moscovo (-32%), aglomerados urbanos ilegais surgiam nas suas periferias. O mesmo aconteceu mais 
tarde, com a crise económica a nível mundial de 1930, em outros países como os Estados Unidos, 
França, Inglaterra e Alemanha, em que as pessoas trocaram as grandes cidades por vilas rurais ou 
aglomerados ilegais, onde conseguiam ser auto-suficientes e ter os bens necessários para sobreviver. 
Em alguns países o crescimento rural chegou mesmo a ultrapassar o crescimento urbano (Rieniets, 
2009). 

O crescimento descontrolado, efeito da rápida industrialização e o choque da crise económica, 
geraram várias visões urbanas, sendo que algumas viriam a influenciar o planeamento nas décadas 
seguintes. Ebezener Howad’s, conhecido pela sua publicação Cidades-jardins de Amanhã (1898), não 
queria só que as suas cidades fossem semi-rurais, o oposto da cidade industrial, mas sim que elas 
“…funcionassem como íman, produzindo o efeito para o qual todos nós lutamos – o movimento 

espontâneo das pessoas, das nossas cidades sobrelotadas para o seio da nossa gentil terra mãe, ao 

mesmo tempo a fonte da vida, da felicidade, da riqueza e do amor”1. (Howard’s, 1898, p. 15, tradução do 
autor). Na Rússia foi apresentado um conceito radical onde se propunha desmantelar por completo 
qualquer aglomerado urbano tradicional, em favor de uma concentração edificada e linear ao longo das 
infra-estruturas (AAVV, 2006). A Segunda Guerra Mundial foi um momento devastador para muitas 
cidades da Europa e Asia com a destruição de muitas vidas humanas, edifícios e até mesmo cidades. Em 
muitos lugares houve uma mudança para as zonas rurais devido á falta de abastecimento e medo de 
ataques inimigos. Após a guerra surgiram outros conceitos de descentralização e baixa densidade 
urbana. Urbanistas viram a destruição das cidades como uma oportunidade para implementar as suas 

                                                           

1 …the magnet which will produce the effect for which we are all striving—the spontaneous movement of the 
people from our crowded cities to the bosom of our kindly mother earth, at once the source of life, of happiness, of 
wealth, and of power. 
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ideias. No pós-guerra, apesar da estabilidade política e crescimento económico, mais cidades 
começavam a entrar em declínio. A suburbanização e a descentralização eram as razões do problema 
que combinado com uma tendência para a separação étnica, levou a uma saída em massa da classe 
média branca dos centros urbanos para a periferia e que tiveram enormes consequências a nível 
económico-social, principalmente nos Estados Unidos. Mais tarde, estes mesmos processos acabaram 
por afectar a Europa e Asia (Rieniets, 2009). 

O fenómeno de retracção atingiu o seu clímax na década de 1970. Nos Estados Unidos houve 
mais cidades a retrair do que a crescer (80:64). Alem dos Estados Unidos, as cidades da Grã-Bretanha 
(48), Alemanha (32), França (14), Itália (15) e Japão (10), foram as que mais sofreram com este 
fenómeno. Ao mesmo tempo, a crise do petróleo, a queda brusca da taxa de natalidade e a elevada 
consciência pública sobre os danos ambientais, tinham abalado a crença das pessoas no crescimento 
económico (Rieniets, 2009). 

A crise nas cidades ocidentais abrandava e também o número de cidades em retracção diminuía 
ligeiramente, mas o colapso da União Soviética e das economias planificadas do Leste Europeu, levou 
várias cidades a um estado de instabilidade politica, económica e demográfica, provocando um grande 
aumento da emigração, queda da taxa de natalidade e da esperança média de vida, que provocaram por 
sua vez uma retracção populacional. Rússia, Bulgária, Alemanha Oriental, Hungria e Ucrânia viram as 
suas grandes cidades diminuir e tornarem-se palco de conflitos étnicos e nacionalistas, que eclodiram 
após a queda dos regimes socialistas (Rieniets, 2009). 

Actualmente, apesar de ainda assim existirem cidades chamadas de boomtowns, onde o 
crescimento populacional e económico aconteceu de forma rápida, o número de cidades em retracção 
aumentou mais depressa. As cidades em retracção estão principalmente localizadas nos países 
industrializados, especialmente nos EUA (59), Grã-Bretanha (27), Alemanha (26), Itália (23), e cada vez 
mais nos países do antigo Pacto de Varsóvia, como a Rússia (13), Ucrânia (22) e Cazaquistão (13). Foi 
também identificado um número acima da média de cidades em retracção na África do Sul (17) e Japão 
(12). Também houve perdas consideráveis de população no sul de Itália, norte de Espanha, nas regiões 
centrais da França, Escócia e no Alentejo, em Portugal. Um dos grandes problemas do decréscimo de 
população é o envelhecimento e em Portugal esse fenómeno é bem real (Banzhaf et al., 2006). 

O relatório World Population Aging (2009) relata que este processo de envelhecimento está a 
afectar quase todos os países do mundo e terá grandes consequências e implicações para todos os 
aspectos da vida humana e urbana: economicamente irá ter um grande impacto sobre o crescimento, 
poupança, investimento, consumo, mercado de trabalho, pensões, impostos e transferências entre 
gerações; socialmente influencia a composição familiar, condições de vida, a procura de habitação, as 
tendências de migração e serviços de saúde; politicamente, o envelhecimento populacional pode criar 
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padrões de voto e representação política (Nations, 2009); finalmente, também se podem prever impactos 
sobre as cidades, nomeadamente fenómenos de retracção. 

A retracção nas cidades está, portanto, a espalhar-se por todo o mundo, encontrando-se em todos 
os tipos de cidade e regiões. A tendência vai aumentar no futuro e a europa mal vai participar no 
crescimento global da população mundial nos próximos anos. Os países em desenvolvimento serão os 
mais afectados e alguns ainda devem diminuir a sua população residente, e neste caso, Portugal tem 
sido ocasionalmente identificado. 

2.3. Casos de referência 

Para entender melhor os temas abordados, foram eleitos 3 casos de referência, Detroit nos EUA, 
Manchester e Liverpool em Inglaterra, três cidades afectadas maioritariamente pelos fenómenos da 
suburbanização e desindustrialização respectivamente.  

2.3.1. Detroit, EUA 

O problema de Detroit está maioritariamente ligado à suburbanização. Entre 1950 e 2004, a cidade 
perdeu cerca de 51% da sua população. (AAVV, 2005). 

Detroit, cidade dos Estados Unidos, tornou-se o centro da indústria automóvel americana no início 
do séc. XX. Foi a primeira cidade a ter uma rua de asfalto e uma rodovia construída, sendo um símbolo 
do crescimento económico sem precedentes. Entre 1900 e 1950, a cidade sofreu um enorme crescimento 

Figura 1 - Mapa do mundo das principais cidades em retracção 
(Türetken et al., 2008, p. I_6) 
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Figura 2 - Evolução populacional na cidade de Detroit e subúrbios 
(Oswalt et al., 2004a: III_7) 

 

a nível urbano e populacional. A população cresceu neste período, de 285.700 mil habitantes a 1.85 
milhões de habitantes. Depois de 1950, o seu centro urbano começa a retrair ao contrário dos seus 
subúrbios que começam a crescer. A suburbanização foi causada em parte pelo aumento da mobilidade 
automóvel, mas também por conflitos raciais com o aumento brutal da população Afro-Americana. A 
população da classe média muda-se para a periferia sendo que em 1998, 78% da população que vivia 
nos subúrbios eram brancos e 79% no centro urbano era Afro-Americanos. O centro tornou-se um espaço 
dominado por edifícios abandonados, espaços sem uso e pobreza. Um terço da área urbana total foi 
abandonada e em algumas ruas, Detroit parece simplesmente uma cidade fantasma. As várias tentativas 
para revitalizar a cidade tiveram pouco efeito fora do centro económico de Detroit (Oswalt, 2008). 

Em 1899, a primeira fábrica de automóveis abria seguida de muitas outras fábricas 
manufactureiras atraídas pela boa localização da cidade. O Taylorismo e Fordismo surgiram em Detroit e 
revolucionaram o trabalho fabril durante o séc. XX. Estes dois sistemas visam a racionalização extrema 
da produção e consequentemente, a maximização da produção e do lucro. Depois de 1950, as grandes 
fábricas são descentralizadas devido a razões militares e devido à deslocação da população branca para 
os subúrbios. A crise do petróleo e a concorrência de grandes fabricantes estrangeiros de automóveis fez 
enormes prejuízos. Antigas fábricas eram fechadas e reabertas noutros países onde a mão-de-obra era 
mais barata. Apenas em 10 anos, entre 1970 e 1980, Detroit perdeu 208 mil postos de trabalho (AAVV, 
2004a).  
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O excessivo e agressivo caracter da suburbanização em Detroit, é por um lado um efeito das 
facilidades no uso do automóvel que permitiam a fácil deslocação da população da periferia para o centro 
urbano, e por outro lado, o ódio racial que se vinha a verificar. Depois da Segunda Guerra Mundial e com 
a explosão na produção do sector automóvel, a população negra aumenta cada vez mais à procura de 
trabalho. Na década de 40 e 50, a população afro-americana aumenta de 150 mil para 500 mil habitantes. 
O ódio racial mantém-se e a população branca da classe trabalhadora não aceita este facto, pelo que 
prefere mudar-se para a periferia. Só na década de 50, cerca de 500 mil habitantes deixavam o centro de 
Detroit para viver nos subúrbios. Hoje, 85% da população no centro são afro-americanos (AAVV, 2004a). 

Nos anos do grande crescimento económico, a cidade via edifícios atrás de edifícios a serem 
erguidos. Os inúmeros arranha-céus da cidade foram praticamente todos construídos entre 1923 e 1928. 
A cidade de Detroit foi sobretudo destruída pela sua própria visão de “Motor City”(AAVV, 2002). Nos anos 
trinta o desemprego era combatido através de programas para a construção de auto-estradas e habitação 
privada. Nos anos 50 numerosas estradas eram construídas, fragmentando o tecido urbano. Os 
trabalhadores tinham de se deslocar de carro devido à falta de uma rede de transporte público que hoje é 
praticamente inexistente. Entre 1978 e 1998, Detroit autorizou 108 mil demolições e só 9 mil edifícios 
novos ou conversões. Milhares de edifícios residenciais, inúmeras lojas, escritórios e cinemas foram 
abandonados (AAVV, 2004a). 

Ao nível dos problemas sociais, Detroit foi considerado um caso perdido. Problemas de 
vandalismo eram casos frequentes na situação em que se encontrava a cidade. Por vezes, carros e 
casas abandonadas eram incendiados durante a noite. O medo e a raiva eram os sentimentos 
predominantes na cidade. Estes sentimentos por vezes eram exprimidos através de outras formas como 
a música, surgindo novos estilos musicais como Techno e o House. Actualmente é o centro do hip-hop e 
do Freestyle.  

Nos dias de hoje, são necessárias soluções para a resolução deste problema das cidades como 
Detroit. A energia, cultura e o financiamento para ajudar a implementar medidas urbanísticas em prol da 
reurbanização de Detroit é escassa. Demolindo num lado e construindo noutro, tem sido a medida usada 

Figura 3 e 4 - Imagens de Detroit onde se verifica o processo de retracção urbana muito perto da baixa da cidade 
(Imagens Google) 
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como recurso. Inúmeros edifícios bancários, na maioria localizados em esquinas de ruas, são convertidos 
em pequenos centros comunitários dirigidos por grupos de igrejas locais. Algum investimento tem sido 
feito no centro da cidade, modestamente mas com firmeza. As tensões raciais diminuíram entre o centro 
urbano e a periferia. No entanto só o centro económico da cidade verifica uma recuperação urbana lenta. 
No centro urbano, em contraste, o declínio progride. Habitações unifamiliares no subúrbio continuam a 
surgir e este continua a expandir-se para além da cidade abandonada.(AAVV, 2004a). 

2.3.2. Manchester/Liverpool, Inglaterra 

Manchester e Liverpool são duas cidades situadas no noroeste da Inglaterra, separadas apenas 
por 56 km de distância. Manchester é conhecida como sendo a primeira cidade industrial. Foi entre as 
duas cidades que surgiu o primeiro transporte ferroviário de passageiros do país. Cidades rivais de longa 
data, Manchester era um centro para o comércio mundial, enquanto Liverpool com as suas docas era um 
centro logístico para as fábricas de têxteis. Por volta de 1930, estas tinham aproximadamente 800 mil 
habitantes cada. Com a desintegração da indústria têxtil, as duas cidades entraram em grande declínio a 
partir de 1950. Hoje, apenas cerca de metade dos habitantes vivem nos limites das cidades. A 
desindustrialização e a suburbanização provocaram um aumento da pobreza na classe trabalhadora e a 
consequente perda de população. (Oswalt, 2008) 

Manchester entre 1971 e 1981 perdeu quase cinquenta mil postos de trabalho. Em 1995, mesmo 
com o crescimento do sector dos serviços, a cidade tinha uma taxa de desemprego de 18,9%. Durante a 
última década, o centro económico da cidade conseguiu recuperar. Muitos dos locais abandonados foram 
renovados com uma série de eventos culturais e instituições. No entanto os bairros adjacentes continuam 
a sofrer de más condições de vida. Neste processo de retracção, a área de Hulme perto do centro, foi das 
mais atingidas, sendo que sofreu fortes mudanças. Numa primeira fase, houve uma destruição do bairro 
degradado, substituindo as casas germinadas por blocos habitacionais. Numa segunda fase, depois de 

Figura 5 - Evolução populacional nas cidades e aglomerados de Manchester e Liverpool 
(Oswalt et al., 2004b, p. II_7) 
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Figura 6 e 7 - Imagens Manchester. Um edifício que sobrou e uma área industrial abandonada. 
(www.shrinkingcities.com) 

caírem em desuso, um número elevado de edifícios ficavam vazios. Uma onda de novas demolições 
surgiu com o programa “Hulme City Challenge”, em 1992. Interessantes são também as conversões de 
antigas zonas fabris e armazéns, em escritórios e apartamentos loft. (AAVV, 2004b) 

Nos dias do império Britânico, a vasta área de cais em ambas as margens do rio Mersey, 
Liverpool, era um lugar único e seguro para trabalhar. A maioria dos postos de trabalho requeria apenas 
mão-de-obra barata em vez de trabalhadores qualificados. Isto acabou por prejudicar bastante a cidade 
após a Segunda Guerra Mundial. Com o fim das colonias e a introdução dos navios porta contentores, o 
porto tornou-se menos viável. Os negócios na área falhavam e em meados dos anos 90, bairros como 
Everton tinham taxas de desemprego de 44%. A construção de habitação social foi importante para 
enfrentar o grande aumento de população nos anos 30. Nos anos 50, os bairros precários eram 
demolidas e a suburbanização era uma realidade, diminuindo muito a densidade no centro da cidade. No 
final dos anos 70 a economia entra em colapso e o desemprego em algumas áreas habitacionais subia 
para próximo dos 90%. Em meados dos anos 80, o município declara falência. A população diminui 
bastante nesta época. Edifícios habitacionais são demolidos uns atrás dos outros. Grandes vazios 
urbanos surgem na cidade e grandes áreas com um caracter de subúrbio surgem mesmo ao lado do 
centro de Liverpool. Tal como Manchester, Liverpool tenta implementar novas instituições de âmbito 
cultural no tecido urbano, para actuar como incubadoras da economia (AAVV, 2004b)  

Figura 8 e 9 - Imagens Liverpool. Uma zona residencial e um edifício de habitação abandonado. 
(www.shrinkingcities.com) 
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Figura 12 - Fábrica Fechado na cidade de Manchester. 
(www.shrinkingcities.com) 

Figura 11 - Detroit afectada pelo processo de retracção. 
(www-shrinkingcities.com) 

 

Figura 10 - Vista aérea dos subúrbios de Detroit 
(www.shrinkingcities.com) 

 

 

  

Figura 14 - Manchester e Liverpool. Evolução da malha 
urbana no centro de Detroit e no distrito de Hulme em 

Manchester num intervalo de 50 anos. 
(Oswalt 2008, p. I_7, adaptado) 

Figura 13 - Estação de comboios abandonada em 
Manchester. 

(Imagens Google) 
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Figura15 -Tipologias dos municípios com cidades, de acordo com a sua evolução populacional entre 1999-2009 
(Panagopoulos and Barreira, 2013, p.5) 

 

2.4. Retracção em Portugal 

Portugal, segundo o FMI e a OCDE, é um país predominantemente centralizado, sendo o poder de 
decisão orçamental muito concentrado no governo central, com excepção das duas regiões autónomas, 
Madeira e Açores. No continente, dividido por regiões, existem 278 municípios, dos quais apenas 42% 
tem a sua sede localizada numa cidade. A maior cidade do território continental, segundo os últimos 
censos de 2011, é a cidade de Lisboa com cerca de 548 mil habitantes. Cerca de 4.2 milhões de pessoas 
vivem nas cidades do continente, o que corresponde a 42% do total da população. Em média estas 
cidades tem cerca de 31 mil habitantes. São 139 ao todo, englobando 117 municípios.  

Entre estes, podem-se diferenciar três diferentes tipos de tendência: 63 com crescimento 
demográfico, 29 com declínio constante da população e 25 onde este declínio é recente. Isto significa que 
46,2% dos municípios com cidades do Continente estão em retracção. A figura 15 apresenta os vários 
municípios que representam as diferentes tipologias de evolução. Esta análise concentra-se na 
população e na evolução da actividade económica de cada município. Segundo os dados, Lisboa perdeu 
cerca de 18,2% dos seus habitantes entre 1999 e 2009 (aproximadamente 107 mil habitantes), enquanto 
Sintra, município vizinho da capital, ganhou 31.6%, o que corresponde a mais de 107 mil habitantes. O 
Porto, a segunda cidade mais importante de Portugal, perdeu durante este período quase 22% da sua 
população, a maior perda relativa do país. Por outro lado, Gaia, município vizinho teve ganhos rondando 
os 13.5%. (Panagopoulos and Barreira, 2013).  

Declínio recente 
Declínio persistente 
Cidades em crescimento 
Concelhos sem cidade 
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Figura 16 e 17 - Edifícios devolutos no centro da cidade de Lisboa 
(http://hoffice.wordpress.com/2010/08/11/lisboa-cidade-abandonada/) 

 

2.4.1. Lisboa 

Entre 1986 e 2005, Lisboa é alvo de um grande desenvolvimento urbano devido á entrada na 
União Europeia, através de fundos, de investimento estrangeiro no imobiliário e de uma maior facilidade 
ao crédito. O crédito à habitação tornou-se de fácil acesso e comprar casa e lotes na periferia era mais 
económico. A especulação imobiliária tornou-se um problema.  

Com a aposta nas infra-estruturas e acessibilidades ficou mais fácil viver na periferia. A expansão 
da cidade para fora dos seus limites foi inevitável e o centro da cidade começa a perder população, o que 
provocou um grande aumento de edifícios devolutos. O congelamento das rendas na cidade de Lisboa 
contribui para este problema, pois os inquilinos viam as suas rendas manterem-se em valores de 2 
dígitos, o que não permitiu mais-valias suficientes à manutenção do edificado antigo e gerou um forte 
aumento da degradação do património habitacional. Tendo em conta que muitas destas habitações são 
em zonas bem localizadas, no centro da cidade, os proprietários sentiam e sentem cada vez mais 
dificuldades em manter o seu património devido aos elevados custos. Ainda o fácil acesso ao crédito para 
a compra de habitação impulsionou o mercado imobiliário, passando a ser normal ter casa própria. O 
endividamento aumentou e a construção continuava até que a situação se inverte e toda a europa entra 
em crise económica. Com isto ficam imensos fogos por ocupar, o centro da cidade terciarizado, em ruinas 
e deserto à noite.  

A diminuição da população, principalmente no centro histórico da cidade, é uma preocupação 
crescente. Vários estudos realizados na revisão do Plano Director Municipal (PDM) afirmam que a 
densidade humana e a capacidade criativa diminuíram. O movimento centrífugo de população na AML 
tem aumentado nos últimos 40 anos. Uma cidade mais dispersa e uma metrópole menos sustentável são 
algumas consequências.  

É nos anos 60 e 70, que Lisboa começa a perder população para a sua primeira coroa periférica, 
muito à custa das melhores condições de vida da população que procura mais conforto no seu estilo de 
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Figura 18 - Fábrica do Braço de Prata abandonada 
(http://ruinarte.blogspot.pt/2009/11/fabrica-de-braco-de-

prata.html) 
 

Figura 19 - Trânsito em Lisboa, característico das cidades 
suburbanizadas com forte dependência do carro. 

(http://ruinarte.blogspot.pt/2009/11/fabrica-de-braco-de-
prata.html) 

 

vida e na habitação. Com a melhoria da acessibilidade nas décadas seguintes e do maior poder de 
aquisição, assiste-se a um grande crescimento da segunda e terceira coroa que resulta num declínio das 
periferias mais próximas de Lisboa. (PDM, 2012) 

Este declínio populacional afecta principalmente os mais jovens e a classe trabalhadora, 
resultando num envelhecimento da população, degradação e desertificação das zonas centrais, a par do 
aumento da suburbanização e expansão das cidades dormitórios e do crescimento das áreas urbanas de 
baixo padrão. A densidade populacional encontra-se agora em números relativamente baixos para uma 
capital Europeia, no entanto, ao contrário da população que diminui, os usuários da cidade permanecem 
estáveis, pelo que o impacto desta retracção populacional passe por vezes despercebida.  

Uma importante percentagem de habitação na cidade é de uso ocasional e verifica-se que há uma 
quantidade de fogos para venda maior do que as verdadeiras necessidades do mercado. A falta de oferta 
economicamente competitiva faz com que não seja uma possibilidade viver na cidade. A situação 
económica que o país atravessa não ajuda na resolução do problema. No entanto, argumenta-se que a 
cidade continua a ter um papel importante na produtividade e criatividade do país. Um dos objectivos do 
PDM é a renovação habitacional, principalmente no centro, que combinado com o sector de terciário, 
procura atrair e reter a população. Melhorar e adaptar infra-estruturas às necessidades dos residentes e 
utilizadores, rever regras de uso dos solos para manter e promover áreas residenciais, incentivar 
operações de reconversão de áreas industriais obsoletas são intenções e necessidades importantes. É 
fundamental uma reabilitação em larga escala integrando aspectos como a recuperação do património 
cultural, o aumento do mercado de arrendamento, a segurança nos bairros antigos e despovoados, acção 
contra a especulação imobiliária, incluindo as habitações devolutas e degradadas e coesão social. 
(Sousa, 2010)  
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2.5. Retracção: uma oportunidade?  

Como já se verificou, a gravidade dos fenómenos de retracção das cidades não pode ser ignorado. 
Novos modelos de cidade compacta serão importantes estratégias de longo prazo para a renovação da 
cidade e para que esta atinja uma economia sustentável e um centro revitalizado.  

Entende-se, então, a noção de cidade compacta e conceitos relacionados, como uma das 
abordagens ao problema da retracção urbana. De entre estes identificam-se 5 conceitos que se 
entendem pertinentes conhecer no âmbito desta investigação: Densidade e Sustentabilidade Urbana; 
Cidade Compacta; rua e espaço público. 

2.6. Densidade e Sustentabilidade Urbana  

O conceito de Densidade e o seu uso tem variado muito através do planeamento e design 
moderno. As cidades começaram por ser muito densas, cidade medieval e cidade industrial, o que trazia 
inúmeros problemas. Desde então muitas soluções de baixa densidade acabaram por surgir, como 
reacção aos diversos problemas já referidos.  

“Hoje altas densidades e a cidade compacta são vistos como pré-requisitos para uma urbanização 

e um crescimento económico sustentável” (Pont and Haup Per, 2009). A densidade é frequentemente 
usada para descrever a relação entre uma determinada área e certas entidades como pessoas, 
habitações, serviços e espaços públicos. As técnicas de construção, as tradições, a legislação, as 
exigências de rentabilidade económica, entre outras, determinaram as diferentes densidades que se 
verificavam nas cidades. Este uso da densidade não tem sido feito de forma consciente e a densidade 
como um conceito do planeamento urbano, provavelmente, não existia até à segunda metade do séc. 
XIX. Durante este período, altura das cidades industriais, as altas densidades eram os argumentos para 
os principais problemas como os incêndios, doenças e desordem social. A conscientização sobre este 
problema foi crescendo e como resultado foram desenvolvidos planos e regras que controlavam as 
densidades máximas. Surgiram também outros conceitos como o Movimento Cidade Jardim que 
sugeriam um modelo urbano totalmente diferente. Em Inglaterra, críticos e designers como Unwin e 
Ebenezer Howard usavam a densidade e os problemas da cidade industrial para propagar as vantagens 
de cidades menores, descentralizadas e auto-suficientes. Na década de 1960, surgiram muitas 
discussões sobre o problema da expansão urbana e os seus efeitos negativos sobre a vivacidade da 
cidade, transporte e meio ambiente. A crítica dirigia-se às formas privatizadas de expansão suburbana, 
low-rise, às densidades relativamente baixas e às expansões de arranha-céus do Movimento Moderno 
que foram construídos após a II Guerra Mundial. A cidade compacta era assim vista por muitos, como a 
resposta para o problema. 
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Figura 22 e 23 - Cidade de Nova York e subúrbios New México 
(http://4feet2mouths.files.wordpress.com/2012/07/2011-08-18-25-new-york-323.jpg) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Suburb) 
 

Figura 20 e 21 - Cidade industrial e cidade de Letchworth (cidade jardim) 
(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572106&page=70) 

(http://www.letchworth.com/heritage-foundation/news/ceo-explains-secret-of-letchworths-success) 
 

 Durante o ultimo século, o conceito de densidade tem sido usado para descrever os problemas 
tanto das cidades demasiado densas, como das cidades demasiado dispersas. (Pont and Haup Per, 
2009) 

Nos últimos 30 anos, o aumento da capacidade de deslocação das pessoas e da informação, 
acompanhada de uma maior autonomia individual dos transportes, influenciou as formas urbanas. A 
proximidade física torna-se menos necessária e as cidades ficam mais dispersas e até fragmentadas. 
Este tipo de cidade coloca problemas, principalmente ambientais, devido à grande dependência do carro 
e emissões de CO2. É por isso necessário “…minimizar os transportes em geral e os transportes 

individuais em particular. Podemos faze-lo em parte funcionando mais com as densidades: seja 

construindo mais alto, seja de maneira mais compacta.” (Ascher, 2010, p. 146) 

No entanto, a densificação não se deve traduzir por uma baixa generalizada das velocidades 
anteriormente referidas, pois pode levar a uma perda de acessibilidades do potencial urbano e a um 
empobrecimento do conjunto da cidade. A densificação é assim um objectivo urbano em certos contextos, 
mas não o único modelo a ter em conta. (Ascher, 2010) 

http://4feet2mouths.files.wordpress.com/2012/07/2011-08-18-25-new-york-323.jpg
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Associado a este processo de densificação das cidades, estiveram sempre presentes os índices e 
densidades urbanas, instrumentos de planeamento que por vezes surgem envolvidos em indefinições. 
“Frequentemente as pessoas confundem a densidade com o tipo de edifício, e assumem, por exemplo, 

que as moradias unifamiliares representam uma menor densidade do que a habitação colectiva. 

Normalmente é verdade mas nem sempre é o caso. Um arranha-céus com largas unidades, definido num 

sítio como um parque, pode representar uma menor densidade que um conjunto de casas germinadas 

em pequenos lotes.”2 (Forsyth, 2003, p. 4) A densidade “…quantifica a população residente e estaria 

directamente ligada a um determinado modelo de ocupação (baseado na ideia modernista do bairro), de 

modo que a uma densidade populacional deveriam corresponder certos equipamentos e espaços 

colectivos e mesmo um ambiente urbano especifico.” (Portas et al., 2012, p. 209) A densidade ficou de 
alguma forma associada à quantidade de construção que, por vezes, leva ao erro de afirmar que uma 
certa área é de alta densidade quando na realidade ela apresenta índices de densidade populacional 
baixos e vice-versa. Isto é, um elevado índice de utilização do solo, que representa “o quociente entre a 

área total de construção (somatório de todos os pisos acima e abaixo da cota de soleira) e a área do solo 

a que o índice diz respeito”, não implica necessariamente uma alta densidade populacional que 
representa “o quociente entre a população, existente ou prevista para uma dada porção do território e a 

área do solo a que respeita”. É ainda importante perceber que as mesmas densidades de construção 
podem ser obtidas através de diferentes tipos de edificado numa determinada área e que com o mesmo 
tipo de edificado, podemos obter diferentes tipos de densidade. (Pont and Haup Per, 2009; Portas et al., 
2012).  

                                                           

2 Often people confuse density with building type and assume, for example, that detached houses are lower density 
than attached housing types. While this is generally true it is not always the case. A high-rise tower with large units 
set on a park-like site may be lower density than a set of detached houses on small lots 

Figura 24 - O mesmo índice construtivo em quatro ambientes diferentes 
(Portas et al.,2012, p. 215) 
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O processo de densificação das cidades está por detrás do discurso urbanístico, que tanto marca 
a actualidade, a sustentabilidade urbana. Este conceito surge da necessidade de compreendermos os 
problemas actuais que envolvem a qualidade de vida nas cidades devido às alterações climáticas, 
esgotamento das energias fosseis e minerais, violência, desigualdade social, rede de transportes públicos 
deficiente para o bom funcionamento da cidade, entre outros. 

“Assume-se agora uma necessidade, mais claramente: a de dar resposta à questão urbana central 

no contexto da globalização, que resulta da aceleração crescente da urbanização da população, seja pela 

extensão dos glomerados – o problema das periferias – seja pelo aparecimento de novas formas, no 

urbano alargado.” (Brandão, 2011, p. 53) 

Segundo Richard Rogers, a cidade sustentável está ligado à densidade e às vantagens sociais da 
proximidade. Este condena o urban sprawl, que se tem verificado na maioria das cidades desenvolvidas, 
incluindo Lisboa, chamando a atenção para novos modelos de expansão. Rogers proponha assim uma 
“reciclagem” da cidade, renovando-se dentro dos seus limites através da densificação. Consolidar ainda 
mais a cidade seria o objectivo, em vez de continuar com a expansão para fora dos seus limites. 
(Brandão, 2011) 

A sustentabilidade urbana é muito uma questão de estratégia, ordenamento e desenho urbano. 
Talvez não devêssemos falar de densidade mas sim de compacidade, quando procuramos a 
sustentabilidade urbana, que seria possível com uma “…reurbanização através da colmatação das 

malhas. Através de intervenções pontuais ligam-se os vários fragmentos criando um sistema único, com 

um sentido próprio, pela ligação de espaços colectivos desconexos e da construção em terrenos não 

edificados.”(Portas et al., 2012, p. 220)  

Figura 25 - Tipos de ocupação: Compacto/Difuso 
(Portas et al., 2012, p.221) 
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A abordagem feita por José A. Rio Fernandes, através do conceito cidade-jardim, desenvolve 
algumas ideias de apoio a uma política urbanística sustentável através dos três erres, Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar. Compreende-se facilmente que estes três princípios estão interligados entre sim, sendo da 
maior importância a sua abordagem relativamente à estrutura da cidade de amanha e à vida urbana. Se 
analisarmos a estrutura das cidades portuguesas, como a de lisboa, o princípio da reutilização será dos 
três o mais interessante. A explosão urbanística que se verificou nos últimos anos resulta em oferta 
abundante de espaço edificado e limita a expansão, sendo que a reutilização dos espaços já existentes 
na cidade, tanto nas zonas consolidadas como na cidade emergente, faria mais sentido. Seria ainda um 
passo importante para combater o urban sprawl que se faz sentir nas áreas metropolitanas como no caso 
de Lisboa, “…a reutilização é o princípio a privilegiar, mesmo porque pode contribuir de forma significativa 

para atingir o primeiro objectivo, o da redução da expansão do espaço urbanizado, sem condenar a 

cidade ao atrofiamento.” (Fernandes, 2007, p. 174). 

É importante a aposta numa cidade coesa e bem articulada reduzindo assim os princípios acima 
descritos. Isto poderia ser possível através de uma média densidade em espaços reciclados, combinando 
vários usos ao longo de linhas de transporte público eficazes, “…criando um padrão policêntrico, com 

cada parte da cidade-região com um elevado grau de contenção na sua expansão urbana, mas 

fortemente conectada a uma vasta rede de centros por sistemas de comunicação de grande eficácia.” 
(Fernandes, 2007, p. 176). 

2.7. Cidade Compacta   

A ideia de cidade compacta inclui várias estratégias que visam criar compactação e densidade de 
modo a evitar os problemas do design modernista das cidades. Este tema torna-se cada vez mais 
popular, devido aos problemas ambientais, económicos e sociais que o mundo atravessa. Vários 
estudiosos afirmam que as cidades compactas seriam uma oportunidade de reduzir o uso dos 
combustíveis fósseis, diminuindo os movimentos pendulares, pois instalações de trabalho e lazer 
estariam mais próximas.  

“Uma cidade compacta funciona melhor e tem mais potencial ecológico do que outra espalhada 

horizontalmente. Veja as cidades japonesas, por exemplo. Claro que a verticalização tem seus próprios 

problemas e não é a única forma de densificar. É preciso estar no chão também. Na Europa, a cidade 

mais densamente povoada é Barcelona, na Espanha, e os seus prédios têm no máximo oito andares. Ela 

foi bem planeada, eficiente e provê espaço para todos.” (Richard Rogers, entrevista em 
www.ecocidades.com) 

Richard Rogers defende o conceito de Cidade Compacta de modo a evitar o urban sprawl, 

preservando áreas rurais de interesse ambiental, reduzindo as emissões de Co2 e o consumo de 
recursos, aumentando o desempenho energético e aumentando a proximidade e as relações sociais 
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entre a população, sem o risco das cidades densas do século XIX. Uma cidade densa e socialmente 
diversa, onde o edificado de usos mistos retoma a vida nas ruas da cidade e reduz os movimentos 
pendulares casa-trabalho-casa. Esta favorece os contactos entre a população onde o espaço colectivo 
tem um papel importante. A cidade é assim planeada a partir dos transportes públicos e não centrada no 
uso do automóvel. Surgem novos centros de actividades comerciais e sociais junto a bairros residenciais 
com os serviços e equipamentos necessários à vida urbana de proximidade. Rogers defende ainda que o 
futuro das cidades passa pela reabilitação e requalificação do espaço urbano, em busca de uma cidade 
mais sustentável e civilizada, condenando os megas projectos como os centros comerciais em áreas que 
podem ser recicladas. (Rogers and Gumuchdjian, 2001)  

Segundo Newman, o termo cidade compacta transmite-nos o oposto de Urban Sprwal. Uma 
cidade mais eficiente e menos poluente. Apresenta ainda as suas características resumidas em 14 itens: 
Altas densidades residenciais e de trabalho; Usos mistos dos solos; Proximidade de usos variados de 
modo a incentivar as deslocações a pé ou de bicicleta e divisão do solo em pequenas parcelas garantido 
a diversidade; Aumento das intersecções sociais e económicas; Desenvolvimento continuo, evitando 
vazios urbanos nas cidades reaproveitando edifícios devolutos e evitando a degradação dos centros 
históricos; Infra-estruturas urbanas; Sistema de transporte multimodal; Acessibilidades altas: 
locais/regionais; Alta conectividade nas ruas, através de ciclovias e passeios; percentagem alta de 
superfície impermeável; baixa relação de espaço aberto, evitando a expansão urbana e maximizando a 
utilização do espaço existente nos limites da cidade; Controlo coordenado do planeamento e do 
desenvolvimento urbano e capacidade fiscal do governo para financiar equipamentos urbanos e infra-
estruturas (Newman, 2005). 

Estas características que foram citadas poderão servir de apoio a futuras investigações. Estas são 
baseadas em opiniões de prática, pesquisa e literatura de vários estudiosos. Estes critérios aplicados ao 
planeamento de uma nova cidade dotariam esta de um grau elevado de funcionalidade, no entanto não 
tornam por si só, uma cidade compacta numa cidade sustentável. Resumidamente a estrutura de uma 
cidade compacta traria benefícios a muitos níveis. Procurando diminuir os movimentos pendulares e 
oferecendo á população um sistema de transportes público e eficaz, diminuiria o uso e dependência do 
automóvel, o consumo de energia e a poluição atmosférica. O aumento da acessibilidade e a 
continuidade urbana com o rejuvenescimento do centro da cidade traria grandes benefícios. Seria ainda 
mais eficaz a manutenção e qualidade dos espaços públicos e espaços verdes, aumentando a qualidade 
de vida da população e as interacções sociais. A mobilidade é uma das características com mais 
benefícios que traria este modelo de cidade, em que as distancias seriam mais reduzidas, permitindo e 
incentivando as deslocações a pé e de bicicleta, que por sua vez traria benefícios não só a nível de 
poluição, como a nível social e de convívio urbano. A nível de transportes públicos, numa cidade 
compacta e com os seus limites bem definidos, a sua eficácia seria maior sendo o transporte motorizado 
individual menos importante neste modelo. A preocupação em construir novas vias rápidas não existe e 
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por vezes vias existentes são alteradas dando lugar a circulação não motorizada e de transportes 
públicos (Newman, 2005).  

Um estudo realizado por Elizabeth Burton conclui que a aplicação da cidade compacta trás alguns 
efeitos negativos na cidade, como: menos espaço nas habitações; habitação mais cara; poucos espaços 
verdes; mais criminalidade e maiores taxas de mortalidade por doenças respiratórias. Mas também traz 
benefícios como a melhoria dos transportes públicos, menos mortalidade por doenças mentais; menos 
segregação social; maior extensão de espaços para andar a pé e de bicicleta; maior facilidade de 
emprego para a população com menos qualificações e maior acessibilidade a serviços.  

Confrontados com uma realidade de cidade dispersa, com vários centos urbanos ligados por redes 
de auto-estradas, os países que mais aderiram a esta teoria na Europa foram o Reino Unido, a Holanda e 
a Alemanha, que propõem um correcto posicionamento dos usos na cidade, a inversão da hierarquia dos 
transportes, redução dos trafego e aumento da eficácia dos transportes públicos. 

2.8. A importância da rua e do espaço público 

“As ruas são mais do que serviços públicos, mais do que simples condutas de trânsito, mais do que o 

equivalente a linhas de água, esgotos e cabos eléctricos, mais do que espaços físicos lineares que 

permitem pessoas e bens irem daqui até ali ”3 (Jacobs, 1993, p. 23, tradução do autor). 

As ruas moldam a forma e o conforto das comunidades urbanas. Permitem ou negam a luz através 
das suas formas e tamanhos, concentram diferentes tipos de actividades e permitem que as pessoas 
estejam ao ar-livre. São palco de encontros, trocas sociais e comerciais. No entanto, nos dias de hoje, a 
rua com estas características está cada vez mais perto de ser apenas uma recordação. Com a forte 
dependência do carro, a rua é substituída por vias onde o uso do automóvel é privilegiado e os edifícios 
em seu redor são cada vez mais isolados. Os aspectos sociais da rua perdem-se dando mais importância 
á circulação mecânica. Esta deixa de ser um elemento de continuidade e relação na composição da 
cidade (Jacobs, 1993). 

“A rua é igualmente o espaço público principal da cidade. Cristaliza, portanto, desafios múltiplos. E 

merece uma atenção e deferências especiais pela parte dos urbanistas.” (Ascher, 2010, p. 161) 

Umas ruas são monofuncionais e outras multifuncionais; umas são vias rápidas ou impasses de 
um bairro residencial e outras acolhem um grande conjunto de actividades como as ruas da cidade 
medieval e as avenidas urbanas. Com o crescimento da cidade, o desenho da rua ficou marcado pelas 
lógicas da organização dos transportes, procurando sempre maximizar os fluxos de trafego. Hoje assiste-

                                                           

3 “Streets are more than public utilities, more than mere traffic conduits, more than the equivalent of water 
lines and sewers and electric cables, more than linear physical spaces that permit people and goods to get from here 
to there.” 
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se a uma grande emigração do comércio para os grandes centros comerciais que através das suas 
grandes ruas internas tentam reproduzir as vias comerciais da cidade e fazem com que estas se tornem 
cada vez mais monofuncionais. (Ascher, 2010) 

Na cidade as ruas não devem estar isoladas e devem tanto servir as pessoas como os veículos. 
Devem-se encontrar formas não rígidas de separação e permitir que haja uma continuação urbana 
através das mesmas. As vias segregadas como as Rondas de Barcelona, o boulevard periférico em Paris 
ou as vias rápidas em Nova Iorque, têm de ser a excepção na cidade. No entanto não deixa de ser 
importante e fundamental torná-las o mais urbanas possível, integradas através da sua forma e funções 
no tecido urbano.  

Barcelona, Boston e Saint-Denis, são exemplos de que é possível corrigir erros que se têm 
cometido ao longo dos anos. A restruturação de grandes infra-estruturas, soterrando-as, permitiu o 
aparecimento de espaços que reconciliam o trânsito, serviços e actividades variadas. (Ascher, 2010; Jordi 
and Zaida, 2000) 

Jane Jacobs lançou a crítica sobre as cidades “sem ruas” que o movimento moderno promovia 
através dos seus edifícios puros e isolados no espaço higienizado e que negava a rua como organizadora 
do espaço. Condenada pelas convicções de Le Corbusier (“il faut tuer la rue!”), a função da rua na Carta 
de Atenas não passava de um eixo mais directo, linear e totalmente independente dos edifícios. Hoje 
estes ideais vão desaparecendo e verifica-se um esforço para retomar a rua como espaço público de 
trocas comerciais e socias, de diversidade social e de usos. (Brandão, 2011) 

Jan Gehl, em Life Between Buildings (1987), mostra como as relações sociais numa rua estão 
directamente ligada ao seu desenho e à quantidade de carros que passam na mesma (Fig. 26). Na 
primeira rua regista-se apenas 2000 carros por dia, o que permite um grande número de actividades no 
exterior como crianças a brincar na estrada e nos passeios e pessoas a conviver nas escadas e entradas 
das habitações. Regista-se assim um grande contacto entre vizinhos. Na segunda rua, o número de 
carros aumenta para 8000, o que provoca uma diminuição das actividades e dos contactos entre os 
vizinhos. Nota-se ainda uma deterioração do ambiente exterior com implicações negativas para os 
habitantes. Na terceira rua, com 16000 carros por dia, as actividades exteriores e as interacções sociais 
são praticamente inexistentes. (Gehl, 1987) 

A terceira rua talvez seja a mais usual na cidade de hoje, no entanto, verifica-se um esforço para 
inverter esta situação. Hans Monderman, engenheiro de tráfego, desenvolveu o princípio de tráfego 
partilhado no desenho de vias urbanas na holanda, nas décadas de 80 e 90. Em vez dos habituais sinais 
de trânsito lombas e obstáculos para reduzir o trafego e a velocidade, ele propôs retirar tudo isto, mesmo 
os lancis entre passeios e as vias dos automóveis. Esta teoria foi inicialmente aplicada em países como a 
Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido. As experiências mostraram ser um sucesso, 
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Figura 26 - Registo das actividades ocorridas no exterior consoante o tipo de trafego 
(Ghel,1987, p.37) 

 

reduzindo acidentes e aumentando a qualidade do espaço público em todos os aspectos. Em Londres, a 
Exhibition Road foi redesenhada através deste princípio, sendo agora um espaço público de qualidade 
(Brandão, 2011). Em Portugal, este conceito tem sido muito usado na reabilitação urbana em diversas 
cidades e vilas com o programa polis. Em Lisboa, um caso recente de sucesso foi a Av. Duque de Avila, 
que se anteriormente servia o carro, hoje serve as pessoas e promove as deslocações a pé e de bicicleta. 
As actividades ao ar livre e o contacto entre as pessoas aumentou e espaços comerciais dão vida á 
avenida.  



Densificação Vs Retracção. Que Futuro para os Olivais? Habitar as Infra-estruturas 

 
30 

  

Figura 27 e 28 - Antes e depois das intervenções na Exhibition Road, Londres 
(imagens google) 

 

Figura 29, 30 e 31 - Av. Duque de Ávila (antes e depois) 
(http://blog.streetics.com/2012_06_01_archive.html) 
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“O espaço púbico define a qualidade da cidade, porque indica a qualidade de vida das pessoas e a 

qualidade da cidadania dos seus habitantes”4 (Jordi and Zaida, 2000, p. 13). 

O espaço público é um elemento determinante e fundador da forma urbana. É o espaço colectivo 
entre os edifícios que dá vida às cidades. A relação entre a rua e o edificado permite a combinação de 
diferentes modos de circulação, gera espaços públicos onde é possível haver actividades efémeras e 
permanentes, estabelece relações entre a rua e o espaço edificado e possibilita as mais variadas formas 
de espaços de transição. (Brandão, 2011; Jordi and Zaida, 2000) 

Pedro Brandão elabora um quadro, onde apresenta diferentes tipologias de espaço público, que 
são classificadas por afinidades de valor ou sentido urbano. (Brandão, 2011, p. 35) 

a) Espaços – Traçado 
Encontro 

Circulação 
1. Largos, praças 
2. Ruas, avenidas 

b) Espaços - Paisagem 
Lazer – natureza 
Contemplação 

3. Jardins, parques 
4. Miradouros, panoramas 

c) Espaços - deslocação 
Transporte 

Canal 
Estacionamento 

5. Estações, paragens, interfaces 
6. Vias-férreas, auto-estradas 

7. Parking, silos 

d) Espaços - memória 
Saudade 

Arqueologia 
Memoriais 

8. Cemitérios 
9. Industrial, agrícola, serviços 

10. Espaços monumentais 

e) Espaços comerciais 
Semi-interiores 
Semi-exteriores 

11. Mercados, centros comerciais, arcadas 
12. Mercado levante, quiosques, toldos 

f) Espaços gerados 
Por Edifícios 

Por equipamentos 
Por sistemas 

13. Adro, passagem, galeria, pátio 
14. Culturais, desportivos, religiosos, infantis 
15. Iluminação, mobiliário, comunicação, arte 

 

É importante referir os equipamentos como os grandes centros comerciais, universidades, 
equipamentos culturais, áreas desportivas, estações ferroviárias, etc. Estes podem gerar novos espaços 
públicos e animar a sua envolvente, ou pelo contrário, podem simplesmente criar rupturas na malha 
urbana e criar barreiras físicas debilitando o sistema de espaços públicos, internalizando-o. É ainda 
relevante mencionar os espaços de transição do público para o privado e os residuais gerados pelas 
formas de desenvolvimento urbano, ou pelas grandes infra-estruturas, pois se os virmos como uma 
oportunidade, estes podem-se transformar em espaços públicos qualificados (Jordi and Zaida, 2000).   

Deve existir diversidade no espaço público para garantir que este seja utilizado por todos, pois 
este nem sempre garante igualdade. Para que possa ser utilizado em igualdade por parte da população, 
deve garantir características de segurança, visibilidade, iluminação e heterogeneidade. Os espaços de 

                                                           

4 El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de 
la ciudadanía de sus habitantes. 
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melhor qualidade são utilizados por pessoas de todos os géneros e idades onde praticam diferentes tipos 
de actividades e devem permitir uma ocupação diurna e nocturna por parte da população. Nas zonas 
mais densas da cidade, a rua como espaço público revela-se altamente multifuncional e promotor de 
vivências diversas, pelo que se deve garantir que os pisos inferiores de cada edifício sejam locais de 
encontros e comércio, onde os cafés desempenham um papel importante (Jordi and Zaida, 2000).  

“Um dia comum numa rua comum. Pessoas passam nos passeios, crianças brincam perto das 

portas de suas casas, pessoas sentadas nos bancos e nas escadas, o carteiro faz a sua volta com o 

correio, duas pessoas que passam e cumprimentam-se na calçada, dois mecânicos reparam um carro, 

grupos envolvem-se em conversa”5 (Gehl, 1987, p. 11, tradução do autor). 

As actividades no espaço público podem dividir-se em três categorias: actividades necessárias, 
opcionais e sociais. As actividades necessárias incluem actividades como ir para a escola ou para o 
trabalho, trocas comerciais, esperar pelo transporte público ou por uma pessoa, fazer recados ou 
distribuir o correio. Estas são influenciadas pela estrutura física do espaço público. Nas opcionais pode-se 
mencionar actividades como sair á rua apenas para apanhar e respirar ar fresco, aproveitar a vida ou 
apanhar banhos de sol. Estas actividades estão relacionadas com as condições metrológicas e ocorrem 
frequentemente se o espaço e o momento convidar a população para parar, sentar, comer, brincar, etc. 
As actividades sociais incluem crianças a brincarem, pessoas a conversar, actividades comunitárias de 
vários tipos e ainda contactos passivos que estão relacionadas apenas com o olhar ou o ouvir. O gráfico 
em baixo representa a relação entre a qualidade do espaço público e a taxa de ocorrência das 
actividades exteriores. Quando a qualidade das áreas exteriores é boa, as actividades opcionais ocorrem 
com maior frequência. Alem disso, conforme o número de actividades opcionais aumenta, o número de 
actividades sociais aumenta substancialmente. (Gehl, 1987). 

                                                           

5 An ordinary day on na ordinary street. Pedestrians pass on the sidewalks, children play near front doors, 
people sit on benches and steps, the postman makes his rounds with the mail, two passersby greet on the sidewalk, 
two mechanics repair a car, groups engage in conversation 

Figura 32 - relação entre a qualidade do espaço público e a taxa 
de ocorrência das actividades exteriores. 

(Ghel,1987, p.6) 

 



 Capitulo 2 – Estado do Conhecimento 

  

 33 

Casos de referência 

Para uma melhor compreensão do processo de densificação e alguns dos conceitos referidos, são 
analisados 4 casos de referência. O processo de densificação da cidade de Barcelona no contexto de 
Cidade Compacta; o reperfilamento de uma grande via e o metro de superfície como gerador de espaço 
público e transformações a nível do funcionamento e imagem das cidades. 

2.8.1. Barcelona, Espanha – Cidade compacta   

 

 

Barcelona foi alvo de um plano que visava uma densificação num contexto de expansão urbana 
Em análise está o plano de Idelfonso Cerdá (1859), que cobre uma área de 758 hectares (1848 acres) no 
centro da cidade. 

Barcelona teve início numa colonia de nome Barcino. A cidade medieval com mais de 2000 anos 
de história é uma cidade provinciana e marginal, pois nunca foi capital de uma monarquia ou estado 
importante. Esse carácter marca profundamente a sua concepção a nível dos espaços públicos, onde 
estes não existiam e o único espaço de características e uso público que havia na cidade Medieval era a 
famosa Rambla que fazia a ligação ao mar. A cidade era circundada de muralhas e tinha uma malha 
extremamente densa. 

Com a industrialização novos aglomerados começam a surgir em municípios independentes e que 
hoje são bairros da cidade. As vias que ligavam estes aglomerados á cidade medieval ainda hoje 
pertencem a malha de Barcelona como o Paseo de Grácia. A necessidade permanente de expansão da 

Figura 33 - Unidades de medidas em relação á área do solo. 
(http://densityatlas.org/measuring/) 

 

Figura 34 - Índices de densidade do plano de Cerdá 
(http://densityatlas.org/measuring/) 
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Figura 35 - Mapa de Barcelona medieval (século XVI). 
(www.es.wikipédia.org) 

 

Figura 36 - Mapa de Barcelona destacando os aglomerados 
industriais existentes com o novo plano de fundo. 

(www.es.wikipedia.org) 
 

 

cidade entre 1854 e 1856, resultou na demolição das muralhas e assim deixando aberto o caminho para 
o surgimento da Barcelona actual. 

Em 1859, Ildefonso Cerdá elabora um novo plano urbanístico para Barcelona, denominado de 
plano de extensão (Ensanche). Para a formação do plano, Cerdá desenvolve três componentes 
principais: a vontade higienista, a circulação e a cidade nova. É também importante referir o sistema 
teórico desenvolvido por Cerdá que se caracteriza pelos seguintes conceitos:   

• A cidade funciona em torno do duplo conceito: movimento e repouso; 

• A rua deve fornecer redes de infra-estruturas, permitir o transporte e possibilitar a melhor 
arejamento e iluminação das casas; 

• O conceito de intervias representa a importância do quarteirão e do sistema viário na estrutura 
da cidade; 

• O sistema de transportes é um elemento fundamental para o funcionamento da cidade; 

• O plano deve possibilitar a extensão ilimitada da cidade; 

• Deve haver a união entre a cidade antiga e a nova zona de extensão. 

Caracterizado sobretudo pela sua malha reticular, esta é por vezes compreendida e vista como 
uma simples grelha. O plano apresenta um sistema completo que distribui parques, industria, comércio e 
residências de forma equilibrada. As suas avenidas formam uma estrutura que coordenam a expansão 
dos quarteirões. Estes inicialmente foram projectados para serem abertos de modo a permitir uma melhor 
circulação do ar e das pessoas com a possibilidade de serem preenchidos com espaços verdes. A 
orientação solar, a largura, os perfis transversais, o tipo de pavimento, cotas, entre outros, foram 
princípios tidos em conta na concepção das ruas, onde estas são o espaço público dominante.  
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Figura 39 - Evolução dos quarteirões e do seu índice de utilização do solo (FAR) 
(http://densityatlas.org/measuring/) 

 

A grelha ortogonal do plano é composta por quarteirões quadrados de 113m x 113m. O corte 
diagonal nas arestas dos quarteirões permite uma maior amplitude visual dos edifícios de esquina e 
transforma o simples cruzamento num novo espaço.  

Originalmente Cerdá faz diferentes propostas para os edifícios e para o seu pátio interior. A ideia 
inicial seria a de um espaço aberto entre os edifícios e assim o interior dos quarteiros poderia assumir 
uma função pública, servidos de equipamentos e espaços públicos. Apenas 50% dos quarteirões seriam 
ocupados pelo edificado e uma altura máxima de quatro andares estabelecia o perfil tipo. No entanto a 
vontade de aproveitar e maximizar os usos dos espaços prevaleceu.  

Figura 37 - Estudos de dimensionamento dos quarteirões 
(http://planocerda.blogspot.pt/2007/05/o-plano-cerd-nova-barcelona-

proposta_29.html) 
 

Figura 38 - Estudos de evolução dos quarteirões. 
(http://planocerda.blogspot.pt/2007_05_01_archive.html) 
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Todas as novas intervenções e propostas realizadas para o Plano incidem sobre o interior dos 
quarteirões, abrindo-os ao público e recuperando assim o seu intuito inicial de ser um espaço público de 
recreio e descanso, composto por áreas ajardinadas (um refúgio da poluição sonora e atmosférica) 
essencial para a salubridade da cidade. 

  

Figura 41 - Intervenção no quarteirão Antoni Puigvert 
(Cerdá i la Barcelona del Futur) 

 

Figura 42 - Intervenção no quarteirão Joan Brossa 
(Cerdá i la Barcelona del Futur) 

 

Figura 40 - Evolução dos quarteirões e do seu índice de utilização do solo (FAR) 
(http://densityatlas.org/measuring/) 
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2.8.2.  Gran Via de Les Corts Catalanes, Sector Llevante, Barcelona 

A Gran Via, com mais de 15 km, era um espaço dedicado ao automóvel e um obstáculo na cidade. 
Entre 2002 e 2005, foi alvo de um projecto de remodelação (de Andreu Arriola e Carme Fiol) mostrando 
como é possível a transformação de grandes eixos viários “num novo tipo de espaço, com a sobreposição 

de diferentes layers de mobilidade e urbanidade.” (Brandão, 2011, p. 152) O eixo central foi desnivelado e 
destinado ao trânsito rápido, com duas faixas para o automóvel e uma para o transporte o público em 
cada sentido. Uma nova linha de tram surge na mesma layer. Na layer superior surge um passeio com 
zonas verdes de 28 metros e com mais de 2 km. (Brandão, 2011) É assim um projecto que pretende 
melhorar as condições da Gran via e que serve melhor os peões do que os automobilistas. Permite ainda 
reduzir a poluição sonora e ambiental. Através das ligações situadas em todas as ruas perpendiculares á 
Gran Via é reforçada a ligação entre os dois lados da via. Á superfície surge assim, nos dois sentidos, 
zonas de movimento suave (carros, bicicleta, bus e peões), onde a barreira acústica, que funciona como 
limite visual de cada margem, acentua a sua linearidade.  

Figura 43 - Gran Via de Les Corts Catalanes, Sector Llevante (antes e depois) 
(Street view, Google Maps) 

 

Figura 44 - Gran Via de Les Corts Catalanes, Sector Llevante) 
(http://www.coac.net/paisatge/cat/mostrar_projecte.php?id_projecte=131&lan=cat) 
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Figura 46 e 47 - Av. 28 de Abril, Almada, antes e depois da intervenção. 
(Imagens Googlemaps) 

 

2.8.3. O centro e o metro de Almada, Portugal 

A maioria das cidades estão desenhadas em torno da circulação viária e em Lisboa este problema 
é bastante visível. Ruas demasiado asfaltadas, por vezes com vias de circulação viária desnecessárias, 
valorizando sempre o carro e menosprezando o peão e o transporte público. Isto provoca uma maior 
procura na utilização do transporte particular e uma menor utilização do transporte público, pois por vezes 
fica mais comoda e mais rápida a sua utilização. É importante repensar as nossas infra-estruturas viárias 
valorizando a circulação pedonal e o transporte público e desenhando-as em torno destes. Em Almada, 
mesmo antes da introdução do metro de superfície, a cidade dispunha de espaços públicos de qualidade 
e em rede, unindo equipamentos e espaços de centralidade através de percursos que ofereciam novas 
acessibilidades e atracções. (Brandão, 2011) A introdução de um metro de superfície veio reforçar a 
qualidade que já existia, permitindo redesenhar e repensar as ruas da cidade. Artérias de grande fluxo 
automóvel foram transformadas em ruas de acesso distribuidoras locais com a introdução do metro de 
superfície, o que permitiu de forma significativa a redução do trafego, o melhoramento da circulação 
pedonal, permitiu quebrar a grande barreira que essas vias representavam na malha urbana da cidade e 
gerou o aparecimento de novos espaços públicos associados ao metro. 

Figura 45 - Secção tipo da grande avenida, Barcelona 
(Millorem la Gran Via: semicobertura entre Glòries i el carrer d’Extremadura) 
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Figura 48 e 49 - Imagens metro de Estrasburgo, estação Homme de fer e bairro da cidade. 
(Imagens google) 

 

2.8.4. Estrasburgo, França  - Tramway 

O metro de superfície é bastante apelativo, pois o seu custo de construção é reduzido em relação 
ao metro subterrâneo e ainda tem bastantes benefícios na revitalização das cidades e dos seus centros 
urbanos. O metro de Estrasburgo é um exemplo de um caso de sucesso. Hoje com 55.8 km é utilizado 
por cerca de 300 mil pessoas por dia, sendo que a cidade de Estrasburgo conta com 270 mil habitantes e 
sua área metropolitana entre 470 e 650 mil pessoas. Foi a primeira cidade a implementar um sistema de 
transporte público deste tipo. Considera-se que foi uma boa decisão para a cidade, pois nas ruas 
existentes e antes destinadas ao trânsito automóvel circula agora o metro, que permitiu transformar e 
melhorar o espaço público. A introdução de 1700 árvores, a melhoria de três pontes, a transformação da 
grande praça num espaço para as pessoas e a renovação de todas as vias onde o metro passa foram as 
principais intervenções na cidade. Foram criados parques de estacionamento junto às paragens 
periféricas que permitem assim eliminar a maior parte do estacionamento no centro da cidade e até 
simplesmente eliminar o trânsito viário em várias ruas. As avenidas que possuem as linhas, mesmo em 
bairros mais pobres, são agora espaços agradáveis. Passeios agradáveis, pistas clicáveis e mobiliário 
público de qualidade surgiram e completam estes novos espaços criados com o aparecimento deste 
transporte público. Na baixa da cidade o comércio melhorou, apesar da oposição inicial ao projecto. A 
rede liga-se ainda de forma exemplar ao resto da cidade e a espaços como os polos Universitários e a 
estação central que oferece as linhas de alta velocidade directas a cidades como Paris, Frankfurt e 
Estugarda. Foi ainda importante a decisão de não implementar as linhas de metro nas vias rápidas, pois 
estas não estimulam tanto o uso do transporte público, isto porque o carro nestas vias parece ser mais 
rápido que o metro e ainda porque reduz o potencial que a introdução deste transporte pode ter na 
transformação e melhoramento do espaço público (Freemark, 2010) 

Segundo Jarret Walker, não podemos pensar que a simples introdução de um metro de superfície 
irá automaticamente melhorar as condições urbanas e ter um número de passageiros elevados. 
Estrasburgo no entanto já tinha um mercado para este serviço, devido á sua grande densidade a nível 
residencial e comercial.  
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Figura 50 - Localização da Freguesia dos Olivais 
(Ortofotomapa adaptado) 

 

3. Proposta 

3.1. O bairro dos Olivais – Análise ao caso de estudo 

3.1.1. Localização, contexto histórico e características do plano 

O bairro dos Olivais, pertencente à freguesia de Santa Maria dos Olivais, situa-se na zona oriental 
da cidade. Com uma área aproximada de 10.662 km2, tem cerca de 51.000 habitantes. Marvila, 
Charneca, Portela, Moscavide e Lumiar são as freguesias que a circundam. (INE, 2012) É Limitado a 
Este pela nova freguesia do Parque das nações, a Oeste pela segunda circular e Aeroporto da Portela, a 
Sul pela Freguesia de Marvila, Chelas e a Norte pelo concelho de Loures. 

 

A criação da freguesia, a 6 de maio de 1393, tem origem em terras para além do foral de Lisboa e 
que teriam sido doadas á cidade. Constituía uma zona rural, de características agrícolas, composta 
maioritariamente por olivais, hortas e campos cerealíferos. (Gabinete Técnico da Habitação, 1964) O 
Com a instalação do caminho-de-ferro Lisboa – Carregado, o seu caracter rural começou a desaparecer, 
o que provocou uma rápida expansão industrial nesta zona. Um dos grandes problemas foi o facto da 
maioria da população que inicialmente ocupou o bairro ter um baixo nível económico, sendo hoje em dia 
ainda um pouco visto por algumas pessoas como um bairro social. No entanto, esse estigma começa a 
mudar e hoje em dia existe uma maior diversidade social. A sua localização, características do solo, 
paisagísticas e ainda as acessibilidades, tornam a freguesia num local bastante atractivo. Os mais 
prestigiados arquitectos estão por detrás do ambiente urbano que se vive nos Olivais, único na cidade de 
Lisboa. 
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1904 – 1911 - Cartografia de Silva Pinto 
 

 

1911 – 1948 - Cartografia Lisboa 
 

 

1960 - O plano dos Olivais 
 

 
Figura 51 - Evolução da malha urbana do bairro dos Olivais 

(Análise elaborada por: João Cópio, Inês Mota e Miguel Amado) 
 

Só em pleno século XX se observam as grandes transformações na freguesia. Entre as duas 
áreas dos Olivais existe o Bairro da Encarnação, que resulta, como outros bairros da cidade, de um 
programa de construção de habitação económica desenvolvido em Lisboa nos anos 40, anteriores às 
intervenções de cariz moderno que marcam os olivais. Nos anos 55 e 60 surgem, então, as urbanizações 
de Olivais Norte e Sul, respectivamente, seguidas de Chelas em 1965. Já mais tarde, na década de 90 
com a expo 98, surge o parque das nações. Os esquemas que se seguem são representativos dessa 
evolução.  

O plano dos Olivais surge com a necessidade de combater o problema da habitação que afectava 
a capital, ao mesmo tempo que a periferia crescia de forma desregulada. A capital estava a perder a sua 
capacidade de atracção e assim pretendia-se alargar o espaço urbano da cidade a escala de região, 
investindo na oferta diversificada de habitação. Promover a diversidade populacional, a nível social e 
económico era um objectivo. A expansão da cidade para o oriente seria formalmente proposta no Plano 
Director da Cidade de Lisboa (PDCL) elaborado entre 1938 e 1948 por E. de Gröer. No entanto, só apos 
a publicação do Decreto-Lei nº42.454 de 18 de Agosto de 1959, este território ganha uma nova função 
urbana. Casos de sucesso como o bairro de Alvalade foram importantes para que o Governo 
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Figura 52 – Plano dos Olivais Norte 
(Boletim GTH, 1971) 

reconhecesse a necessidade de uma intervenção planeada para a cidade e lançasse um novo programa 
de habitação social. Assim, foi criado o Gabinete técnico da habitação (GTH), com um campo de acção 
alargado, técnico, económico, financeiro e social. 

“… Não se trata de bairros só para operários ou só para a classe média, mas sim autênticas 

reproduções vivas da colectividade com todos os seus contrastes e divergências. Disso é prova flagrante 

a diversidade de categorias adoptadas nas habitações, que vão desde o fogo mais modesto à moradia 

mais digna, com o correspondente reflexo na escala das prestações estabelecida, fixadas entre 250$00 e 

1450$00 mensais. E muitas são as vantagens desta nova concepção, tanto sob o ponto de vista social 

como sob o ponto de vista económico, bem expressas no sentido educacional da convivência, na 

complementaridade das profissões e na interpenetração social”. (INTP apud Carvalho, 2012) 

Assim, em 1959, surge os Olivais Norte, um exemplo muito influenciado pelos princípios da Carta 
de Atenas. Este agrega-se ao bairro da Encanação, apesar de terem características morfológicas muito 
distintas. Ligam-se, principalmente através dos equipamentos e serviços já existentes no bairro da 
Encarnação, nomeadamente os mercados e espaços públicos adjacentes, onde as malhas urbanas dos 
bairros se intersectam. A circulação viária funciona como elemento integrador do conjunto urbano, 
definindo dimensões e geometrias. A circulação pedonal e viária é segregada. Os equipamentos são 
formados em núcleo, o centro cívico e a escola aparece isolada intencionalmente. Edifícios em banda e 
torre estão na base das soluções apresentadas. 

 

Enquanto os Olivais Norte é fiel ao pensamento racionalista, nos Olivais Sul verifica-se a 
introdução de novos conceitos e filosofias. Influenciado pelas New Towns inglesas, “…baseia.se numa 

estrutura celular hierarquizada e zonificada nas suas funções, de acordo com o esquema teórico proposto 

em 1945 por Abercrombie e já experimentado em Harlow.” (Heitor, 2004, p. 6) A cidade crescia como um 
ser humano, através de células. Cada célula teria os serviços indispensáveis à vida urbana de 
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Figura 54 - Aproximação à célula B 
(Análise elaborada por: João Cópio, Inês Mota e Miguel Amado) 

 

Figura 53 - Plano dos Olivais Sul 
(Boletim GTH, 1971) 

 

proximidade e existia uma célula que serviria todas as outras com funções de âmbito mais alargado. Em 
função destas, foi estruturada a organização do plano. 

Os Olivais Sul têm uma área total de 187 ha. Foi planeada para ter cerda de 8000 fogos e cerca 
de 38.250 pessoas. Composto assim por seis células, quatro delas habitacionais, B, C, D e E, a célula F 
seria ocupada na sua maior parte pelo cemitério, e a célula G pelo centro cívico, constituiria a célula 
central, que só foi realizado tardiamente e com funções diferentes do conceito inicial de centro cívico, 
facto que acabou por prejudicar o bairro, pois esta era uma peça fundamental para aumentar à sua 
autonomia.  

É caracterizado por uma imagem completamente distinta da imagem da cidade tradicional. Os 
edifícios colocam-se com o máximo respeito pelo terreno, mantendo o espaço permeável à circulação 
pedonal. Esta opção de projecto procura cumprir um dos objectivos do plano: dar a máxima liberdade de 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 3 – Proposta 

  

 45 

Figura 55 - Planta de Estrutura 
(PDM de Lisboa) 

 

circulação aos habitantes. O carro e o peão não se misturam, criando assim percursos distintos. Na 
origem do plano não existiam restrições de cadastro, pelo que os arquitectos tiveram liberdade total na 
sua concepção. Sendo os terrenos da CML, puderam trabalhar sem pressões exteriores, como a dos 
proprietários. 

 Na altura da sua construção e ocupação, e ainda hoje, é difícil de ter uma percepção clara da 
sua estrutura e ocupação espacial, sendo por vezes difícil a sua legibilidade (Lynch, 1960), ou a 
identificação de determinado local. O Projecto caracteriza-se ainda, ao modelo das New Towns inglesas, 
por procurar o valor do silêncio e do sossego. A população é hoje envelhecida e o bairro sofre de alguma 
retracção populacional, sendo que nos últimos 10 anos, Olivais sul perdeu cerca de 2000 habitantes. 
(INE, 2012, 2002) 

O Caso de estudo caracteriza-se por uma malha difusa, onde o verde está bastante presente 
interligando todo o espaço público. Devido a esta forte presença, talvez até excessiva, muitos destes 
espaços, supostamente de recreio e convívio, acabam por ficar ao abandono, o que pode colocar o 
bairro, a nível de sustentabilidade, num patamar não aceitável. A falta de comércio de rua, serviços 
públicos de referência para a população e de postos de trabalho, conjugados com o predomínio da 
habitação, faz dos Olivais um bairro “dormitório”. 

“Este modelo de cidade permitiu assegurar em cada nível uma eficaz ligação da residência com os 

serviços e equipamentos imediatos, mas não tendo resolvido a relação entre a residência e outros 

equipamentos produtivos, não permitiu aos Olivais ultrapassar o estatuto de zona ‘dormitório’.” (Heitor, 
2004, p. 6)  

Espaços de recreio e produção 

Espaços verdes de enquadramento a infra-estruturas 
Espaço de usos especial de equipamentos 
Espaços de actividades a consolidar 
Espaços de actividades económicas 
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Figura 56 - Planta de estrutura da cidade de Lisboa  
(Análise elaborada por: João Cópio, Inês Mota e Miguel Amado, PDM Lisboa) 

 

3.1.2. Acessibilidade e Mobilidade 

O grande problema da zona oriental foi o esquecimento a que esteve votada durante muito tempo. 
Era de difícil acesso e os transportes que foram planeados desde o início como o metropolitano, chegou 
aos Olivais à relativamente pouco tempo. Esta situação não beneficiou o bairro, pois as pessoas 
procuram locais com boas acessibilidades, retardando assim a sua ocupação.  

“Considera-se cada pessoa, ou cada grupo, como empenhado numa luta para conseguir instalar-se 

no ponto de maior acessibilidade.” (Chueca Goitia, 1982, p. 203) 

Actualmente o oriente, incluindo os Olivais, caracteriza-se pela forte acessibilidade, resultado das 
mudanças a nível urbano, acessos e transportes públicos. Além das actuais redes de metro, viária, 
ferroviária e de autocarros que servem esta área, prevêem-se ainda para a zona novas infra-estruturas de 
transportes, como o metro de superfície, o TGV e ainda a terceira travessia sobre o tejo que ligaria chelas 
ao barreiro. Toda a zona oriental ficará servida de um sistema de transportes exemplar, onde o acesso ao 
centro da cidade será ainda mais fácil. Importantes infra-estruturas estarão localizadas na zona oriental, o 
que poderá servir como catalisador de uma futura reestruturação do bairro, pensada aqui num contexto 
de densificação. 
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Figura 57 - Estrutura viária do bairro dos Olivais   
(Análise elaborada por: João Cópio, Inês Mota e Miguel Amado, PDM Lisboa) 

 

Figura 58 - Rede de transportes públicos do bairro dos Olivais   
(Análise elaborada por: João Cópio, Inês Mota e Miguel Amado, PDM Lisboa) 

 

 Ao nível do plano, o 1º diagrama transmite-nos a imagem da estrutura urbana dos Olivais. 
Verifica-se um desenho não familiar, fruto dos novos conceitos aqui utilizados. O bairro é delimitado por 4 
vias a O,E,N e S, sendo estas de grandes dimensões o que provoca bastantes problemas ao nível da 
mobilidade pedonal. A via central, Av. de Berlim, segrega os Olivais Sul do Bairro da Encarnação e 
Olivais Norte. Esta avenida acaba por ter um papel importante na mobilidade automóvel, pois une dois 
pontos de grande importância na zona oriental: o Parque das nações e Estação do Oriente ao Aeroporto. 
No entanto, não deixa de ser um problema para a população, sendo mais uma barreira física que 
prejudica a mobilidade pedonal e os meios de transporte activos. Interessante verificar que através do 1º 
diagrama, decifra-se facilmente a estrutura em células dos Olivais. Em relação aos transportes públicos, a 
rede de autocarros e o metropolitano permitem o bom funcionamento do bairro e um bom acesso aos 
vários pontos da cidade.   

Linha e paragens do metro 

Linha e paragens dos autocarros 
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Figura 59 - Evolução da população na cidade de Lisboa, Freguesia de Santa Maria dos Olivais e Olivais Sul  
(Imagem elaborada pelo autor, Censos (2001-2011)) 

 

3.1.3. A população e o Edificado 

Portugal enfrenta hoje alguns problemas de natalidade. Actualmente a população atingiu os 
10.562.178 milhões de pessoas, com um acréscimo de 206.061 mil pessoas desde 2001. No entanto 
existem alguns cenários pouco favoráveis para a evolução populacional do país. Se a tendência se 
mantiver, Portugal poderá mesmo chegar aos 8.000.000 milhões de habitantes, no cenário mais baixo. 
(INE, 2009) Lisboa, como já nos vai habituando, continua a perder habitantes, muito devido ao efeito 
sprawl. A população continua a mudar-se para fora da grande Lisboa, tendo esta perdido 16.924 mil 
pessoas nos últimos 10 anos, fixando-se em 2011 nos 547.773 mil habitantes. No entanto, a área 
metropolitana continua a ganhar população. Contra esta tendência, temos a antiga freguesia dos Olivais, 
que regista um acréscimo de 4.626 mil pessoas entre 2001 e 2011. Este acréscimo deve-se muito á 
expansão urbana do Parque das nações. Apesar disto, os Olivais Sul em 2001 registava 22.048 
residentes, sendo que em 2011 perdeu cerca de 2000 pessoas, registando 20.028 mil residentes. Dos 
51.036 residentes da freguesia, 12.115 têm mais de 65 anos, o que significa que os Olivais têm uma das 
populações mais envelhecidas da capital. 26.632 Indivíduos pertencem ao grupo etário dos 25 aos 64 
anos. 

Em 2014, as antigas freguesias foram extintas e outras novas surgiram. Santa maria dos Olivais 
divide-se e assim passa a constituir 2 freguesias: Olivais e Parque das Nações. A freguesia dos Olivais 
perde assim cerda de 1/3 do seu território. Esta conta agora com 33.788 habitantes o que corresponde a 
uma densidade populacional de 4.177,5 habitantes/km2. 

A freguesia é umas das mais edificadas da cidade, com 3445 edifícios. A maioria do edificado é 
exclusivamente residencial, situação agravada com a estruturação das freguesias. Apenas 1% do 
edificado não é residencial. Mais de 1000 edifícios durante os anos 60 foram construídos nesta freguesia. 
Hoje em dia, são muitos os que necessitam de requalificação. Dos 3445 edifícios, 70 estão muito 
degradados e 39 requerem reparações. Alguns destes edifícios situam-se na avenida de Berlim, dando 
uma imagem degradada do bairro.  
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Figura 60 - Malhas urbanas de diferentes épocas na cidade de Lisboa. Baixa, Avenidas Novas, Bairro de Alvalade e Bairro dos Olivais   
(Análise elaborada por: João Cópio, Inês Mota e Miguel Amado, PDM Lisboa) 

 

Figura 61 - Edifícios de Pires Martins (1914) e Palma Melo (1922). Os pilotis e as galerias exteriores de distribuição reflectem a 
influência de Le Corbusier. 

(http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/02/os-bairros-sociais-no-porto-iv-parte-2.html) 
 

 

A grande quantidade de espaços livres no plano dos Olivais foi desde o início uma premissa a ser 
cumprida. Os edifícios colocam-se com o máximo respeito pelo terreno, criando uma liberdade única para 
o peão através das suas permeabilidades. Em redor dos edifícios, espaços verdes e espaço público são 
previamente planeados, tais como terrenos para jogos infantis, espaços para convívio e recreio. O 
conjunto de arquitectos envolvidos no plano e nos projectos tiveram imensa liberdade na concepção dos 
espaços que lhes tinham sido destinados, sendo que a “…multiplicidade de abordagens originou uma 

grande variedade de espaços livres que reclamavam o tratamento adequado.” (Marques, 2009, p. 161) É 
de notar que alguns arquitectos tentaram retomar determinados elementos da cidade tradicional, como 
ruas e praças que são facilmente identificados no plano. Hoje em dia, muitos destes espaços foram 
deixados ao abandono, outros vandalizados e muitos estão em mau estado de conservação.  
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Figura 62 - Maqueta da área junto á estação do Oriente 
(CML) 

 

3.1.4. Planos e projectos futuros 

São vários os projectos pensados e projectados para a zona oriental da cidade, tais como a nova 
travessia sobre o tejo, a nova linha ferroviária de alta velocidade, o Parque Hospitalar Oriental, o plano de 
urbanização da área envolvente à Estação do Oriente e ainda uma rede de eléctricos rápidos. Todas 
estas intervenções, se forem realizadas, serão de certa forma benéficas para os Olivais devido á sua 
proximidade ao bairro e certamente impulsionariam ainda mais a expansão e modernização de toda a 
zona. O projecto do novo Aeroporto de Lisboa na margem sul do Tejo, teria também algum peso no futuro 
da zona oriental.  

Dois projectos que merecem maior atenção, por estarem directamente ligados com a ideia de 
projecto e a área de intervenção (Av. de Berlim), são a rede de eléctricos rápidos e o plano de 
urbanização da área envolvente á Estação do Oriente.  

Sobre o primeiro, apesar da ideia parecer abandonada, na revisão do PDM a autarquia expressa o 
desejo do relançamento da rede de eléctricos rápidos, com o intuito de promover a mobilidade 
sustentável, colmatar as lacunas existentes na oferta de transportes públicos colectivos e de 
oportunidade de qualificação do espaço publico. São várias as notícias lançadas na imprensa sobre o 
assunto ao longo dos últimos anos. Em 2010, uma notícia do Público afirmava que a autarquia, na 
revisão do PDM, propunha uma linha de Transporte Colectivo em Sitio próprio, com eléctrico rápido, 
metro de superfície ou trólei. Várias linhas e ligações estão pensadas, entre as quais Algés-Praça da 
Figueira, Falagueira-Santa Apolónia, Cais do Sodré-Parque das Nações, Algés-Alcântara e Alta de 
Lisboa-Entrecampos. Ainda é proposto uma ligação entre a Estação do Oriente e Sete Rios (via Avenida 
do brasil), Portela-Alta de Lisboa e Alta de Lisboa-Benfica. Sempre em articulação com o metropolitano e 
os projectos futuros, esta proposta “procura dar as respostas necessárias a uma mobilidade mais amiga 

do ambiente e preparar a cidade paras os desafios que se adivinham.” (Público, 2010, p. 1) 

O plano de urbanização da área envolvente à Estação do Oriente (PUAEEO), da autoria do Prof. 
Joan Busquets, visa a ocupação dos terrenos deixados ao abandono junto à estação e a conversão da 
zona industrial dos Olivais e Parque das Nações numa zona de usos mistos. Engloba projectos já 
aprovados como os campus EPAL e o Parque Oriente.   
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Figura 64 - Av. de Berlim e Piscinas dos Olivais (actualmente em reabilitação) 
http://cidadanialx.blogspot.pt/2012/02/piscinas-do-areeiro-olivais-e-campo.html 

Figura 63 - Imagem de satélite da Av. de Berlim  
(Googlemaps) 

 

3.1.5. A Av. de Berlim 

Actualmente a Avenida de Berlim liga dois interfaces de grande importância na cidade de Lisboa, o 
Aeroporto e a Estação do Oriente. Sem dúvida que esta avenida tem um papel importante na estrutura 
urbana da zona oriental. No entanto, actualmente é lugar de uma só função: servir o carro. Se 
observarmos a vida nesta avenida, chegamos á conclusão que só beneficia a circulação mecânica, 
dificultando a permeabilidade entre Olivais Norte e Sul ao nível dos outros modos de circulação. Uma 
ciclovia vazia, passeios vazios, edifícios degradados, equipamentos fechados, uma avenida sem vida e 
com bastantes potencialidades. O edificado e a avenida, pouco ou nada comunicam entre si. Este 
encontra-se de “costas” para avenida, tal como o pouco comércio que existe, factor que se deve às 
características e conceitos do Plano. Este funciona por células, sendo que não são as ruas nem as 
avenidas os eixos estruturantes da cidade. As piscinas dos Olivais, e o Hospital dos SAMS, são os únicos 
equipamentos existentes nas proximidades da Av. de Berlim. As piscinas encontram-se encerradas, mas 
com obras de recuperação já iniciadas. 

 

Actualmente, o número de habitantes que vive nas habitações mais próximas à avenida, é de 
3.078 indivíduos, sendo que desde 2001 esta área perdeu mais de 164 residentes. (BGRI2001-2011) 
Com a população a decrescer e o edificado cada vez mais degradado de ano para ano, intervenções são 
necessárias para evitar a transformação desta área noma zona “fantasma”.  



Densificação Vs Retracção. Que Futuro para os Olivais? Habitar as Infra-estruturas 

 
52 

3.2. Habitar as Infra-estruturas 

A retracção populacional é um problema que afecta muitas cidades europeias, como se pode 
verificar no capítulo II. Como combater este problema? A baixa taxa de natalidade aliada aos erros e 
políticas urbanas que se tem verificado, poderá ser um grave problema para a cidade. Hoje nota-se 
algum esforço para tentar inverter esta situação e atrair mais população para a grande Lisboa. O novo 
PDM procura uma solução através da criação de um programa de habitação acessível, para equilibrar 
socialmente a cidade e evitar a saída de novos casais para a periferia devido à especulação imobiliária. 
Ainda prevê aproximar o local de residência ao local de emprego, através da multifuncionalidade dos 
espaços; fomentando a criação de estacionamento para os residentes; densificando a rede de transportes 
públicos e desenvolvendo a rede de equipamentos colectivos ao nível do ensino, saúde, desporto, 
cultural e social. 

Este grande problema chamado de urban sprawl, não pode prosseguir. Está a criar sérios 
problemas de sustentabilidade. O uso do automóvel é cada vez mais elevado, afectando o ambiente mas 
não só. É também um problema para os outros meios de transporte, como o autocarro, por vezes 
prejudicado pelo excesso de trafego. A cidade e a rua deveriam ser para as pessoas e não para o 
automóvel. Mas sem pessoas também não há cidade. O PDM ainda ambiciona captar mais empresas e 
empregos, apostar na reabilitação urbana, qualificar o espaço público, devolver a frente ribeirinha á 
população, promover a mobilidade sustentável e incentivar a eficiência urbana. Todas estas acções 
seriam sem dúvida boas soluções para tentar resolver o problema. Por vezes simples intervenções como 
na Av. Duque D’ávila, podem mudar completamente as características de um determinado espaço. 
Inicialmente foi uma ideia mal recebida por parte dos moradores, pois reduzir a circulação de veículos 
automóveis era impensável. Hoje a população agradece. Gerou novo comércio, trouxe pessoas, gerou 
“vida”. Era interessante pensar na bicicleta como meio de transporte e não a bicicleta só para lazer. 
Lisboa apostou e criou algumas ciclovias nos últimos anos, no entanto, se as analisarmos percebemos 
que elas apenas pertencem a um percurso de lazer e não incentivam o uso da bicicleta como meio de 
transporte. Essas ciclovias, ou vias cicláveis, deveriam ligar pontos importantes na cidade para relacionar 
casa e trabalho. Na Europa encontrarmos cidades onde as empresas incentivam o uso da bicicleta, onde 
existem balneários nos mais diversos sítios para o problema do suor deixar de ser um problema e onde 
os condutores respeitam as bicicletas. Zonas compactas e multifuncionais seriam sem dúvida uma 
possível solução. Seria benéfico para a vida social, comercial e ambiental. 

“O que é grave, porem, não é isso, mas sim o facto de, na sua jornada, as horas passadas no 

transporte chegarem a ocupar uma parte muito considerável do dia e, por conseguinte, por extensão, da 

vida.” (Chueca Goitia, 1982, p. 194) 
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Figura 65 - A rua Cidade de Cabinda num cenário de retracção e abandono do bairro dos Olivais 
(Imagem do autor) 

3.2.1. Cenários 

Através do relatório Projecções de população residente em Portugal 2008-2060 realizado pelo INE 
e Cenários de desenvolvimento para a área metropolitana de Lisboa no horizonte 2020 por José Félix 
Ribeiro, foram adaptados e elaborados três cenários. 

No 1º cenário, prevê-se uma retracção acompanhada de uma drástica descida de população 
residente. Portugal atinge os 8.910,7 milhares de habitantes. Se não se verificassem migrações, a 
população poderá mesmo chegar aos 8.105,1 milhares. Este problema aliado de más opções políticas e 
urbanas trariam graves problemas para a AML. O problema do Urban Sprawl prossegue com a melhoria 
das acessibilidades e mobilidade automóvel e a população continua a mudar-se para a periferia de 
Lisboa. A habitação na capital será apenas procurada pelas classes sociais mais altas, apostando nas 
urbanizações e condomínios fechados. A população decresce, sai da capital e a que permanece é 
envelhecida. Alguns bairros acabam por se tornar insustentáveis e abandonados. Para além disto, 
comete-se o grande erro do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) e da nova ponte sobre o tejo. Novos polos 
de emprego e uma maior expansão urbana na margem sul do tejo são impulsionados e maior será a 
perda populacional para a periferia. Os terrenos do antigo aeroporto ficam livres para serem urbanizados. 
Com esta conversão a freguesia dos Olivais ganhará população, mas com o passar dos anos o bairro 
Olivais irá registar uma elevada perda populacional e irá ficar esquecido no tempo, tendo em conta que 
no ano 2011, 23,87% dos habitantes tinham mais de 65 anos. A juntar a isto, 27.82% das famílias que 
vivem nos Olivais têm apenas um individuo. Fogos ou até edifícios arriscam-se a ficar totalmente vazios e 
abandonados. 
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Figura 66 - Av. de Berlim num cenário de intervenções pontuais a nível dos pisos térreos e infra-estruturas. 
(Imagem do autor) 

 No 2º cenário, prevê-se um estado de estagnação. A população diminui mas mantem-se nos 
10.364,2 milhares de habitantes. Continua a expansão na periferia de Lisboa como no 1º cenário, 
principalmente a sul do Rio Tejo, Quimiparque, Siderurgia Nacional e Almada Nascente. A cidade 
aeroportuária na margem sul estimula o emprego e menor dependência da margem norte do Tejo. 
Matem-se a fraca aposta nos transportes públicos e Lisboa continua destinada às classes mais altas. No 
entanto a conectividade global será fortemente reforçada (nova ponte sobre o tejo, TGV, NAL), sem que o 
aeroporto de Lisboa seja totalmente desactivado, recebendo as principais companhias e voos de 
negócios. A aposta na reabilitação e não nas novas urbanizações, permite que a população se mantenha, 
continue a procurar os Olivais e que este seja um local atractivo pela forte acessibilidade. A aposta seria 
na renovação e melhoria do espaço público e comercial, com alterações suaves, mas que melhorariam a 
qualidade da vida urbana. 
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Figura 67 - Av. de Berlim num cenário de densificação. 
(Imagem do autor) 

No 3º cenário, preve-se uma compactação através de novos pensamentos de expansão e 
evolução da cidade, com a população a subir até as 11.992,9 milhares de pessoas. A sustentabilidade 
procura-se, organizando a expansão urbana fora dos limites da cidade em “uma recentragem do 

crescimento urbano na cidade de Lisboa e em três ou quatro centros em seu redor (ex. Sintra/cascais, 

Amada/Seixal, Vila Franca de Xira/Alverca) com forte aumento da densidade urbana.” (Ribeiro, 2009, p. 
48) Tal como no segundo cenário, o aeroporto da portela mantem funções, e a conectividade global 
aumenta. A cidade a de Lisboa a Oriente surge como a melhor localização a oferecer no mercado 
internacional aos operadores exteriores é europa que quizerem utilizar a cidade como base de operações 
de back ofifice, formação, gestão e logistica. No que diz respeito ao regresso da população, Lisboa não 
ficará reduzida ao segmento de maiores posses. A implantação de actividades geradoras de emprego em 
Lisboa e nos centros de expansão em seu redor, irá reduzir os movimentos pendulares existentes. 
Máxima aposta nos transportes públicos e na valorização do peão. O bairro dos Olivais tem aqui uma 
oportunidade e será uma nova centralidade de emprego, atraindo serviços e operadores internacionais 
que beneficiem da aproximação dos aeroportos e bons acessos. Nova atravessia do Tejo Portela-NAL, 
TGV oriente e uma vasta rede de trasnportes públicos. Será um convite à população dos vários 
segmentos sociais a habitar a zona oriental da cidade. Uma zona compacta, sustentavel e funcional.  
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3.2.2. Fases de projecto 

Primeira fase – Identificar/(Re)organizar 

A primeira fase da intervenção urbana nos Olivais, mais especificamente na Av. de Berlim, 
passará por identificar os problemas e (re)organizar a sua estrutura. O objectivo é a preparação para as 
seguintes fases. Assim, num espaço de 10 anos, a aposta será ligada à reabilitação urbana, introdução 
de novos usos no edificado existente, revitalização do espaço público, reorganização viária e uma forte 
aposta nos transportes públicos. A ideia é assim planear a expansão urbana através das infra-estruturas 
existentes, quebrando as barreiras físicas geradas por estas. Promover os modos de transporte activos 
valorizando o peão é uma das principias premissas. A retracção populacional continuará nos Olivais Sul. 
Com a população envelhecida, o número de habitantes diminuirá forçosamente. O objectivo aqui será a 
identificação prévia do edificado obsoleto e a ficar vago por culpa da retracção populacional, para uma 
possível demolição de modo a promover o desenvolvimento da área de projecto para que esta possa 
responder às necessidades futuras. 

“Uma cidade que se constrói é, ao mesmo tempo, uma cidade que se destrói; e é precisamente na 

maneira de articular esta dupla operação de construção-destruição que reside a possibilidade de as 

cidades se desenvolverem harmoniosamente, visto que o ideal é que a construção se faça com o mínimo 

de destruição possível e, sobretudo, que essa destruição não seja senão uma readaptação às novas 

exigências.” (Chueca Goitia, 1982, p. 189) 

Segunda fase – Adaptar/Densificar 

A segunda fase dá sentido à identificação e reorganização realizada na primeira fase, através do 
novo desenho das infra-estruturas e alguma densificação urbana. O objectivo é tornar a Av. de Berlim 
numa avenida, pois actualmente é apenas um eixo viário. Uma zona de usos mistos, de recreio e 
convívio, onde são recuperados conceitos da cidade tradicional, como a rua, a praça e o pátio e são 
implantados novos modos de transporte. Esta densificação irá absorver uma primeira fase de crescimento 
populacional e seria realizada a Este da Avenida ligando esta ao novo plano de urbanização envolvente à 
estação do Oriente. A densificação junto à avenida permite recuperar a rua como espaço público e reaver 
a população e a vida social que se verifica nas ruas da cidade tradicional. A conectividade aumenta como 
mencionado no cenário tido em conta e a recentragem do crescimento urbano na capital e em seu redor 
funciona agora de forma organizada, o que irá permitir este ganho de população. 

Terceira fase – Densificar 

Com todas as premissas compridas no cenário três, a terceira fase avança ligada à continuação 
da densificação urbana já verificada na segunda fase. Esta torna toda avenida num espaço compacto 
ligado aos conceitos mencionados ao longo do relatório. Começa ainda a expandir-se para o interior do 
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Figura 68 - Fases de densificação para a Av. de Berlim 
(Imagem do autor) 

plano, não ficando apendas confinada à Av. de Berlim, mas também, nunca esquecendo o verdadeiro 
sentido e os verdadeiros conceitos e ideologias desde bairro.  
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Figura 69 - Estratégia geral ao nível da cidade de Lisboa 
(Imagem do autor) 

3.2.3. Estratégia 

A estratégia foi elaborada com base nas premissas do cenário três. Esta apresenta a ideia 
conceptual para a restruturação do bairro, de modo a resolver as problemáticas apresentadas 
anteriormente. À escala da cidade, propõe-se um modelo e estratégia de evolução similar ao nível do 
bairro. Esta visa a densificação a partir das infra-estruturas existentes. O objectivo será assim criar uma 
malha urbana compacta, acompanhando os eixos viários que ligam os dois extremos da cidade, junto ao 
Rio Tejo, devolvendo a frente ribeirinha às pessoas através da reconversão das várias frentes que outrora 
foram ligadas á indústria portuária e hoje se encontram ao abandono. Pretende-se gerar espaços com 
uso urbano, de recreio lazer e actividades ligadas ao Rio Tejo, acentuando a permeabilidade entre a 
margem do tejo e a cidade, pois hoje em dia, devido à via-férrea e rodovias, a frente ribeirinha isola-se do 
resto da cidade.   

Legenda: 
 Paragens metro 

 Artérias Principais 

 Rede Ferroviária 

 Centralidades 

 Eixo Densificado  
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Figura 70 - Esquema ilustrativo da estratégia de densificação 
(Imagem do autor) 

No bairro dos Olivais, a proposta incide na Av. de Berlim. Com o mesmo princípio de densidade, 
esta promove a restruturação do bairro e da sua configuração. Pretende-se transformar a avenida no 
“motor” dos Olivais, sem esquecer a verdadeira identidade do bairro, pelo que as células mantem a sua 
organização com os serviços e equipamentos básicos à vida de proximidade, dentro das quais se 
localizam as escolas, igrejas e mercados. O objectivo é que o bairro perca assim o estatuto de 
“dormitório” sendo um ponto de referência em Lisboa, como um local de trabalho cultura e lazer. Propõe-
se uma maior densidade populacional e de construído, de acordo com os conceitos do capítulo II, que se 
vai suavizando à medida do afastamento da avenida. 

A circulação é alterada, atenuando e organizando o trafego. Passa a ter o mínimo de intersecções 
possível, mantendo apenas as necessárias para o bom funcionamento e acessos aos diversos pontos do 
bairro. Em algumas áreas, o trânsito automóvel desenvolve-se numa layer diferente dos outros modos de 
deslocação com o objectivo de favorecer o peão e os transportes públicos, criando permeabilidades no 
espaço onde o peão tem a máxima liberdade. 

A Av. de Berlim irá contar com um vasto programa funcional. A zona Este será destinada à 
actividade Hoteleira, terciária, serviços e ainda contará com o melhoramento da zona desportiva com um 
novo equipamento. A zona central, será dedicada à saúde, desporto, conhecimento e criação. Aqui situa-
se as piscinas dos Olivais a serem reabilitadas com ginásios e campos desportivos interiores e exteriores, 
e o Hospital SMAS. Está proposto uma biblioteca e residências temporárias, ateliers para as mais 
diversas actividades e ainda espaços de co-working. Atrair a população jovem, trabalhadores e recém-
licenciados é um dos principais objectivos. Mais a Sul, habitação e terciário fazem a ligação ao PUAEEO. 
Novos edifícios de habitação surgem a Este e na zona centro, intersectando-se com os diversos 
equipamentos e serviços aqui propostos. O vale do silêncio funciona agora como elemento agregador dos 
Olivais Sul e a Encarnação. As hortas urbanas expandem-se e a arborização junto á avenida é atenuada, 
permitindo que o vale não se feche à avenida. O transporte público tem as suas paragens nos novos 
polos atractivos, sempre associados a uma função.  
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Figura 71 - Alterações propostas na estrutura viária para a Av. de Berlim 
(Imagem do autor) 

Verifica-se alguma retracção ao nível do edificado, por este estar obsoleto e sem viabilidade para 
uma futura reabilitação. A urbanização na zona a sul, junto da 2º circular, célula B, e as urbanizações nas 
células F e E, identificadas no plano de ordenamento, (ver planta em anexo) veriam assim parte do seu 
edificado demolido. Estas zonas, agora desocupadas, serviriam para a produção energética, agrícola e 
criação de novos parques urbanos. A produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos serviria para 
venda e consumo, procurando uma maior sustentabilidade ao nível energético. 

No interior das células dos Olivais Sul, a densificação ocorre numa fase mais avançada quando a 
avenida esgotar a sua capacidade. No entanto será suave, muito a nível do edificado existente, através 
da sua conversão ou acrescento de novos usos. Novo edificado poderá surgir em espaços vazios, numa 
tentativa de definir e dar maior legibilidade ao espaço público. A maior preocupação será na reabilitação 
urbana. Na Encarnação e Olivais Norte a estratégia incide na reabilitação urbana. A zona industrial, 
obsoleta, será convertida de acordo com o PUAEEO.  
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Figura 72 - Estratégia geral para o bairro dos Olivais 
(Imagem do autor) 
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Figura 73 - Esquema da cidade proposta por Alison and Peter Smithson  
(http://www.grids-blog.com/wordpress/category/historical-urban-plans/) 

3.2.4. Plano Urbano 

O local de intervenção surgiu numa das visitas efectuadas ao sítio de projecto, depois da difícil 
tarefa que é atravessar a Av. de Berlim da Encarnação para os Olivais Sul. Começou a desenhar-se no 
pensamento as primeiras ideias, assim que iniciamos o percurso em direcção ao Rio Tejo. Eram muitas 
as fragilidades visíveis ao nível do edificado e espaço público. De uma forma natural, continuámos o 
nosso percurso pelo interior do plano dos Olivais, pois na avenida, os donos são os carros. A ideia fica 
mais forte depois de analisar e pesquisar conceitos e projectos de referência referidos no capítulo II e 
depois de analisar as problemáticas do bairro na tentativa de as resolver. Assim, surge o plano urbano, 
que nasce e cresce a partir do eixo viário e se “coze” na malha urbana existente. Um pouco à ideia da 
Cidade Linear, onde esta crescia e se expandia linearmente através de um determinado eixo ligando 
cidades e até mesmo países (Soria y Mata), mas neste caso aplicado à escala de uma avenida. As ideias 
de densidade e cidade compacta estão sempre presentes, em busca de uma maior sustentabilidade e 
viabilidade do bairro na tentativa de resolver o grande problema aqui presente, a monofuncionalidade dos 
espaços, através dos usos mistos e do reperfilamento da avenida. O edificado proposto “abraça” e remata 
o existente. As formas não rígidas procuram encontrar a harmonia entre o actual e o proposto, 
conservando a imagem do plano. Procuram recriar e trazer para os Olivais espaços da cidade tradicional, 
como a rua, a praça e o pátio. O facto da possibilidade de actuar na avenida, preservando o valor e 
identidade do bairro, foi um ponto a favor na escolha do local de intervenção. Alison and Peter Smithson 
definiam na sua proposta Multilevel city, a cidade por detrás do edifício, onde a malha urbana se expandia 
através do mega edifício Golden Lane. O objectivo era criar uma verdadeira rua aérea, isto é, uma nova 
cidade que se conectaria pontualmente á cidade antiga através de acessos verticais.   
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Figura 75 - Planta geral da proposta para a Av. de Berlim   
(Imagem do autor) 

Figura 74 - Planta geral do estado actual da Av. de Berlim   
(Imagem do autor) 

A ideia de intervenção começou por ser a construção de um grande edifício que criava a frente de 
rua e tomava o interior do bairro, originando diferentes tipos de espaço público, através da conjugação da 
malha urbana actual com a proposta. No entanto, ao contrário da Multilevel City, que proponha uma nova 
cidade sobre a cidade já consolidada, o objectivo aqui é recriar a cidade através da cidade consolidada, 
isto é, desenhar um novo espaço urbano, através do novo perfil proposto para a Av. de Berlim, 
conjugando o edificado actual com o proposto. 

Posto isto, a malha que inicialmente era um único edifício, quebra-se, surgindo um conjunto 
edificado que se “dilui” na malha existente, favorecendo sempre as vivências ao nível do solo. Na avenida 
de Berlim. As principais premissas eram, inserir e criar condições para o transporte público, para as 
pessoas e os modos de transporte activo como a bicicleta. Passeios largos, espaços ajardinados, 
ciclovias e um corredor para o novo metro de superfície, são as componentes desta infra-estrutura que 
anteriormente apenas servia o carro. Tal como descrito na análise do caso de estudo, o edificado 
encontra-se de “costas” para Av. de Berlim, evitando o relacionamento com esta e por vezes a cotas 
superiores. Além da nova malha urbana proposta, o projecto passa ainda por integrar alguns destes 
edifícios pré-existentes, na nova avenida, através dos pisos térreos que anteriormente ou eram 
totalmente permeáveis, ou quando tinham funções comerciais funcionavam viradas para o interior do 
bairro. A ideia é assim ocupar esses pisos térreos e quando necessário, devido às cotas, são criados 
embasamentos de modo recriar a frente de rua e permitir a adição de novas funções no edificado e no 
espaço urbano.  
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Figura 76 - Secções da Av. de Berlim no estado actual e proposto 
(Imagem do autor) 

Os edifícios propostos mantem características semelhantes aos actualmente existentes quanto ao 
nível do número de pisos e pendentes. As cérceas do edificado decrescem em altura consoante estes se 
afastam da avenida, originando um espaço mais denso junto da via e menos denso nas células.   

ACTUAL 

PROPOSTO 

ACTUAL 

ACTUAL 

PROPOSTO 

PROPOSTO 
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Figura 77 - Três tipos de actividades ao ar livre, deslocação, comércio, convívio 
(Gehl, 1987, p. 12 e 18) 

Figura 78- Actividade do espaço público como atracção 
(Gehl, 1987, p. 26) 

A Este, dois edifícios de excepção marcam a entrada na nova via urbana. Duas torres reclamam o 
céu e guiam-nos visualmente em direcção ao Rio Tejo. O edificado assume formas e envolve-se no 
actual, definindo e dando legibilidade ao espaço urbano. O piso térreo, totalmente permeável e 
característico dos Olivais, é esquecido, mantendo apenas algumas permeabilidades pontuais e 
proporcionando uma maior liberdade ao peão através de ruas interiores paralelas á avenida, de cariz e 
composição diferentes. Propõe-se a retoma do comércio tradicional, como a mercearia e o café na 
praceta, que desempenham um papel importantíssimo no espaço público através dos pisos térreos que 
passam agora a ser um local de encontro, trocas comerciais e sociais. A rua assume agora mais do que 
uma função, a qualidade do espaço público aumenta através das actividades opcionais e sociais que 
reaparecem e a avenida deixa de ser apenas um local de passagem por necessidade. (Gehl, 1987)  
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Figura 79 - Rua Cidade de Cabinda e Av. de Berlim respectivamente 
(Fotografias do autor) 

Figura 80 - Av. da Liberdade e Portas de Santo Antão, duas realidades muito próximas e diferentes 
(http://www.panoramio.com/photo/18733366 

http://www.portobay.com/pt/hoteis/portugal/lisboa-portugal/porto-bay-liberdade/) 
 

3.2.5. Projecto 

A uma escala mais aproximada, são apresentados os resultados do desenvolvimento das 
premissas anteriormente especificadas. 

Foi desenvolvida a avenida na zona central, junto às Piscinas dos Olivais. 

A rua é agora imprescindível na estrutura do bairro, surgindo entre o edificado proposto e o 
existente e assumindo um papel importante na vida urbana de proximidade. O reperfilamento da avenida 
resolve assim os problemas visíveis actualmente e anteriormente apontados. A Rua Cidade de Cabinda, 
paralela á Av. de Berlim, outrora usada como estacionamento e circulação automóvel, proporcionou o 
desenvolvimento de uma nova rua. Uma rua pedonal que aproveita as permeabilidades do edificado 
existente, desenhando um percurso de carácter mais privado e associado a diferentes funções. Enquanto 
a Av. de Berlim surge mais ligada ao comércio de proximidade, ao transporte público e às deslocações, 
esta surge mais ligada ao trabalho e à habitação. Duas ruas separadas apenas por um único edifício, no 
entanto marcadas pela sua diferença temporal e espacial devido á escala e funções, que se reflectirá na 
maneira como as pessoas interpretarão o espaço. À imagem do que acontece na cidade tradicional, a 
tentativa de recriar os seus espaços é aqui visível, tendo em conta escalas, objectivos e realidades.    

http://www.panoramio.com/photo/18733366
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Figura 81 - Rede de Tram da cidade de Milão. 
(http://www.stagniweb.it/foto6.asp?File=atm2&Inizio=1&Righe=15&InizioI=1&RigheI=100&Col=5) 

Figura 82 - Ambiente proposto para a nova Rua Cidade de Cabinda. 
(Imagem do autor) 

O edificado acompanha o declive da avenida, optando por, em determinadas zonas, desenvolver o 
espaço público através de patamares. Deste modo, o piso térreo fica em máximo contacto com o exterior, 
com o objectivo de, por vezes, zonas comerciais e espaços de trabalho se possam expandir para o 
espaço público, passando este a fazer parte do mesmo. Rampas de acesso acompanham os patamares 
de modo a permitir a fácil circulação de pessoas com mobilidade condicionada.  
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Figura 83 - Ambiente proposto para a nova Av. de Berlim 
(Imagem do autor) 

Figura 84 - Planta e esquemática da proposta 
(Imagem do autor) 

A praça surge no desafogo edificado, onde as duas ruas se intersectam. Um espaço associado ao 
comércio e lazer. Entre a praça e a piscinas dos Olivais situa-se a paragem do metro de superfície, 
funcionando assim como um local de transição e distribuição.  

Edificado existente 
Edificado Proposto 

Piscinas Olivais 

Residências e Biblioteca 

Hospital SMAS Co-working e Ateliers de trabalho 

Quinta da Fonte do Anjo 

Paragem metro 
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Figura 85 - Galeria na praça del Popolo, Ascoli Piceno 
(Ghel, 1987, p.162) 

Figura 87 - Trafego pedonal antes e depois de fechar a rua ao 
trânsito de veículos. 
(Ghel, 1987, p.35) 

Figura 88 - Uma rua em Amesterdão 
(Ghel Architects) 

Figura 86 - Galeria, Via po, Torino 
(http://www.panoramio.com/photo/33013505) 

A galeria assume aqui o papel de espaço de transição entre a habitação e a rua e serve de apoio 
aos espaços comerciais e de trabalho propostos. Por vezes assume dimensões que lhe proporcionam ser 
mais do que apenas um corredor de circulação. Pode assumir-se como espaço de estar, associado ao 
comércio ou a outro tipo de função. Pode ser uma esplanada ou apenas um playground para as crianças 
jogarem a “macaca” em dias de chuva. (Gehl, 1987)  

 

A nova rua pedonal assume também este caracter ambíguo, onde através das suas dimensões 
pode assumir mais do que uma função. Pode ser um espaço de circulação, de trabalho (através do 
prolongamento dos ateliers para o exterior), de comércio, de lazer e convívio. 

 

 

 

A arborização no espaço público relaciona-se de acordo com a sua função. Nas ruas, no sentido 
de intensificar o seu campo de profundidade e guiar-nos em torno de uma direcção, esta é colocada no 
seu alinhamento. Nas praças ou largos, as árvores definem um espaço sendo colocadas em conjuntos.   
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Figura 89 - Fachada edifício de habitação em Graz, Áustria 
(Fotografia de Catarina Almeida) 

Figura 90 - Estudo fachada sul (Rua Cidade de Cabinda), edifício usos mistos 
(elaborado por o autor) 

Os novos edifícios de habitação funcionam em galeria, sendo esta disposta na fachada a Norte. 
Opta-se pela galeria não apenas pela sua funcionalidade ou por necessidade de projecto, mas pela ideia 
de comunidade, de espaço colectivo semiprivado que ela nos transmite, muito à imagem do que se 
pretende ao nível do espaço público. Na fachada a sul segue-se o mesmo princípio, onde através das 
suas varandas se tenta ampliar o espaço interior e privado, para o espaço público. Com um desenho 
minimalista, são as pessoas que desenham os diferentes ambientes que a fachada pode tomar, ou 
através da decoração da varanda ou apenas com o simples gesto de baixar as protecções para sol.  
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Figura 91 - Estudo fachada Norte (Av. de Berlim), edifício usos mistos 
(elaborado por o autor) 

 

 

O conceito de usos mistos é tido em conta à escala da avenida e do edifício. Além do comércio 
nos pisos térreos, no edificado proposto são acrescentadas outras actividades ligadas ao trabalho e 
cultura. No edificado existente, os espaços ao nível térreo antes ocupados por caves ou por a casa da 
porteira são convertidos em pequenos espaços comerciais.   

Para termos uma ideia destas mudanças em números na área de intervenção central à avenida, 
são apresentados as áreas e índices de ocupação do solo do actual e do proposto.  

Área territorial 
(m2) 99197 

    
      Existente Proposto 

  
Área 
(m2) 

Índice utilização 
do solo   

Área 
(m2) 

Índice utilização 
do solo 

Habitação 52595 0,55 Habitação 58280 0,59 

Comércio 2496 0,03 
Habitação 
Temporária 7545 0,08 

Equipamentos 11250 0,11 Comércio 6084 0,06 
Equipamentos 
(devoluto) 6863 0,07 Equipamentos 22209 0,22 
Total 73204 0,76 Serviços 9242 0,09 

   

Estacionamento 
Subterrâneo 16798 0,17 

   
Total 112613 1,21 

 

Actualmente habitam a área de intervenção aproximadamente 650 pessoas (BGRI, 2011), sendo 
uma área com a capacidade de albergar cerca de 1300 pessoas. Isto significa que apenas 50% do 
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espaço habitacional está a ser utilizado. O objectivo é que num horizonte de 15 a 20 anos, o espaço 
habitacional esteja a 99,9%, através da renovação da população no edificado existente e da nova 
população no edificado proposto. As novas habitações serão de menores dimensões, de acordo com a 
nova estrutura de família que se tem vindo a desenhar. Cerca de 2000 pessoas poderão agora habitar na 
zona das piscinas dos Olivais. 

À escala do edifício foi desenvolvido o equipamento da biblioteca e residências temporárias. Este 
edifício funciona em redor do pátio. A galeria comercial, o pátio, a galeria semi-pública e a entrada da 
habitação procuram articular os diferentes graus de privacidade do edifício relacionados às diferentes 
funções que este assume. O piso térreo é destinado a espaços comerciais e de recepção à nova 
biblioteca.  

Esta situa-se no piso 1 e 2, funcionando em U e percorre todo o edifício em redor do pátio. Nos 
pisos do equipamento, a fachada mais a Sul é cega de modo a evitar a luz de sul e conferindo uma maior 
privacidade ao interior, sendo os vão da biblioteca voltados para o pátio. No interior, o piso 2 desenvolve-
se em mezanino, onde o pé direito duplo no piso 1 marca o percurso de acesso aos diversos espaços. 
Zonas de estudo e trabalho individual situam-se no piso 1, sendo o piso 2 dedicado a salas e zonas de 
estudo em grupo.  

Os restantes pisos são destinados às residências temporárias. Estas surgem na tentativa de evitar 
a saída dos recém-licenciados e novos casais para a periferia, pois na maioria são estas pessoas que 
acabam por sair por falta de posses. Assim, 50% das habitações destinam-se a jovens trabalhadores que, 
através de apoios, tem aqui oportunidade de arrendar casa e criar condições para no futuro se lançarem 
em outros horizontes. Os outros 50% destinam-se a jovens estudantes e investigadores, estrangeiros ou 
portugueses, que procuram Lisboa para se formarem ou apenas por um curto espaço de tempo. Os 
acessos à habitação desenvolvem-se em galeria, onde o hall de entrada exterior e comum a duas 
habitações, apresenta um desnível acentuando a transição púbico/privado. Este, de dimensões 
suficientes e equipado, pode-se tornar em mais do que um simples local de passagem. No interior da 
habitação pretende-se criar um espaço funcional e adaptável a diferentes situações e apropriações do 
espaço. Através da concentração do motor da casa num único espaço, obtém-se uma planta livre, dando 
uma maior liberdade e permitindo ainda, através de portas e paredes amovíveis, alterar a sua 
composição. Pensada para ser um T1, esta poderá transformar- se num T2 consoante a situação e tipo 
de ocupação. As zonas mais privadas da habitação têm a possibilidade de se fecharem, permitindo a sua 
utilização sem entrar em contacto com as zonas menos privadas, sala e cozinha. Pretende-se que a 
varanda seja mais do que um simples espaço sem utilização, oferecendo-lhe dimensões que incentivem o 
seu uso. 
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Figura 92 - Fachada Sul Biblioteca e Residências 
(elaborado por o autor) 

Figura 93 - Fachada Norte Biblioteca e Residências 
(elaborado por o autor) 

Figura 94 - Corte Biblioteca e Residências 
(elaborado por o autor) 
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Figura 95 - Ambiente Galeria comercial 
(elaborado por o autor) 

Figura 96 - Ambiente Pátio 
(elaborado por o autor) 
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4. Considerações Finais 

A retracção urbana não é um fenómeno novo. No entanto, mais visível nos dias de hoje afecta 
uma grande parte das cidades por todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos, relacionada 
com perdas populacionais e actividade económica. O urban sprawl, associado à expansão dispersa da 
cidade, tem sido fundamental para o aumento da contracção que se tem vindo a verificar na cidade de 
Lisboa, podendo vir a causar graves problemas ao nível da sustentabilidade urbana, ambiental e social. A 
necessidade de repensar a cidade e o seu crescimento é um processo necessário a curto e longo prazo. 

A densidade, que outrora estava associado, a problemas como a poluição e a má qualidade de 
vida, hoje, volta a ser questão de debate relacionada através de conceitos como a sustentabilidade e a 
cidade compacta. Devido aos problemas anteriormente citados, este tema torna-se cada vez mais 
popular, surgindo a oportunidade de restruturação das cidades em busca de uma ocupação racional do 
espaço e evitando o excessivo consumo de combustíveis fosseis pala diminuição dos movimentos 
pendulares. A “reciclagem” da cidade num sentido de densificação e através de uma reurbanização 
dentro dos seus limites, seria uma forma de consolidar ainda mais a cidade, em vez de a expandir de 
modo atomizado. Para tal acontecer, é necessário mudar a forma de fazer cidade, mas mais importante, 
necessário repensar as políticas de expansão urbana e resolver os problemas no sector imobiliário que 
tanto têm afectado a cidade de Lisboa.  

A rua e o espaço público afirmam-se como formas essenciais no desenho da cidade. Um espaço 
da comunidade, palco de encontros e reencontros, trocas comerciais e sociais, espaços de estar ou 
simplesmente de passagem. É a rua que nos dá legibilidade e orientação e que nos permite situar e 
localizar fisicamente na cidade, pelo que se torna peça fundamental na sua estrutura.    

O caso de estudo, concebido a partir de modelos urbanos modernos, ressente-se das perdas 
populacionais e da não renovação da população que se tem verificado ao nível da cidade. A população 
envelhecida, o edificado obsoleto e a má gestão do espaço público poderão ser, a longo prazo, graves 
problemas para o bairro dos Olivais. 

A partir de cenários pré-estabelecidos e dos conceitos estudados na revisão da literatura, foi 
possível elaborar uma estratégia faseada de modo a resolver as questões ligadas à contracção. Não 
querendo menorizar o bairro e a sua ideologia de projecto (referência urbana na cidade de Lisboa), criou-
se uma solução que coabita em harmonia com as pré-existências. É necessário repensar o uso das infra-
estruturas e integra-las no sistema urbano. A “reciclagem” da Avenida de Berlim, transformando-a num 
eixo densificado, pode representar uma solução adequada para o caso de estudo. O transporte público e 
os meios de transporte activos devem estar na base de concepção da cidade, o que não se tem 
verificado. Actuar na Av. de Berlim permite preservar a identidade do bairro recriando elementos da 



Densificação Vs Retracção. Que Futuro para os Olivais? Habitar as Infra-estruturas 

 
76 

cidade tradicional como a rua, o pátio, o largo e a praça, que demonstram ter um papel importante no 
desenho e na proposta apresentada. 

Um dos problemas do bairro é sem dúvida o seu caracter monofuncional, que lhe define a 
imagem de dormitório. A solução tenta combater o problema através da multifuncionalidade, adicionando 
novas funções ao edificado existente e propondo novos edifícios tendo como base o conceito de usos 
mistos da cidade compacta. Esta solução pode ser um modo de evitar o urban sprawl, reduzindo as suas 
impactos. É importante a criação de novas centralidades junto dos bairros residenciais, de modo a criar 
uma cidade densa e socialmente diversa, onde o seu edificado de usos mistos permite retomar a vida 
urbana e reduzir os movimentos pendulares casa-trabalho-casa, característicos do bairro do Olivais. A 
inversão da hierarquia dos transportes confirma-se como um caso de sucesso no aumento da qualidade 
do espaço público, redução do trafego e melhor eficiência dos transportes públicos. 
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6. Anexos 
- Desenhos Finais (Painéis A3) 
- Processo (Maquetes e Esquiços) 
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Maquetes 

  

Fases de projecto 

Av.de Berlim 
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