
 Resumo  

Um processo de transformação urbano é algo que nunca pode ser considerado definitivo, mas antes 

permanece sempre em devir. A verdadeira força motriz do desenvolvimento de uma cidade reside nos 

cidadãos, ao mesmo tempo sujeitos e destinatários de um processo que cada vez mais deve assentar 

na dinâmica criativa e na capacidade de participação de todos e de cada um.  

No actual contexto legislativo e no que se refere concretamente às Autarquias Locais, a única forma 

existente de captar a opinião do cidadão sobre alguma intervenção de natureza urbana é o Inquérito, 

um processo de auscultação reconhecidamente moroso e pouco objectivo.  

Uma Autarquia possui uma vasta experiência no planeamento e gestão do projecto urbano que 

poderá, ser interessante explorar e enriquecer através das novas tecnologias de informação (Internet, 

Multimédia, Realidade Virtual, etc.), de forma a tornar o processo de transformação da cidade mais 

divulgado e participado.  

Neste contexto, foi desenvolvido um protótipo que oferece a possibilidade ao cidadão de aceder, via 

Internet, a um modelo virtual 3D do centro histórico da cidade da Guarda. Este modelo pode ser 

manipulado, sob o ponto de vista urbanístico, mediante a alteração e remoção dos diferentes 

elementos que o compõem, assim como pode beneficiar com a integração de novos elementos. Os 

resultados dessa manipulação poderão ser enviados, como sugestão, para a Autarquia que fornece o 

serviço, de forma a poder ser avaliado "na hora" o seu impacto urbano.  

A actual tecnologia aponta para o VRML como sendo um suporte adequado para descrever 

ambientes virtuais interactivos e a três dimensões na Internet e, complementarmente, para o Java 

como sendo a linguagem apropriada à adição de comportamentos complexos aos objectos de uma 

cena VRML.  

Com a conjugação das capacidades que as novas tecnologias de informação permitem, da 

experiência acumulada pelas Autarquias no planeamento e gestão de projectos urbanos e da 

motivação dos cidadãos em participarem na construção da sua cidade, pretende-se, assim, contribuir 

para o desenvolvimento e a dinamização do uso das tecnologias para melhor comunicar o trabalho de 

recuperação urbano, tornando, mais rico, o confronto de ideias e a participação de todos os 

intervenientes no processo de transformação da cidade: políticos, técnicos, agentes culturais; agentes 

comerciais, cidadãos.  

Abstract  

An urban transformation process is something that can never be considered as definite, as it is always 

changing. The actual main motive of the development of a city resides on the citizens, who at the 



same time are the senders and receivers of a process that is based more and more on the dynamic 

creativity and on the participation capacity of alI and of each individual one.  

In reference to the actual Local Authorities and in the current legislative context, the only existent way 

to hear the citizen's opinion about an urban intervention is with a questionnaire, which is a long 

process and not very objective.  

Since a Local Authority has vast experience in planning and managing urban projects it would then be 

interested in improving by exploring new information technologies (Internet, Multimedia, Virtual Reality, 

etc.), in order to have more participation and disclosure in the city transformation process.  

A prototype was developed in this context which offers the citizen the possibility to connect to a 3D 

virtual model of a historic centre in the city of Guarda via Internet. In an urbanistic point of view, this 

model can be manipulated by modifying and removing the elements that compose it, as well as 

integrating new elements. The results of this manipulation can then be sent to the Local Authority as a 

suggestion so that it can evaluate the urban impact at that moment. 

The current technology considers VRML to be the adequate tool to describe interactive virtual and 

three dimensional environments on the Internet and it considers Java to be the appropriate language 

to add complex behaviours to the objects of a VRML scene.  

By joining the new information technologies, the accumulated experience of Local Authorities in 

planning and managing urban projects and the citizens' motivation in building their city, it intends to 

contribute to the development and dynamization of the use of these technologies to improve the 

communication about urban recuperation work, therefore making the discussion of ideas and the 

participation of all the agents, (politicians, technicians, cultural agents, commercial agents, citizens) in 

the city transformation process more valuable.  


