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Resumo 

O presente relatório de estágio faz um contributo à macroescala e à microescala 

para o desenvolvimento de uma estratégia de implantação de coberturas verdes no 

Município de Gondomar. Esta estratégia integra-se numa estratégia mais ampla do 

concelho, a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. 

À macroescala, o relatório faz a inventariação das coberturas verdes existentes 

e das coberturas verdes potenciais em edifícios de acesso público para uma freguesia 

do município de Gondomar, - a união de Freguesias de São Cosme, Valbom e Jovim.  

A metodologia utilizada para fazer este levantamento é a metodologia utilizada no 

Projeto Quinto Alçado do Porto.  Ela baseia-se na utilização de dados obtidos 

remotamente através do Google Earth Pro, que posteriormente são tratados no 

programa SIG, QGis. Foram identificadas 2 coberturas verdes existentes e 41 

coberturas verdes potenciais. 

À microescala, é feita uma proposta de instalação de uma cobertura verde no 

parque de estacionamento do edifício GOLDPARK do Parque Tecnológico de Negócios 

de Ourivesaria de Gondomar. Esta cobertura verde para além das valências ambientais, 

terá uma forte valência social uma vez que servirá de apoio aos eventos a decorrer no 

local. Em conjunto com a proposta de cobertura verde, foram reformulados os restantes 

espaços verdes na envolvência do edifício GOLDPARK. 
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Abstract 

This document makes a contribution at the macroscale and the microscale for the 

development of a strategy for the implementation of green roofs in the Municipality of 

Gondomar. This strategy is part of a wider municipal strategy, the Municipal Strategy for 

Adaptation to Climate Changes. 

At the macroscale, the document makes an inventory of the existing green roofs 

and potential green roofs in buildings of public access for a parish of the Gondomar 

municipality, - the Union of Parishes of São Cosme, Valbom and Jovim. The 

methodology used to make this survey is the methodology used in the Fifth Facade of 

Porto (Projeto Quinto Alçado do Porto). It is based on the use of data obtained remotely 

through Google Earth Pro, which is later treated in a GIS software, QGis. Two existing 

green roofs and 41 potential green roofs have been identified. 

At the microscale, a proposal is made to install a green roof in the roof of the 

parking lot of the GOLDPARK building in the Technological Park of Gold smithery of 

Gondomar (Parque Tecnológico de Negócios de Ourivesaria de Gondomar). This green 

roof, in addition to the environmental services, will have a strong social function as it will 

be used for events taking place on the site. Together with the proposal for the green roof, 

a proposal for the other green spaces in the surroundings of the GOLDPARK building 

was also made. 

. 
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1. Introdução  

1.1. Âmbito 

O trabalho apresentado neste relatório foi desenvolvido na unidade curricular 

Estágio, do segundo ano do Mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto.  O estágio decorreu na Câmara Municipal de 

Gondomar, no Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida, mais concretamente 

na Divisão de Espaços Verdes, Mercados e Feiras, localizado no Pólo do Ecocentro da 

Cal, sob a orientação académica da Professora Isabel Martinho da Silva, da Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto, e supervisão da Engenheira Flávia Santos, da 

Câmara Municipal de Gondomar. 

1.2. Apresentação do tema 

1.2.1. Problemática e Objetivos 

O crescimento acelerado das grandes áreas metropolitanas tem levado ao 

aparecimento de graves problemas ambientais e paisagísticos, nomeadamente pelo 

aumento da estrutura cinzenta das cidades e consequente diminuição da estrutura 

verde. Como forma de combater estes problemas, as sociedades humanas começaram 

a procurar novas técnicas sustentáveis baseadas na natureza para prosseguir com o 

seu desenvolvimento, de forma a evitar e/ou mitigar estes problemas.  

O Município de Gondomar está consciente da necessidade de mitigar os 

problemas ambientais que afetam o seu território, nomeadamente os que resultam das 

alterações climáticas.  É neste contexto que surge a Estratégia Municipal da Adaptação 

às Alterações Climáticas, que tem como objetivo promover o crescimento sustentável 

do município, combatendo o crescimento da estrutura cinzenta, que tem vindo a 

acontecer ao longo dos anos, através do aumento da estrutura verde. Uma das 

tipologias de estrutura verde que o município pretende implementar são as coberturas 

verdes. 

 Neste contexto, o objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de 

uma estratégia de implantação de coberturas verdes no Município de Gondomar. Este 

contributo desenvolve-se à macroescala e à microescala: 
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• À macroescala, através da inventariação das coberturas verdes existentes e das 

coberturas verdes potenciais em edifícios públicos na União de Freguesias de 

Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, do concelho de Gondomar.  

 

• À microescala, através do desenvolvimento de uma proposta de instalação de 

uma cobertura verde no parque de estacionamento do edifício “GOLDPARK – 

Parque temático” do Município de Gondomar. 
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1.3. Metodologia 

A figura seguinte ilustra a metodologia seguida para responder aos objetivos 

mencionados no ponto anterior: 

 
Figura 1 Metodologia 
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2. Coberturas verdes 

2.1. Definição 

As coberturas verdes são instalações multifuncionais de vegetação, localizadas 

sobre uma estrutura construída (por exemplo, um prédio ou um parque de 

estacionamento) que proporcionam benefícios à população e ao ambiente. Além de 

proporcionar caráter ao edificado, são também uma solução para combater a 

densificação das cidades, tornando-as mais verdes (Neoturf, 2020). 

2.2. Tipologias 

Existem três tipos de coberturas verdes (extensiva, intensiva e semi-intensiva), 

que dependem da frequência da manutenção, do peso que a estrutura suporta e da 

frequência de uso.  

A tipologia “Extensiva” é uma alternativa ecológica de proteção da cobertura 

comparada com uma cobertura convencional. Estas coberturas, geralmente requerem 

pouca manutenção (apenas 2 a 3 visitas por ano), pois são espaços onde as pessoas 

não podem circular. A vegetação é pouco exigente e de baixo porte (maioritariamente 

herbáceas, musgos e suculentas). É um sistema leve, sendo que o peso do conjunto 

substrato-vegetação é inferior a 180 Kg/m2. A espessura da camada de substrato varia 

entre 8-15 cm (ANCV, 2020). 

A tipologia “Intensiva” é a mais próxima de um jardim tradicional, podendo ser 

usada pela população. A vegetação inclui espécimes de porte arbustivo e arbóreo. Com 

isto, a manutenção é mais frequente. É um sistema mais pesado, onde o peso do 

conjunto substrato-vegetação é superior a 350 Kg/m2. A espessura da camada de 

substrato é superior a 25 cm (ANCV, 2020). 

A tipologia “Semi-Intensiva” é um intermédio entre as duas anteriores. A 

vegetação abrange herbáceas e subarbustivas de maior porte ou até arbustivas de 

pequeno porte, o que leva a uma manutenção moderada. Geralmente, a camada do 

solo varia entre 15-25 cm, e o peso do conjunto de substrato-vegetação varia entre 150-

350 Kg/m2 (ANCV, 2020). 
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2.3. Benefícios e Problemas 

 As coberturas verdes são sistemas que providenciam benefícios sociais, 

ambientais e económicos.  

A nível ambiental, contribuem para a melhoria do microclima, a melhoria da 

qualidade do ar, a redução do efeito da ilha de calor, a sustentabilidade dos sistemas 

de drenagem urbanos, e o aumento da biodiversidade (ANCV, 2020). 

A nível social, trazem novos espaços verdes para as cidades, sendo 

especialmente importantes em cidades densificadas com uma fraca infraestrutura 

verde. Como qualquer outro espaço verde, as coberturas verdes, caso sejam de acesso 

garantido ao publico, contribuem para o bem-estar mental e físico da população. As 

coberturas acessíveis funcionam também como espaço de encontro e 

consequentemente como fator de coesão social (Neoturf, 2020). 

A nível económico, promovem a durabilidade do edifício, pois contribuem para 

a ampliação da vida útil da impermeabilização. Contribuem também para a melhoria 

térmica do edifício, com consequente redução de custos de aquecimento e 

arrefecimento e aumentam o valor comercial do imóvel. Caso sejam coberturas 

ajardinadas com hortas, podem produzir alimentos para autoconsumo ou 

comercialização (Neoturf, 2020). 

Apesar dos inúmeros benefícios, é necessário ter em atenção vários aspetos 

quando se projeta uma cobertura, ou quando se efetua a manutenção desta. Os erros 

cometidos mais comuns são a utilização de solo em vez do substrato técnico, o que 

pode levar à perda da estrutura do perfil e ao entupimento dos filtros e a utilização 

incorreta da carga sobre o edifício, podendo levar a danos severos no edifício (ANCV, 

2020). 

É necessário antes de se projetar uma cobertura verde, fazer uma avaliação do 

potencial de implementação desta, na área destinada. É necessário escolher o sistema 

de cobertura mais apropriado ao local, tendo em conta vários fatores como o clima, a 

inclinação da cobertura, a carga máxima que esta pode suportar, o tipo de uso 

pretendido, o tipo de vegetação, o tipo de substrato, o tipo de edifício, a envolvente, o 

orçamento e a manutenção necessária (ANCV, 2020). 
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3. Inventariação de coberturas verdes potenciais e 

existentes, na cidade de Gondomar 

Neste capítulo é feita a inventariação das coberturas verdes existentes e a 

inventariação dos edifícios públicos com potencial para receber coberturas verdes na 

cidade de Gondomar, mais concretamente na União de Freguesias de Gondomar (São 

Cosme), Valbom e Jovim. Esta inventariação será feita com base na metodologia 

desenvolvida por Maria Inês Sousa para o Projeto Quinto Alçado do Porto (PQAP).  

A área de estudo escolhida, insere-se no concelho de Gondomar, localizado no 

distrito do Porto, mais concretamente na Área Metropolitana do Porto (Figura 2). 

 

Figura 2 Localização do Concelho de Gondomar 

 Este concelho é constituído por sete freguesias: Baguim do Monte; União das 

Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova; União das Freguesias de Foz do Sousa 

e Covelo; Lomba; União de Freguesias de Melres e Medas; Rio Tinto; e União de 

Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, sendo esta última a área de 

estudo escolhida (Figura 3).   

Legenda 

Limite do concelho 
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Figura 3 Mapa das freguesias que constituem o Município 

 

3.1. Levantamento de edificado público da cidade de 

Gondomar, com potencial para instalação de coberturas 

verdes; 

3.1.1. Processo 

Como já foi mencionado no Capítulo 1, na Metodologia proposta (figura 1), o 

método usado para inventariar as coberturas verdes potenciais, baseia-se na recolha 

de dados, através do Google Earth Pro (GEP). Idealmente, esta deteção remota deveria 

Legenda 

Limite do concelho 

Área de estudo 
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ser confirmada no local, o que não foi possível devido à pandemia do Covid 19. É um 

processo simples, apoiado numa metodologia já existente, que assenta na aquisição de 

dados de deteção remota, como ortofotomapas, imagens de satélite do Google Earth 

Pro (GEP) e modelos 3D GEP, onde os dados derivados desses processos são tratados 

através de um sistema de informação geográfica, como o ArcGis e o QGis, e por 

inspeção visual no GEP. O resultado que se pretende obter com este processo é um 

mapa de materiais de cobertura, que por sua vez, origina um mapa de inclinação das 

coberturas. A junção de estes dois mapas, vai originar um mapa final com as coberturas 

potenciais para receberem Coberturas Verdes, sendo essas potenciais coberturas 

planas (sem inclinação) em chapa metálica ou betão, pois as coberturas inclinadas 

necessitam de mais adaptações, requerendo um maior investimento para a instalação 

da cobertura verde (Sousa, M.I.,2017). 

Primeiramente e de forma a facilitar o processo, foi feita a divisão da área de 

estudo em três zonas – São Cosme, Valbom e Jovim - conforme as partes constituintes 

da União de Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim (figura 4). 

 

O passo seguinte foi fazer o levantamento e identificação dos edifícios de acesso 

público existentes na área de estudo. Foram identificadas 60 coberturas: 52 coberturas 

de edificado público de acesso público e 8 coberturas de edificado privado de acesso 

público localizados em Gramido, nomeadamente cafés e restaurantes (figura 5). 

Maioritariamente os edifícios públicos detetados foram escolas públicas, pavilhões 

municipais, piscinas e casas de banho públicas. 

 

Figura 4 Área de Estudo 
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Legenda 

Edificado de acesso publico 

Edificado privado 

Figura 5 Edificado de acesso público, com aptidão para receber coberturas verdes, identificado na área de estudo 



Contributo para uma estratégia de implementação de coberturas verdes no Concelho de Gondomar. Inventariação 

atual e potencial. Proposta de cobertura verde no Parque Tecnológico de Negócios de Ourivesaria de Gondomar. 18 

 

É de referir que o passadiço de Gramido, em Valbom, foi o único local onde foi 

identificado edificado de caráter privado de acesso público com potencial para instalar 

coberturas verdes.  É de referir que a instalação de coberturas ajardinadas neste local 

pode contribuir para o tornar ainda mais atrativo (figura 6). 

 

 

Figura 6 Passadiço de Gramido, em Valbom 
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Posteriormente foi feita a divisão do edificado selecionado, em duas categorias: 

edifícios com coberturas em telha cerâmica e edifícios com coberturas de outros 

materiais (Tabela 1, Figura 7). 

Os edifícios com cobertura em telha cerâmica são mais facilmente identificados, 

devido à sua cor laranja garrida.  

É de assinalar que há coberturas que possuem os dois tipos de materiais.  

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Área 
Cobertura de 

outros materiais 

Cobertura em telha 

cerâmica 

Mistura dos dois 

tipos de cobertura 

Valbom 19 4 - 

São Cosme 19 6 1 

Jovim 4 5 2 

Tabela 1 Total de coberturas conforme o seu material constituinte 

Após esta divisão, é já notório quais coberturas possuem mais potencial para 

instalação de coberturas ajardinadas. As coberturas com telha em cerâmica laranja 

foram excluídas, pois, além de serem coberturas com uma inclinação elevada, estas 

não possuem, á partida, as características necessárias para implementação de 

coberturas verdes. A implantação de uma cobertura verde nestas coberturas implica 

várias adaptações e um custo muito elevado. 
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Legenda 

 
Cobertura em telha de cerâmica 
 
Cobertura com outro tipo de material 
 
Cobertura com mistura de telha cerâmica e outro 
material 

Figura 7. Diferentes tipos de material de coberturas 
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Feita esta seleção, e com a ajuda da ferramenta 3D do GEP, dividiu-se as 45 

coberturas identificadas com outros materiais (42) e com mistura de dois tipos de 

cobertura (3) (Figura 7), em planas e inclinadas (Tabela 2, Figura 8), sendo os valores 

os seguintes: 

Área Cobertura planas Cobertura inclinadas 
Mistura dos dois tipos 

de inclinação 

Valbom 17 2   

São Cosme 16 1 4 

Jovim 2 1 2 

Tabela 2 Coberturas com outros materiais ou mistura de dois tipos de materiais conforme a inclinação 

As coberturas planas são as mais indicadas para receber coberturas verdes, pois 

é nelas que a instalação destas estruturas é mais fácil.  

É necessário ter em conta que foram identificadas coberturas que têm zonas 

inclinadas e zonas planas, tendo sido considerado essas zonas planas, locais com 

potencial para a instalação de coberturas verdes. 
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Legenda 

 
Cobertura plana 
 
Cobertura com inclinação 
 
Coberturas com áreas planas e inclinadas 

 

Figura 8 Localização das coberturas de acordo com a inclinação 
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3.1.2. Resultados 

 

A figura 9 mostra quais dos edifícios selecionados inicialmente (figura 5), 

possuem potencial para instalar coberturas verdes. A seleção deste edificado teve em 

conta a inclinação da cobertura e o material de construção tendo em conta o máximo de 

informação possível de se retirar do GEP. As escolhidas foram as coberturas planas 

feitas de outros materiais, como chapa metálica ou betão. 

 

  

Figura 9 Mapa de edifícios de acesso público com potencial para instalação de coberturas verdes 
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Das 60 coberturas identificadas, 41 possuem potencial para a instalação de 

coberturas verdes de acordo com a metodologia desenvolvida por Maria Inês Sousa, 

para o PQAP, que afirma “As CV potenciais são coberturas planas (sem inclinação) em 

chapa metálica ou betão.” (Sousa, M.I., 2017).  

3.2. Levantamento de coberturas verdes existentes na cidade 

de Gondomar; 

Na União de Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim foram 

detetadas apenas duas coberturas verdes: uma localizada no centro de Gondomar, 

mesmo em frente à Escola Secundária de Gondomar, denominada de “Praça de 

Cidadão”, e outra, em Valbom, mais concretamente no Centro de Educação Ambiental 

da Quinta do Passal, espaço pertencente à Câmara Municipal de Gondomar (figura 10). 

Figura 10 Coberturas Verdes existentes na área de estudo 
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4. Proposta de instalação de uma cobertura verde 

para o Parque Tecnológico de Gondomar 

4.1. Acerca do espaço 

O Parque Tecnológico “GoldPark”, localizado no centro de Gondomar, foi criado 

com o intuito de promover o desenvolvimento económico do Município, concentrando a 

indústria de ourivesaria, em um único espaço, de forma a fornecer todo o apoio 

necessário aos ourives.  

4.2. Análise do local 

Como o edifício dispõe de instalações para atividades comerciais e empresariais, 

onde é possível acolher seminários, workshops, exposições, congressos, formações, 

entre outras atividades, é necessário para este espaço, um local onde se possam 

realizar eventos ao ar livre. É desta necessidade que surge a ideia de aproveitar a 

envolvente do espaço, mais concretamente, a cobertura do parque de estacionamento, 

localizado mesmo em frente do edifício.  

Assim a encomenda feita pela CM de Gondomar, foi um projeto para uma 

cobertura ajardinada para o topo do edifício do parque de estacionamento, tornando o 

local esteticamente agradável e acessível para receber os eventos ao ar livre que o 

espaço promove. Juntamente com esse projeto, foi pedido também que houvesse uma 

reformulação do espaço verde existente, de forma a torná-lo coerente com o projeto da 

cobertura verde. 

Após a análise ao local, foi possível verificar que a cobertura do parque de 

estacionamento possui uma área com dimensões favoráveis, o que torna possível a 

criação de um espaço verde com uma zona relvada de grandes proporções, para a 

criação de vários eventos que seja necessário haver a colocação mobiliário de exterior, 

como por exemplo, mesas e cadeiras. Outro aspeto favorável é o microclima da 

cobertura. Como a cobertura é localizada ao nível do solo, o clima que se faz sentir nela 

é semelhante ao clima existente na envolvente.  

 

 



Contributo para uma estratégia de implementação de coberturas verdes no Concelho de Gondomar. Inventariação 

atual e potencial. Proposta de cobertura verde no Parque Tecnológico de Negócios de Ourivesaria de Gondomar. 26 

 

 

 Os restantes espaços verdes existentes neste espaço (figura 12), são pequenos 

canteiros localizados à frente do edifício principal e ao lado da cobertura; e uma grande 

área verde que rodeia a Sul, a Oeste e a Norte o edifício principal. Esta área tem um 

declive elevado (superior a 8%), pouca vegetação arbórea, e nenhum acesso pedonal. 

A sul do edifício, está a ser contruído uma praça, que vai servir de apoio a um pequeno 

café/bar que vão instalar na propriedade. 

 

Figura 12 Espaços verdes envolventes do edifício GoldPark. 

Figura 11 Conjunto de imagens do atual estado da cobertura 
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4.3. Síntese 

Após uma análise mais intensiva ao espaço, uns dos problemas detetados, foi a 

falta de carater do espaço verde existente, bem como de ordenamento e a escassez de 

vegetação de porte arbóreo. Ao continuar a percorrer o espaço, mais problemas vão 

surgindo, como a falta de vegetação em certos locais (figura 14), que a existência desta, 

tornaria o espaço muito mais apelativo. 

 

Figura 14 Conjunto de imagens que mostram a escassez de vegetação no lugar 

Figura 13 A: Área verde na envolvente do edifício GoldPark; B: praça de apoio ao café/bar a sul do edifício Goldpark 

A B 
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 Figura 15 Localização da maior área verde do espaço de intervenção 

É também notória a falta de intervenção na maior área verde pertencente a este 

espaço (figura 15). Esta zona, além de possuir uma grande inclinação, não possui 

nenhuma estrutura construída de acesso. O conjunto de imagens apresentadas a 

seguir, mostram como se encontra o espaço atualmente (figura 16). 

 

 
  

Figura 19: Conjunto de imagens que mostram o estado atual da maior área verde do local de intervenção 
Figura 16 Conjunto de imagens que mostram o estado atual da maior área verde do local de intervenção 
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4.4. Proposta 

A Proposta apresentada neste capítulo vai de encontro à resolução dos problemas 

detetados no local, e aos objetivos seguintes: 

• A criação de espaços verdes com potencial estético, de forma a promover a 

qualidade visual do local; 

• A criação de um espaço exterior para a realização de eventos promovidos pelo 

Parque Tecnológico; 

• Promover o contacto dos utilizadores do Parque Tecnológico com espaços 

verdes de qualidade; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do lugar, nomeadamente para 

a mitigação dos efeitos provocados pelas alterações climáticas 

 

Figura 17 Plano Geral da proposta para o GoldPark 
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 O projeto é divido em duas partes: a cobertura verde do parque de 

estacionamento, que é o objetivo principal deste projeto, e a envolvente verde do edifício 

principal. 

O desenho da cobertura verde corresponde a uma forma contínua biomórfica (figura 

18), interrompida por três áreas pavimentadas já existentes, que vão servir como áreas 

de acesso à zona verde. As duas zonas verdes com maior área vão ser destinadas à 

cobertura verde em si. Cada zona é constituída por uma área central relvada, que se 

encontra separada por uma guia em aço corten dos dois canteiros localizados nas suas 

margens. 

 

Figura 18 Esquema que mostra a continuidade do desenho da cobertura 

Em relação à vegetação proposta para os quatro canteiros, após a consulta do Guia 

Técnico para Projeto, Construção e Manutenção de Coberturas Verdes, lançado pela 

ANCV, e outros documentos sobre coberturas verdes, optei por escolher espécies de 

porte sub-arbustivo (Calluna vulgaris, Argyranthemum frutescens, Helichrysum petiolare 

e Felicia amelloides) e herbáceo (Brachyscome multifida e Festuca glauca), mesmo 

sendo a cobertura de caráter intensivo.  

 

Figura 19 Cobertura verde 
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Relativamente há manutenção da cobertura, para a área relvada, propõe-se a 

realização cortes mensais de outubro a março, e cortes duas vezes por mês de abril a 

setembro. Para os canteiros de subarbustivas e herbáceas, propõe-se o controlo do 

crescimento da vegetação, através de podas regulares e de mondas, de forma a impedir 

que esta não invada os pequenos corredores de passagem, criados com o propósito de 

facilitar a manutenção deste espaço. 

Propõe-se um sistema de rega capilar para a cobertura verde (figura 19). Este 

sistema é composto por um elemento de retenção de água (Aquatec AT 45), tubos de 

rega gota-a-gota grampeados nos elementos Aquatec AT 45 e uma manta DV 40 

(possui vários “pavios” que se encontram repartidos de forma regular). A água captada 

é distribuía pelas células constituintes do Aquatec AT 45 e é levada pelos “pavios” da 

manta, uniformemente, para o substrato e depois para as plantas. Este sistema 

consegue reduzir o consumo de água, em comparação com a rega por aspersão ou 

pulverização, pois a água é distribuída diretamente para a zona radicular, além de que, 

em comparação com a rega gota-a-gota, há um menor número de gastos a nível de 

material pois são necessários menos tubos.  A nível estético da cobertura, a escolha 

deste sistema de rega é uma mais valia, pois, todo o sistema é subterrâneo, tornando a 

superfície mais “limpa”. 

 

 

Figura 20 Pormenor de cobertura verde com sistema de rega capilar 
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Embora não seja o objetivo principal deste trabalho, por sugestão do local de estágio 

foi também elaborada uma proposta para os restantes espaços verdes situados na 

envolvente do edifício Goldpark (figura 21). 

 

Figura 21 Espaços verdes constituintes do GoldPark 

Para a zona verde de maior área, situada maioritariamente a norte e nascente do 

edifício principal (figura 15), apenas é proposta a instalação de um prado em 

crescimento semi-livre e a plantação de alguns espécimes arbóreos para conferir ao 

espaço uma maior qualidade estética. São também propostos dois acessos através de 

escadas, para facilitar o acesso ao espaço, nomeadamente para realizar tarefas de 

manutenção (figura 22). 

 

Figura 22 Áreas de acesso propostas 
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Figura 23 Identificação da área que se pode usufruir sem grandes problemas de mobilidade 

No que respeita à vegetação, proponho a plantação de espécies arbóreas e 

arbustivas, tendo como condicionante uma lista de espécies a não plantar devido à sua 

suscetibilidade à bactéria Xylella fastidiosa, fornecida pela CM de Gondomar. As 

espécies escolhidas foram as seguintes: de porte arbóreo, o Celtis australis, o Pinus 

sylvestris e o Pyrus communis, e de porte arbustivo, o Berberis thunbergii, o Cotoneaster 

horizontalis, o Teucrium fruticans e o Viburnum lucidum. Ao nível do solo, proponho a 

instalação de um prado em crescimento semi-livre.  

 

Sobre a manutenção para estes espaços, o prado deverá ser cortado pelo menos 

duas vezes por ano, sendo o primeiro corte efetuado nos finais de junho e o segundo 

corte nos finais de dezembro, de forma a que o crescimento do prado seja semi-livre. 

As árvores devem ser todas de crescimento livre, havendo apenas podas cirúrgicas para 

a remoção de ramos secos ou que estejam em conflito com a envolvente. Para o estrato 

arbustivo, é proposto um crescimento semi-livre, onde haja a realização de podas de 

arejamento, e a remoção de ramos secos, mortos e doentes. É necessário durante a 

fase de instalação, que as árvores e arbustos sejam regados todos os dias, durante a 

época de Verão. 

Para a zona verde de maiores dimensões, localizada por detrás do edifício (figura 

15), não é proposto nenhum tipo de rega, apenas proponho a existência de dois pontos 

de água para assegurar a rega manual, em caso de necessidade. Para os restantes 

espaços verdes da envolvente (figura 23), proponho que o sistema de rega usado seja 

o sistema de rega gota-a-gota, com o tubo Dripline autocompensante para a superfície, 

da Rain Bird. 
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Figura 24 Restantes espaços verdes da envolvente, com o sistema de rega gota-a-gota 
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5. Conclusão 
 

No contexto da Estratégia Municipal da Adaptação às Alterações Climáticas do 

concelho de Gondomar, este trabalho faz uma contribuição para o desenvolvimento de 

uma política de instalação de coberturas verdes (uma solução baseada na natureza) 

neste concelho. 

Usando a metodologia desenvolvida para o Projeto Quinto Alçado do Porto do 

vizinho concelho do Porto, foi feita a inventariação das coberturas verdes existentes e 

das coberturas verdes potenciais em edifícios de acesso público para uma das 

freguesias mais urbanas do concelho – a União de Freguesias de Gondomar (São 

Cosme), Valbom e Jovim. Verificou-se a existência de 2 coberturas verdes e a existência 

de 41edificios de acesso público com potencial para instalar coberturas verdes.  

Dentro deste contexto foi apresentada uma proposta para a instalação de uma 

cobertura verde na cobertura do parque de estacionamento subterrâneo do edifício 

GOLDPARK – Parque temático” do Município de Gondomar, contribuindo para reforçar 

a infraestrutura verde do concelho. 
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