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Resumo 

O presente relatório tem por objetivo citar as atividades desenvolvidas durante o 

estágio realizado na Câmara Municipal de Matosinhos. Entre estas atividades foi criado 

um projeto de execução para a Requalificação do Parque de Picoutos e uma proposta 

para a sua envolvente. Contempla uma revisão bibliográfica com pesquisa sobre a 

evolução e necessidade de criação de áreas verdes pós-revolução industrial. 

 

O ponto central do relatório é referente ao projeto de execução de arquitetura 

paisagista para a requalificação do Parque de Picoutos, constituído por peças descritas 

e desenhadas. As peças desenhadas compreendem peças relativas ao levantamento 

da situação existente: Plano de Situação Existente, Plano de Trabalhos Preparatórios; 

peças relativas à organização do espaço: Plano de Modelação, Drenagem Natural e 

Altimetria, Plano de Planimetria; peças relativas às estruturas construídas: Plano de 

Estruturas Construídas, Plano  de Iluminação; e peças relativas à estrutura verde: Plano 

de Plantação de Árvores e Arbustos, Plano de Plantação de Subarbustivas e Herbáceas, 

Plano de Sementeiras e Revestimentos, Plano Indicativo de Rega e Plano de 

Manutenção e Conservação. Estes, fazem-se acompanhar ainda por um conjunto de 

desenhos de pormenorização de pavimentos, estruturas construídas e plantação, assim 

como por um Plano geral. As peças escritas fazem parte do corpo do relatório e 

aparecem como proposta para a requalificação do parque, Caderno de Encargos e 

Estimativa orçamental. 

 

O Parque de Picoutos foi criado em 2014 e fica localizado na cidade de São 

Mamede Infesta, concelho de Matosinhos, com área de 10ha e tem recebido, por parte 

dos seus utilizadores, pedidos para uma requalificação abrangente, que contemple mais 

espaços para prática de atividades ao ar livre, um acréscimo de caminhos pedonais, a 

introdução de um parque infantil, naturalização de sua ribeira e alteração da área das 

hortas. O projeto elaborado considera todos os pontos referidos. 

 

A proposta para a envolvente do parque, com área de 22ha, baseia-se na 

introdução de projetos de urbanização multi e unifamiliar, que privilegia a qualidade de 

vida aliando a conservação das áreas de vegetação autóctone já presentes a áreas para 

práticas desportivas, bem como a criação de uma barreira acústica natural para isolar o 

ruído oriundo da autoestrada A4 e consequentemente dar mais conforto aos utilizadores 

e residentes. 
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Abstract 

This report has for objective to describe the activities developed during the 

internship at the Matosinhos City Hall. Among those activities an execution project for 

the requalification of the Picoutos environmental park was created as well a proposal for 

its surroundings. The project includes a bibliographic review with research on the 

eveolution and need for creation of green areas in the post-industrial revolution. 

 

The reports central point refers to the landscape achitecture execution project for 

the requalification of the Picoutos environmental park, constituted by written and drawn 

pieces. The drawn pieces include pieces relative to the existing conditions survey: 

existing situation plan, preparation work plan, pieces related to the spacial organization, 

terrain modelling plan: natural drainage and altimetry plan, planimetric plan; pieces 

related to built structures: pavements and built structures plan, lighting plan; and pieces 

related to the plant structure: trees and shrubs plantation plan, watering, maintenance 

and conservation plan. These plans are accompanied by a set of drawings for detailing 

of pavements, built structures and plantations, as well a general plan. The written pieces 

are part of the report’s body and are represented in the form of a proposal for the park 

requalification, terms of reference and budget estimate. 

 

The Picoutos environmental park was created in 2014 and is located in the city 

of São Mamede Infesta, Matosinhos municipality, with an area of 24.7acres and it has 

been receiving, by part of its users, requests to undergo a deep requalification proces 

which contemplates additional spaces for outdoor activities, increase the walking paths, 

introduction of a playground, naturalization of its stream and changes to the vegetable 

gardens. The project created considers all the mentioned points. 

 

The proposal for the park’s surroundings, with a 54.3acres area, is based on the 

introduction of mono and multi family urbanization projects, which privilige the quality of 

life allying the conservation of the native vegetation present to areas dedicated to sport 

activities, as well as the creation of a natural acoustic barrier to isolate noise from the A4 

motorway and consequently provide more comfort for the users and residents. 
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2 Introdução 

O presente relatório foi elaborado no âmbito de estágio curricular desenvolvido 

na Câmara Municipal de Matosinhos e trata-se da requalificação do Parque de Picoutos 

e sua envolvente, numa área total de 32ha. 

 

A criação e requalificação de áreas verdes dentro do perímetro urbano das 

cidades é de fundamental importância para melhorar a qualidade de vida da sua 

população, criando uma paisagem mais atrativa e melhor organização do espaço 

urbano. Estas áreas promovem desde benefícios físicos e psicológicos aos usuários, 

até melhorias ambientais como alterações no microclima (vento, umidade e 

temperatura), conservação de biodiversidade e melhoria da qualidade do ar com a 

fixação de partículas poluentes. Devem ser compreendidas como um dos elementos 

constituintes da estrutura urbana e não apenas destinadas à ocupação de espaços 

desqualificados no tecido urbano. 

 

A proposta para este projeto deverá promover um espaço público com qualidade 

ambiental, estética e funcional, vocacionado para o recreio, lazer, desporto e habitação 

e que contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, mediante a sua 

integração urbana e social. A presença de uma profusão de elementos naturais e 

construídos, dispersos por toda a área de intervenção, ligados à exploração agrícola, 

definem uma paisagem de elevado valor paisagístico agregado. 

 

3 Objetivos 

A requalificação do Parque de Picoutos e sua envolvente tem como objetivo 

principal a transformação do parque existente numa área verde de elevado significado 

paisagístico e ambiental, aliado à criação de condições que aumentem a proximidade 

da população ao parque para recreio/lazer, desporto e saúde. 

 

De forma a atingir o objetivo principal traçado, a proposta tem base em ações 

essenciais: 

▪ Garantir um uso mais eficiente com a introdução de circuitos nos 

percursos pedonais. 

▪ Melhorias nas áreas destinadas a pequenas produções agrícolas, 

incluindo a sua deslocação para uma área com menos encharcamento. 
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▪ Dinamização do espaço do parque através da criação de áreas 

desportivas formais, clareiras para desportos informais e introdução de 

parque infantil. 

▪ Valorização paisagística e ambiental, destacando a naturalização da 

ribeira de Picoutos que cruza o parque, a criação de uma barreira 

acústica/visual natural que isole a passagem da A4 que tangencia o limite 

norte do parque e a restruturação geral da vegetação, privilegiando as 

espécies autóctones existentes e a biodiversidade.  

 

Para a área envolvente, a proposta contempla a introdução e planeamento do 

edificado em duas áreas de AUDAC (áreas urbanas disponíveis a consolidar) 

enquadradas harmoniosamente no espaço e aproveitando a vegetação existente. 

 

4 Metodologia 

Como etapa inicial, foi efetuada a escolha do local de intervenção e sua 

abrangência. Esta escolha foi realizada em conjunto com o orientador, o supervisor e o 

estagiário. No processo de escolha, avaliou-se a diversidade existente no local, o seu 

potencial de requalificação nas vertentes naturais e urbanísticas, essenciais para a 

consolidação do conhecimento adquirido ao longo do mestrado. A área em questão 

deveria também ser propriedade pública. 

 

Estabelecidos os critérios de seleção, os locais alternativos foram avaliados, 

tendo sido selecionado o Parque de Picoutos, um parque urbano com 7,5ha, criado em 

2014 na localidade de São Mamede Infesta, concelho de Matosinhos. 

 

Após a escolha, avançou-se para a etapa de levantamento de dados, com visitas 

ao local com registos fotográficos e análise do projeto existente. Foi dada particular 

atenção ao mapeamento das manchas de vegetação existente, identificando espécies 

autóctones e invasoras. Foram também marcados pontos de interesse e traçados os 

caminhos de pé posto. 

 

Como um dos objetivos é a aproximação da população ao parque, foi realizada 

uma pesquisa junto à população para entender as demandas e necessidades dos 

usuários para o parque.  
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Esta pesquisa consistiu em leitura de emails enviados à Câmara Municipal de 

Matosinhos desde a criação do parque até à data atual com sugestões, reclamações e 

demais observações, para entender a perceção que a população tinha do parque e o 

que gostariam de ver alterado. 

 

O estudo da área envolvente, nomeadamente o fluxo da autoestrada A4, 

contígua ao parque a norte, bem como a cidade de São Mamede Infesta também foi 

importante para perceber o contexto e necessidades para o local. Para estas áreas, a 

análise de informações baseou-se em visitas ao local, entrevista realizada com o 

Coordenador de Planeamento da Câmara Municipal de Matosinhos (Arq. João Quintão), 

estudo do Plano Diretor Municipal de Matosinhos (PDM), principalmente da carta de 

condicionantes, de ordenamento e o regulamento. 

 

Após a pesquisa de todas as informações consideradas fundamentais para o 

planeamento do projeto definiram-se os objetivos específicos para a requalificação do 

Parque Picoutos e aprofundou-se a revisão bibliográfica nos aspetos essenciais do 

projeto: 

▪ Estabelecimento de barreiras acústicas naturais; 

▪ Naturalização da Ribeira de Picoutos; 

▪ Estruturas verdes (Parques Urbanos); 

▪ Hortas urbanas. 

 

Com a revisão concluída e todas as informações necessárias, realizam-se os 

esboços iniciais para o parque. Estes basearam-se inicialmente em linhas orgânicas, 

nos primeiros cuidados com a criação dos circuitos de circulação e na distribuição dos 

espaços. Ocorreram diversas etapas de aperfeiçoamento dos esboços, juntamente com 

o orientador do estágio até alcançar um desenho final. 

 

A partir do desenho final, foram elaboradas as peças desenhadas do projeto de 

execução: 

▪ Plano Geral 

▪ Plano de Situação Existente 

▪ Plano de Trabalhos Preparatórios; 

▪ Plano de Modelação, Drenagem e altimetria; 

▪ Plano de Planimetria; 

▪ Plano de Estruturas Construídas; 
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▪ Plano de Plantação de Árvores e Arbustos; 

▪ Plano de Plantação de Subarbustivas e Herbáceas; 

▪ Plano de Sementeiras e Revestimentos; 

▪ Plano de Conservação e Manutenção; 

▪ Plano de Rega; 

▪ Plano de Iluminação; 

▪ Plano de Pormenores Construtivos. 

 

Foi também elaborada uma memória descritiva, na forma de uma proposta e 

respetivo caderno de encargos e orçamento para execução. 

 

 

Figura 1: Esquema da metodologia de trabalho. Fonte: Autor 

 

5 Revisão Bibliográfica 

 

A necessidade de criação de áreas verdes no espaço urbano surge no final do 

século XVIII com o aumento da insalubridade nas cidades europeias, pós-Revolução 
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Industrial. Aparecem filosofias favoráveis ao surgimento de novas relações da natureza 

com a sociedade. Nesta época os espaços verdes eram particulares e restritos a elite. 

Conforme Silva, “a cidade era o berço da poluição do ar e sonora e dos maus costumes 

e o campo passou a ser um local desejado, uma vez que possuía ar fresco e 

tranquilidade. Por isso, há o surgimento da valorização do campo e das áreas verdes 

no urbano […]” (SILVA, 2003, p. 45). 

 

Em meados do século XIX, com o êxodo rural e aumento muitas vezes 

desordenado da população urbana, crescem também as necessidades de criar 

estratégias para melhorar a qualidade de vida na cidade, em termos sanitários, 

urbanísticos, de conservação e mesmo estéticos. Surgindo assim os primeiros parques 

públicos, garantindo outras características e funções para os espaços verdes, tais como 

proteção de áreas naturais, socialização, áreas de contemplação, lazer e “pulmões para 

as cidades” permitindo que todas as classes sociais desfrutassem de seus benefícios. 

A criação de jardins e parques públicos responde também a uma preocupação com a 

“moralização das classes trabalhadoras” (CHOAY, 1994: 62). 

 

O conceito de espaço verde pode apresentar-se de várias formas, como parque 

urbano, jardim público, área de enquadramento de vias e edifícios, corredor verde, etc. 

– assumindo características e dimensões muito variadas e uma oferta muito 

diversificada de usos e funções.   

 

Na bibliografia podemos encontrar várias definições sobre o conceito de Parque 

urbano, onde pode-se notar que a dimensão influi diretamente em suas funções. 

 

Segundo Francisco Caldeira Cabral e Gonçalo Ribeiro Telles (2005), Parque 

Urbano é um conjunto em que domina a árvore com um sentido próximo da mata, de 

superfície mais ou menos extensa que deve levar a paisagem exterior até ao centro da 

cidade e dar ao homem o contacto com a natureza que lhe falta na vida quotidiana. 

 

Segundo Falcón (2007), é considerado Parque Urbano todo o espaço verde 

urbano com superfície superior a 1ha, que disponha de equipamento básico de uso 

social. O coberto vegetal é considerável, relativamente à área total, e nele domina o 

estrato arbóreo, sendo também notável a presença de arbustos e plantas vivazes. 

Devido à sua dimensão e à presença abundante de vegetação deve permitir um 

isolamento quase total em relação aos ruídos do exterior. Por regra, o raio de influência 
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do Parque Urbano vai além do bairro em que se situa e é usual receber visitantes dos 

vários pontos da cidade.  

 

Parques urbanos são definidos como espaços livres públicos urbanos, com 

dimensões significativas e predominância de elementos naturais, com ambiente 

equipado para recreação, com paisagem rica em elementos naturais e com 

independência espacial no que se refere à malha urbana (KLIASS, 1993; GONÇALVES, 

1994). 

 

Segundo estudo desenvolvido pela Universidade de Valência em 2001, o Parque 

Urbano apresenta uma área entre 10 e 20ha e pode servir alguns bairros ou toda uma 

cidade. É um espaço com funções variadas, entre elas o desporto organizado ou livre, 

o repouso, assim como atividades culturais, além das funções ecológicas já conhecidas. 

É também frequente os Parques Urbanos estarem situados nas proximidades de 

recursos naturais preexistentes (rios, lagos, matas, etc.), atuando como complemento a 

estes, ou podem tender a criar artificialmente conotações deste tipo no contexto urbano. 

Este facto vem enfatizar o objetivo de recriar a Natureza no seu estado mais puro como 

contraste ao artificialismo da cidade (Ballester-Olmos e Carrasco, 2001). 

 

“É assim o parque urbano da atualidade. Ao contrário dos espaços públicos 

projetados no passado, estes parques são criados a partir de parcelas abandonadas 

das cidades: bosques isolados, bases militares e aeroportos desativados, sistemas de 

escoamento de águas, linhas férreas e pontes… Tudo serve nesta experiência global. 

Parques ferroviários, inspirados pelo sucesso da High Line em Nova Iorque, são agora 

polos de atração em Sydney e Helsínquia. Singapura está a construir uma floresta 

húmida artificial dentro do aeroporto de Changi. Há planos para criar um parque enorme 

no que resta do lago Texcoco, nos limites da Cidade do México.” (Ken Otterbourg, 

National Geographic, 2016). 

 

 

5.1 Contexto Histórico 

 

Os primeiros parques urbanos públicos surgem no século XIX, com destaque 

para o Victoria Park, classificado como mais antigo do mundo, localizado em Londres e 

fundado em 1845. A ele segue o Birkenhead Park, em Birkenhead, Inglaterra, 

inaugurado em 1847. Existem exemplos de parques anteriores, porém estes foram 
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criados com outras utilizações em mente, como por exemplo o Boston Common, em 

Boston (EUA), criado em 1634 como uma fazenda chegando a servir de acampamento 

militar. 

 

 

Figura 2: Vista aérea do Victoria Park, Londres. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 3: Vista aérea do Birkenhead Park. Fonte: Google Earth. 
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Figura 4: Vista aérea do Boston Common. Fonte: Google Earth. 

 

Foi em 1858 que surge em Nova Iorque um ícone mundialmente conhecido dos 

parques urbanos, o Central Park. Projetado por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, 

baseado em princípios inovadores, influenciando a forma de desenvolvimento de parque 

urbanos. Surge inserido no coração de Manhattan como uma grande área verde com 

mais de 300ha, mas com construções em escala intimista, imitando uma paisagem 

natural para o uso da população comum. Segundo (FBW, Fund for a Better Waterfront, 

2018) o conceito por de trás do denominado Greensward Plan (plano original para o 

Central Park) era providenciar as pessoas um lugar para escapar da agitação da vida 

citadina. 
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Figura 5: Vista aérea do Central Park, Nova Iorque. Fonte: Google Earth. 

 

No Porto, na ausência de um parque urbano propriamente caracterizado, a 

primeira área verde pública estruturada consiste num jardim público construído em 

frente à biblioteca criada do antigo convento de Santo António, no campo de São Lázaro.  

O jardim foi inaugurado em 1834, mas só ficaria totalmente concluído em 1841. 

Projetado pelo paisagista João José Gomes, o Jardim de S. Lázaro caracterizava-se por 

uma composição geométrica rígida limitada por um gradeamento. Em finais da década 

de sessenta do mesmo século o jardim sofreu alterações de arquiteto paisagista alemão 

Emílio David, conferindo-lhe as características de irregularidade do traçado observáveis 

na atualidade. 
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Figura 6: Vista aérea do jardim de São Lázaro, Porto. Fonte: Google Earth 

 

Outro jardim de importância construído no Porto, foi o do Palácio de Cristal, 

criado pela Sociedade Agrícola do Porto, formada em 1854, foi responsável por construir 

um palácio de cristal no Campo da Torre capaz de albergar futuras exposições 

agrícolas. A Sociedade do Palácio de Cristal contratou Thomas Dillens Jones para o 

projeto do palácio e Emílio David para o arranjo do espaço exterior. O Palácio de Cristal 

e os seus jardins ficariam concluídos em 1865, sendo inaugurados no mesmo ano 

durante a Exposição Internacional Portuguesa. Emílio David aplicou no seu projeto “as 

novas modas que corriam pela Europa nos domínios do ordenamento e arranjo de 

espaços recreativos (...) estruturando-o a partir de dois elementos fundamentais: a 

alameda, e um bosque com circuitos passando por recantos pitorescos a justificarem o 

arranjo de outros tantos «sítios de estar» ligados entre si por caminhos ou veredas” 

(ARAÚJO, 1979: 14) 
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Figura 7: Gravura do Palácio de Cristal e seus jardins - 1865. Fonte: GISA-CMP 

 

 

Figura 8: Vista aérea da estrutura verde do Palácio de Cristal. Fonte: Google Earth 

 

Na mesma altura que surgiu o Palácio de Cristal o Porto conhecia outro jardim 

público, a Cordoaria. Em 1866 Alfredo Allen (então vereador do pelouro dos jardins e 

figura destacada da Sociedade do Palácio de Cristal), propõe a transformação da 

Cordoaria em passeio público. Tratava-se do antigo Campo do Olival, onde tinha 

nascido a primeira alameda da cidade e que passou a ser conhecido por Cordoaria por 
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aí se ter instalado uma em 1661. O espaço era então palco de inúmeras feiras, que 

foram, progressivamente, deslocadas para outros locais, mais periféricos, da cidade. 

Será novamente Emílio David o responsável pelo projeto do jardim, que aí aplica, mais 

uma vez, “as novas modas que corriam pela Europa nos domínios do ordenamento e 

arranjo de espaços recreativos, onde os bosques eram então alvo de particular 

predileção do público” (ARAÚJO, 1979: 14). 

 

  

Figura 9: Jardim da Cordoaria (carta da cidade - 1892), Fonte: Marabo, 2012 

 

 

Figura 10: Vista aérea do jardim da Cordoaria. Fonte Google Earth 

 

Em 1932 Ezequiel de Campos apresenta o «Prólogo ao Plano da Cidade do 

Porto», dedicando alguma atenção aos espaços verdes. Introduz um capítulo 

denominado «Jardins e Parques» (CAMPOS, 1932: 31-32), considerando-o 
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“revolucionário, porque o Porto não tem os jardins nem os parques nos seus hábitos de 

descanso nem exercício”. 

 

Em 1941 foi elaborado pelo Arquiteto Giovani Muzio um novo Plano Geral de 

Urbanização da Cidade do Porto, que caracteriza na sua memória descritiva, de forma 

objetiva, os espaços verdes públicos existentes na cidade: a cidade do Porto é uma 

cidade sem parques e jardins do tipo de repouso e recreio. Os seus jardins são locais 

de passagem. Já lhes quiseram tirar esse carácter colocando canteiros que obrigam a 

mais longos percursos; foi baldado o intento; continuam de passagem” (GARRETT, 

1974: 13). 

 

Nos anos 60, encontram-se reservados terrenos no Plano de Urbanização do 

Arquiteto Robert Auzelle para construção de parques. Em 1982, se dá início aos 

primeiros estudos conceptuais para a criação do parque ocidental da cidade. Em 1991, 

inicia-se a construção continuada, com projeto do arquiteto paisagista Sidónio Pardal, 

do maior parque urbano de Portugal com 80ha. 

 

 

Figura 11: Vista aérea do Parque Ocidental, Porto: Fonte: Google Earth 

 

Em Matosinhos concelho da área de intervenção deste projeto os primeiros 

registos da criação de jardins públicos   tiveram como objetivo abrigar feiras como a de 

gado de Santana de Matosinhos e a feira da Louça ligada à romaria do Senhor de 

Matosinhos, instaladas no jardim Basílio Teles construído em 1909. 
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Em 1951 o mesmo foi remodelado e criada uma vedação no seu entorno. Em 

2005 sofreu novas alterações, com a construção de um edifício em madeira, pavimentos 

em betuminoso e remodelação do parque infantil. Novamente em 2014 houve uma nova 

intervenção no parque infantil com renovação dos equipamentos.  Em 2020 está prevista 

uma nova intervenção com alargamento do pavimento e retirado do lago. Em todas as 

intervenções seu traçado original foi mantido. Hoje o Jardim Basílio Teles é um espaço 

arborizado atravessado por vários caminhos e com diversas zonas de estadia, ainda 

utilizado para  feiras e um dos espaços verdes de referência neste concelho. 

 

 

Figura 12: Vista aérea do jardim Basílio Telles. Fonte: Google Earth. 
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Figura 13: Planta de alterações gerais. Fonte: Arquivo Municipal CMM. 

 

5.2 Barreiras acústicas 

A utilização de barreiras acústicas constitui um método eficaz de redução de 

ruído de tráfego em áreas habitadas ou de recreio e lazer. De modo a assegurar o bom 

desempenho de uma barreira, devem ser considerados vários fatores como o desenho, 

o custo, o material constituinte, aspetos estéticos, manutenção e durabilidade, entre 

outros. 

 

Uma adequada disposição de atividades, nomeadamente a localização de 

edifícios destinados a usos menos exigentes junto da via de tráfego, poderá servir de 

barreira a outras atividades mais sensíveis. As próprias construções junto de vias 

constituem uma barreira física aos edifícios localizados atrás, devendo a construção ser 

paralela à estrada e não perpendicular, de modo a não ficarem ambas as fachadas 

expostas ao ruído (FHWA, 1992; Instituto do Ambiente, 2002; Carvalho e Rocha, 2008). 

Note-se que apresentam limitações na proteção de edifícios altos, na medida em que 

têm pouco efeito para habitações que sejam mais elevadas que as próprias barreiras 

(FHWA, 1992). 
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As barreiras podem ser criadas através de estruturas naturais ou construídas. 

Este último caso, tem-se apresentado como predominante, particularmente quando se 

trata de infraestruturas já existentes e por carecer de pouco espaço de implantação no 

local. As barreiras acústicas artificiais podem permitir uma redução dos níveis sonoros 

até 15dB (Instituto do Ambiente, 2002). Porém, apresentam como aspeto negativo o 

facto de ter um efeito de degradação visual da paisagem e de obstrução da visão. 

 

Em alternativa, a criação de barreiras naturais somente com vegetação constitui 

um método pouco eficaz em termos de redução de ruído. No entanto não podemos 

desconsiderar o impacto visual positivo que exerce sobre a população, traduzindo-se 

num aspeto psicológico que provoca uma diminuição da sensibilidade ao ruído (Instituto 

do Ambiente, 2002).  

 

Uma opção à instalação de barreiras acústicas artificiais, particularmente em 

fase de projeto de construção, poderá ser a adequada modelação do terreno envolvente 

ou a construção da estrada a uma cota inferior à área contígua, aproveitando desta 

forma a proteção dos taludes, que atuam como barreira. A modelação do terreno 

implica, no entanto, que haja espaço suficiente entre a fonte sonora e o recetor, de modo 

a criar uma elevação do solo que sirva de obstáculo à propagação sonora.  

 

As barreiras feitas com modelação do terreno, devido à sua aparência natural, 

são normalmente apelativas à vista e reduzem o ruído em cerca de 3 dB mais do que 

as barreiras artificiais com a mesma altura, no entanto, carecem de grandes áreas de 

instalação. Em conjunto com a modelação do terreno, as cortinas arbóreas exercem três 

tipos de influência ao nível das ondas sonoras: A primeira refere-se ao efeito do solo, 

que neste caso reduz a reflexão sonora e aumenta a absorção; A segunda interação diz 

respeito ao efeito provocado pelo tronco e os ramos da árvore, que dispersam as ondas 

sonoras; Em terceiro lugar, a folhagem das árvores atenua o som através da fricção, 

provocando um efeito de mascaramento do ruído (Crocker, 2007).  

 

Estas barreiras acústicas arbóreas, para surtirem o efeito de redução de ruído, 

devem ser suficientemente altas, largas e densas, de modo que não se possa ver 

através ou sobre as mesmas. Uma cortina arbórea densa de 30 metros de largura 

poderá reduzir os níveis de ruído em cerca de 5 dB. No entanto, na maioria das 

situações, esta opção não é praticável (FHWA, 2001).  
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A associação entre modelação do terreno e uso de vegetação tem um dos 

melhores efeitos desejados pelas barreiras acústicas, pois além de diminuir o ruído 

exerce uma perceção adicional de calma e silêncio pela população e é esteticamente 

mais apelativa. 

 

5.3 Naturalização de Ribeiras 

 

É crescente e indiscutível a necessidade de interferir e melhorar ambientalmente 

as linhas d’água. As zonas ribeirinhas representam uma riqueza extraordinária a nível 

dos solos férteis para a agricultura, da disponibilidade de água potável para o alimento 

e rega, proporcionando temperaturas mais amenas, favorecendo a fixação de 

mamíferos, aves e peixes. Foi nesse ambiente privilegiado que o homem edificou as 

primeiras localidades, a partir do qual formaram-se as primeiras civilizações 

(Saraiva,1999). 

 

 Atualmente, a preocupação e o esforço de reabilitação de ribeiras têm por 

objetivo melhorar em níveis ambientais, estéticos e urbanísticos e o restabelecimento 

de suas qualidades funcionais, fundamentais para a recuperação e sustentabilidade 

destes sistemas aquáticos. 

 

A naturalização é importante para reintroduzir diversidade biológica com a 

manutenção de toda a cadeia trófica do ecossistema. Essa reintrodução requer, por 

isso, uma diversidade de habitats adequados às diferentes fases de desenvolvimento 

das espécies que formam a comunidade local, conferindo-lhe uma maior capacidade de 

resiliência, em caso de perturbação (Tánago & Jalón, 1998). 

 

 Em Portugal, durante o século XX, precisamente décadas de 80 e 90, muitas 

linhas d’água no perímetro urbano foram canalizadas ou entubadas e desviadas para 

dar lugar á agricultura ou aglomerados urbanos. 

 

O desentubamento das linhas de água nem sempre é possível, resultante da 

sólida urbanização presente. Porém, sempre que possível, deve ser realizado, 

resultando na: diminuição do risco de inundações, maior facilidade de deteção de focos 

de poluição, melhoria da capacidade de autodepuração da água, aumento da 

conectividade ecológica e criação de espaços de lazer e contacto com a natureza 

(Lemos, 2010). 
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Na sua maioria, os problemas de instabilidade e degradação dos sistemas 

fluviais que agora se identificam foram provocados pelo confinamento e até 

entubamento das linhas de água, reduzindo as suas largura e capacidade de 

comunicação com o leito de cheia (Tánago & Jalón, 1998). Como tal, o correto 

funcionamento do ecossistema fluvial depende da existência de espaço disponível para 

o rio se desenvolver livremente, alterando o seu traçado, e comunicar com as zonas 

adjacentes. 

 

Dentre os principais objetivos que podem ser atingidos com a 

reabilitação/naturalização de ribeiras, podemos citar: 

▪ Proteção, controlo e melhoria da qualidade das águas superficiais;  

▪ Gestão adequada dos valores ribeirinhos;  

▪ Mitigação dos efeitos de entubamento; 

▪ Proteção da natureza; 

▪ Proteção contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição; 

▪ Estabilização de margens em locais sujeitos a forte erosão;  

▪ Melhoria da qualidade de vida das pessoas;  

▪ Criação de zonas de lazer; 

▪ Melhoria e aprofundamento do conhecimento relativo aos meios 

ribeirinhos. 

 

 É de salientar a efetiva importância da reabilitação das linhas de águas, não só 

pelo seu valor ecológico, mas também pelo seu valor socioeconómico. São imensos 

benefícios ecológicos e sociais associados à reabilitação de rios: transportam água, 

sedimentos e nutrientes da terra até ao mar, assumem um papel importante na formação 

das praias e regulam a salinidade a fertilidade dos estuários e zonas costeiras. Os rios 

funcionam ainda como corredores para a fauna migratória e criam habitats para diversas 

espécies de plantas e animais, nomeadamente as em extinção. 

 

Por fim, a reabilitação de ribeiras urbanas tem como objetivo o restabelecimento 

das funções ecológicas das linhas de água, atuando sobre a hidrologia, morfologia, 

qualidade da água e biodiversidade das mesmas. 
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5.4 Hortas urbanas  

As hortas urbanas surgem nos países do norte da Europa, durante a segunda 

metade do século XIX. Na Alemanha, um dos países pioneiros, existem hortas urbanas 

desde 1864. Na Dinamarca, que é o país europeu com a maior percentagem de hortas 

urbanas, esta tradição remonta ao século XVIII. 

 

Em Portugal, apesar de as hortas urbanas ainda não terem uma expressão muito 

abrangente, existem desde a década de 1960 e uma das figuras que tem vindo a insistir 

na importância das Hortas Urbanas é o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles. Este 

defende a integração da ruralidade no interior da cidade, sobretudo por razões históricas 

e culturais, defendendo até que foi a partir da agricultura que as cidades nasceram. No 

seu entendimento o espaço urbano permaneceu ao longo da sua história ligado ao 

espaço rural. A ruralidade faz parte da memória da cidade e da cultura das pessoas que 

nela vivem. Por isso, para este arquiteto paisagista, a base da Portugalidade encontra-

se no mundo rural e a ruralidade deve continuar presente no espaço urbano. 

 

O desenvolvimento da agricultura urbana é frequentemente associado a 

estratégias de planeamento sustentável, uma vez que permite preservar as áreas 

verdes na cidade, assegurando um agregado de funções ecológicas em meio urbano e, 

ainda funções de estadia e de recreio (Teixeira, 2016). 

 

Nos últimos anos, a prática de agricultura urbana tem vindo a ser apontada como 

solução e/ou complemento aos orçamentos familiares, através da redução dos custos 

com a alimentação, redução da insegurança alimentar e promoção da sustentabilidade 

ambiental. Estes benefícios aliam-se a uma maior aproximação da população urbana à 

natureza e ao acesso mais fácil a produtos frescos. No panorama atual da pandemia de 

2020, esse conceito ficará ainda mais disseminado e forte, causado pelo confinamento 

obrigatório, necessidade de contato com a natureza e redução de custos com a 

alimentação. 

 

Estas práticas normalmente são feitas em pequenos espaços, como em 

varandas, topo de edifícios, habitações privadas, centros de interpretação ambiental, 

terrenos municipais e podem ser classificadas como Hortas Sociais, Hortas de Recreio, 

Hortas de Recreio coletivas e Hortas Pedagógicas. 
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As hortas sociais, quer de uso individual quer familiar, têm como objetivo 

principal a satisfação das necessidades alimentares de pessoas e/ou famílias de poucos 

recursos com o consumo dos produtos cultivados ou com a venda dos produtos, uma 

vez que esta contribui para o aumento do rendimento familiar. As principais motivações 

assumidas para este tipo de hortas são a utilização racional de espaços, o 

desenvolvimento local fortalecendo a cultura popular, a segurança alimentar que 

favorece o controlo total sobre todas as fases de produção e a diminuição da pobreza 

através da produção de produtos para autoconsumo (Arruda, 2006). 

 

 As hortas de recreio, que também podem ser de uso individual ou coletivo, têm 

como finalidade o recreio/lazer dos utentes e são muitas das vezes utilizadas como 

forma de “escape” ao stress diário. As espécies hortícolas cultivadas neste tipo de hortas 

têm como destino final o autoconsumo (Howorth, 2011). 

 

Quanto às hortas pedagógicas, o objetivo principal é a educação ambiental, quer 

de escolas quer de associações constituídas para o efeito. A educação ambiental tenta 

despertar em todos os cidadãos a consciência que o ser humano é parte integrante do 

ambiente, tentando formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e 

com os seus problemas (Howorth, 2011).  

 

A localização de uma horta urbana pública é um fator de suma importância para 

a sua instalação, devendo garantir a segurança alimentar e a melhor utilização dos 

recursos disponíveis. Deve levar em conta o distanciamento de fontes poluidoras como 

vias (contaminam o solo com metais pesados, como por exemplo o chumbo), ribeiras 

poluídas (contaminam os vegetais com ovos e larvas de vermes e com bactérias). São 

também fatores essenciais a qualidade de solo e a disponibilidade e demanda hídrica.  

 

 

6 Área de intervenção 

 

A área de intervenção está inserida na cidade de São Mamede Infesta que faz 

parte da União de freguesias de São Mamede Infesta e Senhora da Hora, pertencentes 

ao concelho de Matosinhos. 
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Figura 14: Área de intervenção proposta, Fonte: Google Earth modificada pelo autor. 

 

6.1 Histórico 

São Mamede Infesta apresenta segundo a Junta de freguesia de São Mamede 

Infesta e Senhora da Hora (2020) uma população de cerca de 25.000 habitantes, com 

área de 5,21 km2 e densidade demográfica de 4.438 habitantes/km2.  

 

A freguesia de São Mamede de Infesta é muito antiga, aparece documentada 

nas inquirições de 1258 e no censo de 1527. As potencialidades urbanísticas e a riqueza 

dos recursos naturais levaram a que, tanto no fim do século XIX como no início do século 

XX, São Mamede fosse reconhecida como uma “lindíssima estância” (segundo o jornal 

Lidador da época) onde abundavam os passeios de barco pelo rio Leça, os piqueniques, 

os bailes de Domingo e as tertúlias. É também conhecida como uma região que 

apresenta casas de segunda moradia da classe privilegiada do Porto. 

 

O parque ambiental da ribeira de Picoutos foi criado em 2014. Com uma área de 

cerca de 7 hectares, 4,5 dos quais localizados em áreas REN e RAN, surgiu pela 

necessidade de recreio da população local, criação e valorização de áreas verdes para 

conservação de biodiversidade e da relação deste espaço com a sua envolvente. Antes 

da criação do parque o espaço era usado como área agrícola. 

 

Juntamente com a criação do parque foram abertas novas vias e projetadas 

outras (PDM de Matosinhos) que seriam implementadas para criar áreas de urbanização 

na envolvente do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matosinhos 
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Figura 15: Vias previstas no PDM. Fonte: Google Earth modificada pelo autor. 

 

É atravessado em sua extensão de norte a sul pela ribeira de Picoutos, que se 

encontra canalizada em meia cana de betão desde a década de 80. 

 

6.2 Envolvente 

A área de intervenção do projeto insere-se em uma área urbana consolidada e 

que tende a crescer, a norte do núcleo mais antigo de São Mamede Infesta. Tem como 

limite ao norte a autoestrada A4 e nordeste a Casa Museu Abel Salazar.   

 

A estrutura viária envolvente articula a Rede Distribuidora Principal Municipal 

com importantes vias de nível metropolitano e regional (IP4, E.N.14, Estrada da 

Circunvalação), configurando um quadro de boas acessibilidades que servem e 

estimulam todo o processo de urbanização. 

 

A envolvente a sul e este é constituída prioritariamente por área residencial, 

composta por moradias e pequenos edifícios. Já a oeste apresenta uma grande área 

industrial altamente degradada junto a E.N14 (Via Norte). 

 

A área ainda faz parte de um estudo chamado de Anel Verde de São Mamede 

Infesta desenvolvido na tese do estudante de Mestrado Marcelo Lima Barbeitos em 

Vias abertas juntamente com o parque (2014) 

Vias propostas no PDM 
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2017, com conceito de criar Infraestrutura Verde, Corredor Verde e a Rede de 

Mobilidade Suave para a região. 

 

 

Figura 16: Anel Verde de São Mamede Infesta. Fonte: M. Barbeitos, 2017 

 

 

7 Análise do espaço 

 

Para a realização deste projeto, foram efetuados levantamentos preliminares de 

dados, uma análise e diagnóstico, a fim de melhor definir funcionalidades, especificar 

espécies vegetais, estabelecer e ordenar estruturas contruídas, definir caminhos e 

buscar interferir o mínimo possível na topografia. 

 

Área de intervenção do projeto de requalificação 
do Parque Picoutos 
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Numa fase inicial procedeu-se ao levantamento e reconhecimento do terreno. 

Sinalizaram-se condicionantes tais como: redes de alta tensão, acessos, dimensões 

gerais, cotas e inclinação do terreno, exposição solar, ventos predominantes, vistas, 

bem como as intenções de uso e funcionalidades pretendidas pelos utilizadores.  

 

A área localiza-se numa região caracterizada por clima mediterrânico do tipo 

Csb. Durante o verão predominam os ventos Norte e Noroeste e no inverno os ventos 

Sudoeste. O índice pluviométrico médio é de 1.000 mm/ano concentrados nos meses 

de outubro a abril, nos demais meses as chuvas são raras. 

 

No processo de análise dos dados levantados, foram identificados problemas ou 

faltas que deverão ser resolvidos ou mitigados na proposta: 

▪ Poucos caminhos pedonais na região do parque; 

▪ Inexistência de um núcleo para desportos formais; 

▪ Vias existentes desconexas da paisagem e sem ligação à área 

envolvente; 

▪ Poluição sonora/visual com origem na autoestrada A4 que limita o parque 

a norte; 

▪ Ribeira canalizada de forma artificial, com impacto negativo na paisagem; 

▪ Inexistência de parque infantil; 

▪ Inexistência de plano formais de urbanização futura da área envolvente; 

▪ Falta de proteção à vegetação autóctone, absorvida por matas de 

eucaliptos. 

 

A área em estudo apresenta uma dimensão de 32ha, prioritariamente de 

propriedade pública, onde desde 2014 numa parcela de 7,5ha foi criado o parque 

ambiental de Picoutos, primeiro da cidade.  

 

O espaço está subdividido em zonas com funções distintas no Plano de 

ordenamento presente no PDM de Matosinhos. Apresenta área de RAN, AUDAC para 

edificado e para atividades económicas.  
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Figura 17: Áreas funcionais no PDM. Fonte: Google Earth, modificado pelo autor. 

 

7.1 Situação existente 

Em junho de 2014 foi inaugurado o Parque Ambiental da Ribeira de Picoutos, 

apresenta uma ribeira artificializada em meia cana que atravessa de norte a sul o 

Parque. 

 

Figura 18: Atual Ribeira de Picoutos. Fonte: Autor 

Área AUDAC 

Área de RAN 
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A vegetação existente é constituída por uma mata mista de Carvalhos, Sobreiros, 

Pinheiros e Eucaliptos. Ao longo da linha de água existem algumas árvores ripícolas, 

nomeadamente Amieiros e Freixos já consolidados na época de implantação do mesmo 

e posteriormente foram introduzidas novas espécies autóctones. 

 

Infelizmente não existe levantamento arbóreo para a realização do projeto, não 

apresentando nem o diâmetro, nem especificando todas as espécies das árvores, pelo 

que o desenho que se fornece com a indicação da situação atual deve ser encarado 

como indicativo. 

 

O Parque é constituído por caminhos pedonais construídos em betão poroso, 

principalmente nas laterais da ribeira, além de passadiço e pontes em madeira. É 

caracterizado ainda pela presença de duas áreas de hortas biológicas, uma na área 

central do mesmo, com 95 talhões, e outra mais pequena e isolada, com 36 talhões, 

unicamente com a vocação biológica. 

 

Figura 19: Atuais caminhos pedonais. Fonte: Autor 
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Figura 20: Atual horta. Fonte: Autor 

 

Apresenta ainda um parque para cães numa área 3.500m2 ao sul. E um pavilhão 

pré-fabricado em madeira na parte norte, utilizado pela Associação Desportiva e 

Recreativa “Águias de S. Mamede de Infesta”, como sede para o Grupo de Bombos. 

 

Figura 21: Parque de cães. Fonte: Autor 
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No parque também podemos verificar a presença de uma ruína em pedra, uma 

antiga eira, usada para secar grãos de cereais. 

 

 

Figura 22: Ruínas de eira. Fonte: Autor 

 

Já a envolvente do parque é fragmentada por vias abertas em paralelo com a 

construção do mesmo e constituída por campos agrícolas, parcelas de eucaliptais e 

mata autóctone com uma grande quantidade de sobreiros.  

 

Na área da mata situada a este do parque encontra-se uma trilha para prática de 

BTT, um poço e um tanque em granito que servia para armazenar água para regar as 

culturas aí presentes, além de ruínas e muros em pedra.  
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Figura 23: Mata autóctone na envolvente do parque. Fonte: Autor 

 

Figura 24: Envolvente do parque (campos agrícolas). Fonte: Autor 
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Figura 25: Tanque para rega em meio a mata. Fonte: Autor 

 

 

Figura 26: Eucaliptal com muros em pedra na envolvente do parque. Fonte: Autor 
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Figura 27: Zona do BTT e ruína na envolvente do parque. Fonte: Autor 

8 Proposta 

 

Figura 28: Proposta para parque Picoutos e sua envolvente. Fonte: Autor 
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A proposta foi desenvolvida numa área com características de relevo e posição 

geográfica de grande interesse e estratégica para a criação de uma área verde de 

qualidade, pois encontra-se inserida numa área urbana rodeado por residências uni e 

multifamiliar.  

 

Com base no ordenamento proposto pelo PDM de Matosinhos e com as 

peculiaridades e características distintas da área de intervenção dividiu-se a mesma em 

quatro zonas para melhor entendimento da proposta: 

▪ Zona do parque onde além de proposta de projeto foi elaborado um 

projeto de execução com área de 10ha; 

▪ Zona de AUDAC I (área urbana disponível a consolidar) com edificado, 

área desportiva e área verde;  

▪ Zona de AUDAC II com edificado e área verde;  

▪ Zona de barreira acústica natural. 

 

 

Figura 29: Divisão por zonas na área da proposta. Fonte: Autor. 
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8.1 Modelação do terreno 

Em termos topográficos, a área de intervenção apresenta-se num vale encaixado 

sobre a ribeira de Picoutos, com um desnível que vai desde os 42 até aos 102 metros 

de altitude em relação ao nível do mar. 

 

Figura 30:Plano de modelação proposta para a área total. Fonte: Autor 

 

A modelação do terreno proposta cria uma paisagem esteticamente 

naturalizada, diminuindo o impacto da inserção das novas vias e favorecendo as vistas 

que se pretende salientar. A área do novo edificado, por ficar distribuída numa cota 

acima do parque terá uma vista geral do mesmo e da área arborizada no seu todo, 

criando um ambiente diferenciado e inserindo os edifícios harmoniosamente no meio 

natural. 

 

Para a ribeira, pretende-se deixar o relevo suave e o mais natural possível, 

favorecendo a proteção das margens contra erosão e permitindo que esta crie o seu 

próprio leito natural ao longo do tempo. 

  

Para as áreas construídas, tais como estacionamento, caminhos pedonais, 

parque infantil e hortas priorizou-se a sua introdução nas zonas mais planas, reduzindo 

a interferência na modelação ao mínimo necessário para a sua introdução, sempre 



FCUP 
Requalificação do Parque Picoutos 

43 

Projeto de Execução  

 
priorizando a sustentabilidade, estética e funcionalidade. Com a abertura de vias, 

modelação da área do parque e mesmo modelação da área da barreira acústica 

originou-se 65.456m3 de corte e todo esse material retirado foi usado na construção da 

barreira acústica natural. 

 

Figura 31: Maquete de modelação. Fonte: Autor 

 

8.2 Zona do parque 

 

Nesta área é proposta a ampliação e requalificação do parque existente. 

Consiste na transformação num espaço que atenda melhor as demandas dos usuários 

ao recreio ativo e passivo informal com elevada diversidade de soluções nas zonas de 

clareira, orla e mata que sejam apelativas para incentivar as pessoas à prática de 

atividades ao ar livre. 

 

Pretende-se promover um espaço público de qualidade ambiental, estética e 

funcional, vocacionado para o recreio, lazer e cultivo e que contribuirá para a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos, mediante a sua integração urbana e social 

priorizando a sustentabilidade. 
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Figura 32: Plano Geral do Parque. Fonte: Autor. 



FCUP 
Requalificação do Parque Picoutos 

45 

Projeto de Execução  

 

8.2.1 Ribeira 

 

A ribeira de Picoutos é o elemento central da área do Parque porque agrega 

valor paisagístico, estético e ambiental ao espaço. Infelizmente, esse ecossistema 

perdeu sua integridade ecológica e a própria morfologia do corredor fluvial ao ser 

canalizado num canal de betão. 

 

Torna-se, portanto, fundamental a adequada naturalização da ribeira existente, 

remetendo para um leito natural revestido por seixos. Em dois pontos do parque a ribeira 

alarga-se criando lagos. Estes foram desenhados para alterar volume e forma ao longo 

do ano, suportando mais água nas cheias. 

 

Devido ao caudal variável, em função do volume de chuvas, é de extrema 

importância evitar a erosão dos leitos na ribeira natural. Para esse fim, nas áreas de 

mudança de curso, o leito e margens serão reforçados com rachão de 80 cm de diâmetro 

médio, sempre respeitando os princípios estéticos da ribeira naturalizada. 

 

As margens da ribeira deverão proporcionar segurança na aproximação à 

mesma, sem risco de queda e proteção á variação de caudal, estima-se que a 

profundidade não deverá passar de 0,5m, a largura média será 4m. Para esse fim, a 

modelação das margens terá uma inclinação de 3:1 sempre que possível e de 2:1 em 

área com espaço reduzido, com implantação de estacas vivas para contenção e 

consolidação das margens onde seja necessário, evitando assim erosão. Para atender 

o limite de escoamento, a declividade longitudinal varia de 1,8 a 2,2% ao longo da 

mesma com colocação de grandes pedras nas áreas de maior declive e nas cabeceiras 

onde a água passa por baixo das vias e está canalizada. O dimensionamento da ribeira 

foi calculado pelo seu caudal médio, velocidade de escoamento e estudos das cheias. 

 

Figura 33: Corte da área central do parque. Fonte: Autor 
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No percurso da ribeira, para proporcionar um lago de águas lentas para acesso 

fácil de pequenos animais aquáticos e facilitar a contemplação dos utilizadores, será 

criado um leve represamento das águas, ladeado por duas pontes que serão 

reposicionadas e por um passadiço geométrico, que contrasta com as formas orgânicas 

dos caminhos e da ribeira. 

 

8.2.2 Bacias de retenção e drenagem 

 

Como complemento ao recurso hídrico que representa a ribeira de Picoutos, 

naturalizada como parte deste projeto de requalificação, torna-se necessário criar um 

sistema de retenção / drenagem que atenda os seguintes objetivos: 

▪ Aumentar a retenção de água no solo em épocas de estiagem; 

▪ Diminuir o caudal da ribeira em ocorrências de elevados volumes 

pluviométricos; 

▪ Drenar a zona de clareira, naturalmente exposta a encharcamento do 

solo. 

 

Para esse fim, criaram-se próximo as áreas de maior declive e na zona mais 

plana do parque bacias de retenção para coletar e armazenar a água das chuvas. Essas 

bacias, na quantidade de três, uma dedicada à drenagem da água no solo da clareira e 

duas para coletar o escoamento superficial nas zonas de maior declive. O volume total 

de retenção é 115m3. 

 

As restantes águas são drenadas para a ribeira de Picoutos. Na zona das hortas, 

o próprio solo está preparado para a infiltração das águas pluviais, com o objetivo de se 

conseguir um maior aproveitamento para a prática agrícola. 

 

8.2.3 Horta e pomar 

 

A proposta prevê a alteração do local das hortas, visto que estas se encontram 

atualmente muito próximo à ribeira, sofrendo encharcamento dos solos na época das 

chuvas e risco de contaminação por microrganismos proveniente da mesma que não 

tem sua água tratada. De forma a solucionar estes problemas, planeou-se uma 

recolocação das hortas para uma área mais elevada e isolada do parque, contígua ao 

seu limite oeste, garantindo maior privacidade e segurança alimentar. 
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A disposição das mesmas foi revista para melhorar as qualidades paisagísticas 

e estéticas, usando uma disposição orgânica, com vedação viva natural, que atenda a 

legislação em vigor sem impacto negativo da instalação de cercas artificiais. O acesso 

ao complexo de hortas é feito diretamente a partir do exterior do parque, para não 

misturar os circuitos de deslocação de visitantes e produtores. 

 

O complexo é composto por 50 talões com área média de 25m2, separados por 

toros de madeiras com 30cm de altura, cravados ao chão e espaçados de metro em 

metro com ligação de uma linha de corda de 20mm. Para suporte dos produtores prevê-

se a instalação de duas casas, atendendo 25 hortas cada (estas são fornecidas pela 

LIPOR). 

 

No entorno das hortas, propõe-se o cultivo de fruteiras, tais como: cerejeiras, 

figueiras, nespereiras, laranjeiras, limoeiros, macieiras entre outras, estas poderão ser 

adotadas por moradores juntamente com talhões da horta. 

  

Os caminhos que ligam as hortas serão em saibro, pois a sua cor, textura e os 

diferentes usos que este caminho recebe harmonizam com a área em seu redor, criando 

assim uma amenidade física e sensorial com o ambiente agrícola. 
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Figura 34: Proposta para o complexo de hortas e pomar. Fonte: Autor 

 

Como foi referido, todo o complexo será isolado de forma natural, através de 

uma sebe de mirtilos (Vaccinium myrtillus) que deverão ser mantidos a uma altura de 

1,5m e terão dupla função, isolar e produzir frutos. No acesso à rua, a separação será 

feita em pilaretes de madeira com alturas variáveis entre 1,20m e 1,50m e portão de 

acesso. 



FCUP 
Requalificação do Parque Picoutos 

49 

Projeto de Execução  

 

8.2.4 Vegetação 

 

A intervenção ao nível de plantações e revestimento vegetal teve como intuito a 

promoção da biodiversidade e estética com fácil leitura. A vegetação foi organizada em 

tipologias que representam a estrutura da paisagem natural de Portugal. Desta forma, 

foram privilegiadas espécies autóctones, algumas exóticas adaptadas e fruteiras. As 

mesmas foram selecionadas de modo a proporcionar uma compatibilização dos 

diversos usos que o espaço poderá proporcionar: baixa manutenção e necessidade de 

rega, constituição de barreira física, gestão das vistas, enquadramento de estruturas 

específicas, sombreamento, diferentes texturas, variedade de floração e frutificação 

para atrair fauna como pássaros e insetos, proteção dos ventos dominantes e cortina 

sonora. 

 

A solução prevista para o Parque tem por imagem final a de um local 

descodificado com possibilidade de múltiplas atividades ao longo do ano e de fácil 

manutenção e reposição caso seja danificado (eventualidade de inundações nas cotas 

mais baixas). 

 

Após a implantação do parque em 2014 o estrato arbóreo foi ampliado e por esta 

razão não se prevê grandes alterações adicionais neste âmbito, apenas em áreas que 

sejam necessário harmonizar a vegetação, proporcionar conforto e condicionar as vistas 

nos percursos pedonais e introdução do pomar. Um outro ponto focal a nível da 

vegetação será a mata ripícola, associado à naturalização da ribeira. Neste último caso, 

diversas árvores existentes serão removidas e posteriormente substituídas em função 

da nova modelação da ribeira. 

 

A distribuição dos novos elementos vegetais nas diversas áreas do parque será 

efetuada com bosques, pomares, alinhamentos, orlas ou até plantas isoladas sempre 

em busca de uma paisagem natural e diversa, em forma, texturas, cores e aromas. 

 

Espécies arbóreas presentes: 

Acer palmatun –bordô japonês 

Aesculus X carnea –castanheiro da Índia de flor rosa; 

Alnus glutinosa – amieiro; 

Betula celtiberica – bétula; 

Fagus sylvatica ´Purpurea` – faya púrpura; 
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Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia – freixo; 

Ginkgo biloba – ginco; 

Liquidambar styraciflua – liquidâmbar; 

Malus baccata var. mandschurica – macieira; 

Myrica faya – samouco; 

Pinus pinea – pinheiro manso; 

Populus alba ´pyramidalis` - choupo branco; 

Populus nigra Italica – choupo-negro; 

Quercus faginea subsp boteroi – carvalho português 

Quercus robur – carvalho alvarinho; 

Quercus rotunfolia – azinheira; 

Quercus suber – sobreiro; 

Salix alba - salgueiro 

Sorbus aucuparia – tramazeira; 

Taxus baccata – teixo. 

 

Espécies de Fruteiras presentes: 

Citrus limon – limão siciliano; 

Citrus reticulata – tangerina; 

Citrus X sinensis – laranja umbigo; 

Diospyros kaki – diospiro; 

Eriobotrya japonica – nêspera; 

Ficus carica – figueira; 

Malus domestica – macieira; 

Prunus avium – cerejeira; 

Prunus cerasifera – ameixeira; 

Prunus dulcis – amendoeira; 

Prunus persica – pessegueiro; 

Punica granatum – romã; 

Pyrus communis – pereira; 

Vaccinium myrtillus – mirtilo. 

  

Os Arbustos serão usados para criar barreiras físicas (separação das hortas do 

restante do parque) e visuais criando uma paisagem de clareira, orla e mata. 
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Espécies arbustivas presentes: 

Arbutus unedo – medronheiro 

Crataegus monogyna – pilriteiro 

Laurus nobilis – loureiro 

Myrtus communis – murta; 

Sambucus nigra -sabugueiro 

Vaccinium myrtillus – mirtilo. 

Viburnum tinus – viburno;  

 

Para subarbustos e herbáceas propomos pequenos canteiros junto as entradas 

principais e no entorno do parque infantil. 

 

Espécies subarbustivas / herbáceas: 

Acorus gramineus – acorus 

Calluna vulgaris – caluna 

Lavandula stoeschas - lavanda 

Pennisetum setaceum “rubrum” – capim do Texas 

Rosmarinum officinalis – alecrim 

Santolina chamaecyparissus -santolina 

Teucrim fruticans - teucrium 

 

O parque será relvado na região central onde o relevo é mais plano, através da 

formação de clareiras. Para garantir sua manutenção propomos rega automática nesta 

zona. A implantação do relvado será feita por sementeira com uma quantidade de 

50g/m2 com um mix de espécies resistentes devido ao esperado volume de circulação 

e consequente pisoteio. 

 

 

Espécies de relva presentes: 

Agostis stolonifera 10% 

Festuca arundinacea 35% 

Poa pratensis 20% 

Lolium perene 35% 
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O prado florido será disposto nas áreas mais próximas à ribeira, onde apresenta 

uma maior umidade dos solos, essencial para o desenvolvimento mais exuberante da 

floração. 

 

Festuca arundinacea 25% 

Festuca rubra rubra 20% 

Lobularia maritima 5% 

Myosotis debilis 8% 

Poa annua 10% 

Poa pratensis 10% 

Viola palustris 7% 

Bellis perenis 10% 

Calendula arvenses 5% 

 

O prado de sequeiro será disposto nas demais áreas. As espécies para a 

formação do prado foram escolhidas pela sua natureza florífera e pela capacidade de 

cobertura do solo. 

 

Lolium multiflorum 25% 

Lolium perenne 25% 

Festuca rubra subsp rubra 24% 

Festuca arundinácea 20% 

Trifolium cherleri 2% 

Trifolium incornatum 2% 

Triflolium pratensis 2% 

 

 

Figura 35: Esquema da organização dos espaços com vegetação. Fonte: Autor 
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8.2.5 Sistemas de irrigação  

 

O projeto de vegetação proposto para o parque pressupõe um mínimo de 

manutenção. As áreas mais sensíveis, devido ao esperado elevada densidade de 

circulação, nomeadamente as clareiras e canteiros devem ser objeto de uma atenção 

especial a nível da irrigação, como forma de garantir as suas propriedades estéticas e 

funcionais. Para esse fim, propõe-se a instalação de um sistema de rega automática 

numa área total de 10.000 m2.  

 

No caso das clareiras com relvado, a irrigação será feita com rotores com raio 

variável entre 5,5m a 10,7m, divididos em 13 setores, com caudal individual inferior a 4 

m3/h. Já nos canteiros, será utilizada mangueira gotejadora com espaçamento de 30cm 

para cada gotejador. A água para a rega será coletada da rede pública. 

 

Para dar suporte aos equipamentos automáticos, previu-se a instalação de 

bocas de rega em pontos estratégicos do parque. Foram também objeto de especial 

atenção as hortas com bocas de rega com cada uma a servir 5 talhões. 

 

 

8.2.6 Percursos Pedonais  

 

Os caminhos pedonais existentes no parque foram modificados de forma a criar 

circuitos dentro do parque. No desenvolvimento dos percursos, procurou-se por um lado 

transformar os circuitos de pé posto, informais, em caminhos transitáveis e por outro 

lado, permitir a exploração de áreas que não eram normalmente utilizadas reduzindo ao 

mínimo as áreas desertas / desaproveitadas. No seu desenho, adotou-se um traçado 

orgânico, que aproveita a topografia do local e com as suas curvas suaves oferece 

algum dinamismo evitando-se a sensação de monotonia no seu percurso. 

 

Os perfis verticais dos caminhos foram calculados de forma a permitir a fácil 

circulação de todos os usuários do parque independentemente da sua idade e/ou 

aptidões físicas (idosos, deficientes, crianças) com boas condições de conforto. Foram 

também calculados para minimizar movimentações de terra significativas reduzindo o 

impacto e custo da sua implementação. 
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Os pavimentos a utilizar nos percursos pedonais serão na sua maioria 

constituídos por betão poroso na cor cinza. Esta solução caracteriza-se por uma boa 

resistência ao desgaste, conforto ao caminhar e por apresentar excelentes 

características de permeabilidade, garantindo uma rápida e fácil penetração da água da 

chuva ou de rega no pavimento.  

 

A largura dos caminhos varia entre os 2,5m, utilizados na generalidade dos 

percursos simples e 3,5m nos percursos mistos pedonais/ciclovia, nomeadamente no 

caminho que corta o parque no sentido norte/sul próximo ao complexo de hortas 

usando-se demarcações pintadas para separação de vias. 

 

Nas entradas principais do parque, procurou-se criar uma imagem 

marcadamente estética de transição de espaços. Essa imagem foi obtida através de um 

pavimento constituído por placas de betão branco produzidas “in situ” com largura de 

1,3m e comprimento variáveis de 4 a 6,5 m, criando desenhos geométricos em forma 

de retângulos desnivelados. Esta configuração proporciona dinamismo diferenciado do 

restante do caminho, demarcando claramente as entradas principais. Complementando 

o pavimento, utilizar-se-á iluminação embutida no mesmo, para manter a imagem 

moderna, atrativa e segura ao parque em períodos de pouca luminosidade. 

 

Como já foi referido, a ribeira de Picoutos é o elemento central do parque e a 

ligação entre os percursos pedonais e a mesma deve ser intrinsecamente relacionada. 

Os elementos que proporcionam essa ligação são as pontes que cruzam a ribeira como 

parte dos circuitos e um passadiço de madeira que foi idealizado na zona dos lagos.  

 

Figura 36: Simulação de zona do passadiço e ribeira. Fonte: Autor 
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As duas pontes mais a sul serão modificadas a partir das existentes, adaptando-

se a sua configuração para integrá-las no passadiço que passa a ligá-las. Esse 

passadiço, em madeira e construído ao nível do solo, terá uma configuração geométrica 

e largura irregular, acompanhado de bancos em betão. Terá como principal função de 

descanso, contemplação e ligação entre dois circuitos pedonais. 

 

 

Figura 37: Vista superior da região do passadiço. Fonte: Autor 

 

8.2.7 Parque infantil 

Para complementar a zona de maior densidade de utilização composta pelo 

complexo de clareiras o passadiço e o alargamento da ribeira, considerou-se a 

instalação de um parque infantil, inexistente na configuração atual do parque.  

 

Existiu uma preocupação em ligar o estilo estético do parque às formas curvas 

utilizadas nos percursos pedonais, nos quais ele se “encaixa” e para esse fim, optou-se 

pela forma de um triângulo de Reuleaux. A sua posição privilegia a visibilidade de e para 

as zonas envolventes, posicionando-se numa cota ligeiramente mais elevada e mais 

afastado das zonas potencialmente mais perigosas, como a ribeira e as vias com 

circulação de veículos. Os equipamentos do parque infantil deverão permitir a utilização 

permanente de um elevado número de crianças na faixa etária de 4 a 10 anos. 
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Figura 38: Simulação do Parque infantil. Fonte: Autor 

 

O projeto do espaço e equipamentos tem um objetivo claro de criar um exemplo 

prático e didático de sustentabilidade. A constituição do equipamento consistirá em 

peças naturais construídas no próprio local, utilizando troncos e toros de árvores 

acondicionados de tal maneira que criem um ambiente de brincadeira “naturalizado”, 

minimizando o impacto na paisagem. 

 

A configuração dos brinquedos permite desenvolver situações de equilíbrio, 

trepar e sensoriais, proporcionando grande criatividade nas brincadeiras e destreza 

física. Estes elementos também permitem que um elevado número de crianças possa 

brincar em simultâneo com segurança. 

 

Para permitir algum isolamento e controlo da entrada/saída, a vedação proposta 

utilizará toros de madeira quadrados (10X10cm) com altura que varia entre 0,60m aos 

0,90m, afastados 8cm. O piso escolhido para o parque infantil é o areão rolado de rio. 

 

8.2.8 Estacionamento 

Um dos pontos necessários e inexistentes na situação atual do parque é a 

capacidade de estacionamento sem recorrer às vias envolventes, principalmente no 

acesso a sul. 
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Para colmatar essa deficiência, projetou-se um espaço dedicado ao 

estacionamento organizado de veículos automóveis e novas opções de mobilidade 

urbana como bicicletas e trotinetes. Este espaço tem também, pela sua disposição e 

localização carácter multifuncional, podendo ser utilizado para atividades como feiras 

de produtores locais para a venda de frutos e hortaliças produzidos nas hortas e 

pomares do parque.  

 

O estacionamento comporta 52 vagas de estacionamento de veículos, entre 

estas, vagas para pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a legislação 

vigente. Comporta também 27 vagas para bicicletas, além de um espaço reservado para 

trotinetes. 

 

 

Figura 39: Zona destinada ao estacionamento. Fonte: Autor 

 

8.2.9 Esplanada 

 

Desde os primeiros projetos paisagísticos para a área atualmente ocupada pelo 

Parque de Picoutos existia a intenção de inserir um equipamento de apoio na forma de 

um café com esplanada que, no entanto, nunca chegou a ser executado. Reforça esta 
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necessidade, o fato de não existirem no entorno do parque este tipo de 

estabelecimentos. 

 

Aproveitou-se a existência da calçada larga da Rua Doutor Abel Salazar, no 

acesso norte ao parque, para inserir este equipamento. Propõe-se a utilização de um 

modelo pré-fabricado utilizando como referência os usados pela empresa LARUS 

Design, ou similares. 

 

 

Figura 40: Simulação da esplanada. Fonte: Autor 

 

8.2.10 Mobiliário urbano 

A proposta de mobiliário urbano pretende a criação de um ambiente mais 

contemporâneo, utilizando materiais como o betão UHPC, liso, hidrófugo, pigmentado 

na cor branca e o aço inoxidável, com linhas orgânicas que sejam incorporadas nas 

demais estruturas do parque. Para minimizar o impacto da introdução de elementos 

artificiais dentro da estrutura natural, foram escolhidos designs diferenciados que 

utilizam preferencialmente linhas curvas. 

 

As papeleiras, na quantidade de 16 unidades, serão colocadas ao longo dos 

percursos pedonais e em locais de parada e repouso. Escolheu-se um modelo em aço 

inox fixo ao chão. 

 

 Propõe-se a introdução de 3 bebedouros mistos, que poderão ser usados para 

as pessoas e para os animais, dispostos em locais de maior circulação dos mesmos. 
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Figura 41: Modelo proposto para papeleiras e bebedouros. Fonte: Larus Design 

 

 

Os bancos foram projetados em betão banco polido com dimensão de 

0,45X0,50m e comprimento variáveis, de 1 a 20 m. Estes foram posicionados nas 

entradas do parque, no parque infantil e em locais estratégicos para descanso e 

contemplação da paisagem, acompanhando o desenho do espaço onde estão inseridos. 

 

As mesas de piquenique seguem a linha dos materiais usados para os bancos e 

para a entradas do parque. Foram dispostas em duas zonas, em número de 3 na zona 

das hortas para serem utilizadas pelos produtores na hora da merenda e outras 4 na 

zona próximo a ribeira na área norte do parque. 

 

                           

Figura 42: Modelo proposto para bancos em betão e mesas. Fonte: Larus Design 

 

 

8.2.11 Parque de cães 

 

O Parque de cães que é hoje, um dos maiores atrativos do parque não sofrerá 

alterações, apenas manutenção e conservação do mesmo e introdução de mais 

vegetação para um melhor conforto térmico dos animais. 
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8.2.12 Iluminação 

 

Um dos principais fatores que impactam a sensação estética na observação de 

um determinado ambiente é a adequada iluminação do mesmo. Apesar da área do 

parque ser de utilização predominantemente diurna, pretendeu-se garantir condições de 

utilização segura em períodos de pouca luminosidade, bem como propiciar um ambiente 

luminoso diferenciado, principalmente nas zonas de entrada ao parque e demais zonas 

de trânsito. 

 

São conhecidos os impactos negativos que sistemas de iluminação mal 

dimensionados podem provocar ao nível dos ecossistemas. Os equipamentos 

selecionados permitem uma “expansão do dia” e valorização das áreas de mais 

destaque, aliados a uma elevada eficiência energética.  

 

A iluminação proposta foi executada integralmente com lâmpadas LED e 

distribuída ao longo dos caminhos pedonais e do parque de estacionamento. 

 

Nos caminhos pedonais de 2,5m optou-se por postes de 4,5 m de altura, 

espaçados em 15m. A altura dos postes foi influenciada pela vegetação que é mais 

densa e a iluminação deve situar-se abaixo da mesma. Nos caminhos pedonais/ciclovia 

com largura de 3,5m, onde a vegetação é mais esparsa, os postes são de 6m de altura 

espaçados em 25m. 

 

Nas entradas do parque como já referido e 

nas pontes e passadiço utilizou-se iluminação 

embutida no pavimento, para valorizar esteticamente 

estes elementos, sem exagerar a luminância nos 

locais. Um destaque especial foi dado para a ruína 

da eira e o parque infantil onde foram usados 

refletores, para salientar as estruturas e dar-lhes um 

valor escultórico. 

 

 

 

O parque de estacionamento, como equipamento funcional é servido por postes 

de 4,5m, espaçados de 12,5m em função da sua vegetação no entorno. 

Figura 43: Postes de iluminação. Fonte: Soneres 
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8.3 Zona da AUDAC I 

 

A zona da AUDAC I tem uma área de 12,64ha e foi destinada pelo PDM como 

área urbana disponível a consolidar. Conforme entrevista com o Coordenador de 

Planejamento da Câmara Municipal de Matosinhos, o Arquiteto João Quintão pretende-

se urbanizar e implantar um campo de futebol neste local. 

 

 

Figura 44: Zona AUDAC I, destinada para desporto e habitação. Fonte: Autor 

 

Com base nestas informações e no levantamento do local e suas características 

propõe-se a abertura de duas novas vias. Estas foram projetadas com o objetivo de criar 

um traçado fluído de trânsito, não estando amarradas a uma malha regular para não 

compartimentar demasiadamente o espaço envolvente e salvaguardar a mancha de 

vegetação autóctone presente nesta área. Foi também preocupação, maximizar o 

A 

B 
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aproveitamento da topografia para obter uma paisagem mais natural, sem grandes 

cortes ou aterros, garantir uma melhor utilização do espaço urbanizável e minimizar as 

movimentações de terra necessárias. Este último fator, proporciona significativas 

reduções de custo da obra. 

 

A primeira via, denominada A, ligará a rua Alferes Lino Leite à Rua Professor 

Nuno Grande, e terá uma extensão de 400m. Utilizaram-se dois perfis transversais 

distintos para a via: no primeiro troço, entre a rua Alferes Lino Leite  e a rua B, consistirá 

numa via simples de mão dupla, sem área de estacionamento, com calçadas e 

arborização em ambos os lados. As calçadas de circulação pedonal terão uma largura 

total de 2,5m, sendo que, 1m será ocupado por canteiro com prado e árvores espaçadas 

em 10metros; No segundo troço, entre rua B e a rua Professor Nuno Grande, mantém-

se a via simples de mão dupla, mas inclui-se o estacionamento paralelo em ambos os 

lados, com uma caldeira de 2,5x2,5m com árvores autóctones a cada 2 vagas de 

estacionamento. Neste troço, a calçada será inteira, de 2,5m de largura em ambos os 

lados da via. 

 

Cabe destacar que para reduzir o impacto de existir uma via estruturante a dividir 

a ligação parque / AUDAC I, foi criada uma faixa de via compartilhada, a norte do 

cruzamento com a via A, com a extensão de 60m. Esta faixa, permitirá o cruzamento 

seguro de pedestres. 

 

A segunda via, denominada B, ligará a rua Estrada Velha com a Rua Académica 

de São Mamede, com uma extensão de 200m. Propõe-se uma via simples de mão dupla 

idêntica ao primeiro troço da via A. 

 

Na zona ao sul da via B, estão previstas residências unifamiliares que poderão 

ser em banda ou isoladas. Já no lado norte desta e ao longo do segundo troço da via A 

proposta, prevê-se a introdução de edifícios com no máximo 7 andares e 

estabelecimentos comerciais. 

 

A área AUDAC I apresenta uma mata dispersa de plantas autóctones (com 

muitos sobreiros) que será ampliada. Propõe-se a introdução de um caminho pedonal 

que ligue a rua da Estrada Velha com a rua Professor Nuno Grande e com a via A. Nesta 

zona existe um circuito de BTT que foi objeto de uma requalificação do traçado, além 
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de muros de pedra e um tanque em granito, que serão recuperados, valorizando a 

história do local e permitir maior dinamismo durante o percurso pedonal. 

 

Na área a este propõe-se a implantação do campo de futebol cercado, com 

dimensões de 105x68m em relva natural e com espaço para arquibancadas, casas de 

banho e balneário. Junto a este projetaram-se quadras desportivas, duas para voleibol 

de areia e uma para ténis em piso de saibro. 

 

Para a área envolvente, a proposta contempla a introdução e planeamento do 

edificado nas áreas de AUDAC (áreas urbanas disponíveis a consolidar) de forma a 

cumprir os índices de construção de 0,8 impostos pela legislação enquadrando-os da 

melhor maneira possível no espaço e sempre com a preocupação de manter a 

vegetação existente. 

 

 

8.4 Zona da AUDAC II 

 

 

Figura 45: Zona da AUDAC II. Fonte: Autor 
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A zona AUDAC II refere-se também a área urbana disponível a consolidar, 

ocupando uma superfície de 5ha. Para esta zona, projetou-se o prolongamento de duas 

vias já existentes atualmente sem saída, fazendo assim a ligação entre a Rua Doutor 

Alberto Salazar e a rua dos Transitórios, bem como a extensão da rua Padre Castro.  

 

O troço da Rua Doutor Alberto Salazar será de pista simples e mão dupla com 

estacionamento perpendicular em ambos os lados da via, com uma caldeira destina a 

arborização de grande porte e dimensões 5x2,5m a cada 4 vagas de estacionamento. 

A calçada, mantendo as dimensões assumidas para as demais áreas projetadas será 

de 2,5m em ambos os lados.  

 

Para a extensão da Rua Padre Castro também será de pista simples e mão 

dupla, mas sem estacionamento, utilizando-se apenas com passeio de 2,5m, sendo 1,5 

de calçada e 1m com prado e árvores espaçadas a cada 10m. 

 

Ao sul da, agora estendida, rua Doutor Alberto Salazar propõe-se a implantação 

de casas unifamiliares e mais a oeste, área para empresas de pequeno e médio porte. 

 

Na área entre a Rua Doutor Alberto Salazar e a Autoestrada A4 propõe-se a 

introdução de uma mata autóctone esparsa com o intuito de criar uma barreira física 

entre a autoestrada e o edificado, reduzindo o ruído, o impacto visual, o calor e 

promovendo a biodiversidade. 

8.5 Zona da Barreira Acústica Natural 

 

Figura 46: Zona da Barreira Acústica natural. Fonte: Autor 
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Esta zona tem uma área de 2,5ha e é um local onde não se prevê uso pois 

localiza-se entre a Autoestrada A4 e a Rua Doutor Alberto Salazar. Como durante o 

desenvolvimento das estratégias para o local de intervenção deste projeto, percebeu-

se a necessidade de movimentação de terra para permitir a abertura de novas vias e da 

necessidade em diminuir o ruído oriunda da autoestrada, principalmente para a área do 

parque e para a AUDAC I, propõe-se a modelagem deste terreno para permitir a criação 

de uma barreira acústica natural.  

 

Como já foi exposto, na revisão bibliográfica, a escolha de técnicas naturais, 

nomeadamente do projeto da barreira acústica, tem como principais motivações o fato 

de harmonizar a função de proteção com uma estética próxima a ambientes naturais 

em que o elemento “agressor”, no caso a autoestrada, passe desapercebido na 

paisagem envolvente. 

 

Para o dimensionamento da barreira, calculou-se a altura necessária para 

abranger (isolar) toda a área de intervenção inclusive pensando na altura dos edifícios 

a construir no local. A barreira apresenta uma altura média de 6,5 m, com um declive 

voltado para a autoestrada de 45º e terá apenas vegetação de pequeno porte. Já no 

declive oposto, a inclinação é de 15º com vegetação mista, utilizando-se plantas de 

diferentes folhagens e dimensões, ajudando a absorver e refletir o som oriundo da 

autoestrada. 

 

  

Figura 47: Corte do terreno incluindo a barreira acústica. Fonte: Autor 
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9 Atividades desenvolvidas durante o estágio 

na Câmara Municipal de Matosinhos 

 

O estágio na Câmara Municipal de Matosinhos decorreu de 6 de janeiro a 26 de 

junho de 2020, sendo presencial até 8 de março, quando passou a ser desenvolvido em 

teletrabalho, devido à situação de pandemia, até ao seu término.  

 

Durante o meu trabalho na CMM, fui supervisionada pela Arquiteta Paisagista 

Margarida Santos que me delegou atividades em dois projetos específicos: 

 

Requalificação do jardim Basílio Teles. Neste projeto em particular, elaborei uma 

simulação da área central do jardim, com base no projeto já definido para incluir na 

apresentação formal do projeto junto do executivo da Câmara Municipal. Também 

elaborei o plano de plantação de arbustos, subarbustos e herbáceas com base nas 

espécies definidas no projeto. 

 

 

Figura 48: Simulação da área central do Jardim Basílio Teles. Fonte: Autor 
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Figura 49: Plano de Plantação do jardim Basílio Teles. Fonte: Autor 

Requalificação do parque Picoutos. Este projeto, que se tornou mais tarde o meu 

projeto de conclusão de Mestrado, foi também trabalhado em paralelo a nível do estágio. 

Neste aspeto, foi revista a distribuição dos caminhos pedonais e introdução de um 

parque infantil. 

 

O estágio, apesar de presencialmente curto em razão da pandemia, foi 

extremamente importante, pois possibilitou-me entender mais sobre a realidade prática 

da Arquitetura Paisagista em Portugal.  Foi principalmente valioso para mim que venho 

de uma realidade e país diferentes. Permitiu-me expandir a minha rede de contatos 

profissionais e estabelecer contatos com possíveis fornecedores nas mais variadas 

valências, bem como conhecer os materiais e soluções tecnológicas mais empregadas 

atualmente. O fato de ter participado em dois projetos, proporcionou-me um melhor 

entendimento prático do processo de elaboração de projetos de execução na área do 

paisagismo. 
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Figura 50: Plano geral de alterações, Parque Picoutos. Fonte: Autor

 

Figura 51: Pormenores construtivos das alterações do parque. Fonte: Autor 
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Figura 52: Simulação de parque infantil informal. Fonte: Autor 
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10 CONCLUSÃO 

 

 A implementação de áreas verdes de grandes dimensões como os parques 

urbanos e planeamento das áreas urbanizáveis em locais de alta densidade 

populacional são estratégias para um planeamento urbano de qualidade, visando valor 

ambiental, social, económico e paisagístico.  

A requalificação do Parque Picoutos e proposta para sua envolvente vem 

agregar valor a cidade de São Mamede Infesta e região, contribuindo para a qualidade 

de vida dos utilizadores com recreio/lazer, desporto, cultivo e habitação e com a 

qualidade ambiental fazendo a manutenção e conservação da biodiversidade e 

naturalização do espaço. 

A apresentação da proposta valoriza a sustentabilidade, o genius loci da área, 

manutenção de áreas de alto valor ambiental, aliado a estratégias de bem estar humano. 

Esta experiência foi de grandiosa por ajudar consolidar conhecimentos e 

desenvolver soluções para criar um espaço urbano viável e ambientalmente adequados, 

e deve ser uma preocupação cada vez mais presente pelos profissionais e gestores 

para os centros urbanos.   
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12 ANEXOS 

1. Caderno de Encargos 

2. Estimativa Orçamental 

3. Plano Geral 

4. Plano de Situação Existente 

5. Plano de Trabalhos Preparatórios 

6. Plano de Modelação, Drenagem e Altimetria 

7. Plano de Planimetria 

8. Plano de Estruturas Construídas 

9. Plano de Plantação de Árvores e Arbustos 

10. Plano de Plantação de Subarbustos e Herbáceas 

11. Plano de Sementeiras e Revestimentos 

12. Plano de Manutenção e Conservação 

13. Plano de Rega 

14. Plano de Iluminação 

15. Pormenores Construtivos 

 

 

 


