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RESUMO 

Este trabalho de investigação visa compreender o papel da requalificação do espaço público, em 
operações de reabilitação de conjuntos de “Habitação Social”. Como objetivo principal pretende-se 
identificar critérios essenciais a ter em conta nestas operações de forma a promover condições de 
integração urbana, de qualidade arquitetónica e de satisfação da população residente nesses conjuntos 
habitacionais. 

Desse modo, reúne um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos, no âmbito disciplinar da 
Arquitetura e do Urbanismo, que servem de base à formulação crítica e à compilação dos referidos 
critérios. Tais critérios, de natureza morfológica e funcional, são aplicados na análise crítica de três 
casos de estudo: 

- Bairro de Contumil, na cidade do Porto, construído em 1977, alvo de uma operação de 
requalificação em 2007. 

- Urbanização de Vila d’Este, na cidade de Vila Nova de Gaia, com final de construção em 1990, 
alvo de requalificação parcial em 2009. 

- Bairro de Santa Luzia, na cidade do Porto, construído em 1995. Este bairro não sofreu nenhuma 
intervenção. Porém, fará parte deste estudo a apresentação de um projeto de requalificação da 
nossa autoria. 

Este trabalho permite, por um lado, um conhecimento aprofundado das razões que comprometem a 
qualidade do espaço urbano dos bairros sociais e, por outro lado, desenvolve um estudo crítico sobre 
um conjunto de premissas orientadoras para o projeto aplicado sob condicionantes específicas à 
satisfação e autoestima dos residentes. 

 

Palavras-Chave: Espaço público, requalificação urbana, bairro social, integração urbana, autoestima dos 
residentes. 
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ABSTRACT 

This research aims to understand the role of the requalification of public spaces, within the scope of 
operations of requalification of “Social Housing” complexes. The main goal is to identify fundamental 
criteria to be taken into account in these operations, so as to promote the right conditions for urban 
integration, architectural quality and satisfaction of the local population residing at such housing 
complexes. 

It therefore compiles a set of theoretical and practical knowledge, within the disciplinary scope of 
Architecture and Urban Planning, as a basis for the critical formulation and listing of the above 
mentioned criteria. Such criteria, of morphological and functional nature, are used in the critical analysis 
of three case studies: 

-  Contumil Quarter, at Porto, built in 1977, subject to a requalification operation in 2007. 
-  Vila d’Este Development, at Vila Nova de Gaia, a construction concluded in 1990, subject to 

partial requalification in 2009. 
-  Santa Luzia Quarter, at Porto, built in 1995. This quarter was subject to no requalification. This 

study will however include the presentation of a requalification project of our own authorship. 

This work, on the one hand, allows a deep knowledge of the reasons which compromise the quality of 
the urban space at social quarters and, on the other hand, develops a critical study of the set of 
conditioning guidelines of the project applied under conditions specific to the satisfaction and self-
esteem of the residents. 

 

Key words: Public space, urban requalification, social quarter, urban integration, self-esteem of the 
residents. 
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1. 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

Em Portugal existe uma preocupação crescente com a reabilitação do património edificado, de um modo 
geral, e também dos conjuntos de habitação social, em particular. Essa manifestação incontornável e 
inadiável não é, muitas vezes, acompanhada proporcionalmente com uma melhoria de qualidade dos 
espaços exteriores, no âmbito das intervenções municipais nesses conjuntos habitacionais. As operações 
de reabilitação dos espaços públicos deverão ser enquadradas por uma reflexão, diagnóstico e projeto 
atento às especificidades de cada caso de estudo. Com frequência, os resultados são dececionantes, a 
durabilidade não é satisfatória e, por isso, são insustentáveis a vários níveis. 

Os conjuntos habitacionais designados de "habitação social" representam uma percentagem significativa 
da habitação dos grandes centros urbanos, sobretudo Lisboa e Porto, e correspondem naturalmente a 
uma "franja" considerável da população. 

Através do estudo de três casos selecionados em que as práticas estão documentadas, esta escolha recaiu 
sobre os seguintes projetos, dois deles executados:  

 Bairro de Habitação Social de Contumil, Porto.  
 Urbanização de Vila d’Este, Vila Nova de Gaia.  
 Bairro de Habitação Social Santa Luzia, Porto. 

Tendo estas obras e os seus principais autores como referência, o trabalho partirá à descoberta de 
diferentes contributos dentro da prática disciplinar do projeto. 

Este estudo poderá demonstrar como a partir de pequenas intervenções de projeto para os espaços 
públicos, tendo em conta as características supra referidas, se pode criar uma melhoria muito 
considerável do património público construído. Essa melhoria poderá afetar os habitantes desses bairros, 
mas também todos aqueles que os utilizam, transformando a qualidade de vida dessas pessoas e, 
naturalmente, a qualidade da paisagem urbana. 

Numa situação ideal, a requalificação dos espaços exteriores desses conjuntos residenciais deveria 
ocorrer em estrita articulação com a inevitável requalificação arquitetónica dos edifícios. Apenas deste 
modo é possível assegurar soluções mais eficientes ao nível da sustentabilidade destes bairros, 
nomeadamente na sua vertente social. 

Refira-se ainda que a introdução na reabilitação da componente de requalificação arquitetónica deve ser 
considerada como uma mais-valia significativa no resultado final de imagem e funcionalidade dos 
conjuntos de habitação reabilitados. 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

2 

Complementarmente, a participação pública, quer na fase da elaboração do Programa de Intervenção, 
quer na fase do Projeto, é absolutamente desejável. Assim, garante-se uma boa recetividade por parte 
dos habitantes e utilizadores destes espaços e, consequentemente, que os seus laços com o meio onde 
vivem sejam efetivamente reforçados. Este último aspeto é uma das qualidades que a reabilitação dos 
espaços exteriores dos conjuntos de habitação social deve igualmente assegurar. 
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1.2. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho de investigação é definir um conjunto de princípios orientadores na 
prática de requalificação dos espaços públicos dos bairros sociais, articulando esses princípios às 
preocupações da sustentabilidade social e ambiental dos bairros, explorando a potencialidade do 
desenho enquanto instrumento social. Esse trabalho deve ter em vista as novas lógicas da transformação 
demográfica da população portuguesa, concretamente o envelhecimento da população e os novos 
conceitos para as dinâmicas e vivências coletivas no meio urbano. Por outro lado, esta investigação deve 
tipificar, a partir destes casos de estudo, as intervenções que permitem uma requalificação arquitetónica 
dos espaços públicos dos edifícios de “habitação social”. Assim, não se pretende com o presente trabalho 
descrever um conjunto de fórmulas para as operações de requalificação dadas as especificidades de cada 
caso, mas antes, definir e clarificar princípios orientadores centrais que devem assistir este tipo de 
intervenções em bairros sociais, sem prejuízo da identidade e fenómenos próprios de cada lugar ou 
conjunto social. 

Nestes casos de estudo distintos, propõe-se: 

1. Identificar as características que comprometiam a qualidade do espaço urbano dos bairros antes 
da requalificação; 

2. Identificar as transformações morfológicas introduzidas pelas intervenções nos espaços urbanos 
dos bairros; 

3. Avaliar em que medida os projetos de requalificação verificam os objetivos gerais de 
requalificação sistematizados no trabalho. 

É necessário compreender o papel relativo dos projetos de requalificação do espaço público em 
operações de reabilitação de bairros de habitação social. 

Para além deste objetivo principal, pode definir-se um outro conjunto de objetivos complementares, tais 
como: 

 Evidenciar a relevância destes conjuntos urbanos de grandes dimensões e a sua visibilidade no 
território nacional; 

 Tipificar diferentes estratégias de intervenção para as requalificações de profunda transformação, 
já realizadas. 

 Sintetizar possíveis propostas de intervenção em concreto para os casos de estudo selecionados. 

Estes objetivos complementares permitem não só avalizar futuras intervenções não só nestes objetos de 
estudo bem como em outros de natureza semelhante, auxiliar a tomada de decisão ao nível da política 
nacional e municipal e instrumentar, com objetividade e rigor técnico, a atividade profissional no campo 
da reabilitação do parque habitacional, em concreto, e a reabilitação urbana em geral. 
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1.3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Numa primeira fase do estudo, procedemos a uma pesquisa de conteúdos que proporcionassem uma 
familiarização com os conceitos relacionados com o Projeto de Requalificação de Espaços Públicos em 
Conjuntos de Habitação Social. Nesse primeiro momento, foi possível construir uma visão crítica e 
abrangente sobre o tema. Os conteúdos teóricos mais genéricos que se pesquisaram abrangem questões 
relacionadas com o desenvolvimento urbano das cidades e com o tema da reabilitação urbana. 

Posteriormente, numa abordagem mais específica do tema do trabalho, procuramos informação sobre as 
características arquitetónicas do espaço público deste tipo de bairros, para melhor se conhecer os 
contextos dos respetivos projetos de requalificação.  

Dentre outros, foram abordados os conceitos de integração urbana, qualidade arquitetónica e satisfação 
residencial, a partir da revisão da literatura referente a diversas obras nacionais e internacionais, por se 
considerarem centrais, tendo em conta os objetivos da requalificação destes conjuntos de habitação. 

Neste sentido, estendemos ainda a recolha de informações aos fatores indiretamente relacionados com 
as intervenções arquitetónicas, como por exemplo, as implicações do contexto sociocultural da 
população no seu modo de apropriação dos espaços e os modelos de gestão destas unidades residenciais. 
Nos processos de implementação das operações de requalificação, debruçamo-nos sobre o método de 
faseamento das intervenções e da participação dos habitantes desde logo no processo. 

Quanto aos estudos de caso - bairro de Contumil e urbanização de Vila d’Este, a sua escolha foi motivada 
por estes se revelarem exemplos qualificados de intervenção. Quanto ao terceiro caso de estudo - bairro 
de Santa Luzia, este foi objeto da apresentação de um projeto de requalificação em fase de Anteprojeto. 
Conjuntamente com a seleção dos três casos de estudo centrais, foram ainda estudados outros projetos, 
nomeadamente os bairros de Fernão Magalhães, do Falcão e do Monte da Bela.  

Naturalmente também se levantou a hipótese de estudarmos alguns casos estrangeiros, nomeadamente 
ingleses. Porém, segundo a opinião do Professor Mike Biddulph, “Cardiff University”1, esse estudo seria 
altamente complexo por razões relacionadas com o substancial desfasamento entre os hábitos 
socioculturais das populações portuguesa e inglesa.  

Mesmo assim, tivemos a oportunidade de estudar várias obras inglesas, similares, aquando das duas 
deslocações que realizámos à Universidade de Cardiff, onde assistimos à unidade curricular “Urban 
Design”, sob a tutela do referido Professor. 

No respeitante ao desenvolvimento do estudo dos bairros selecionados nesta investigação, procedemos 
a uma pesquisa bibliográfica sobre o tema da "habitação social" na cidade do Porto e consultámos vários 
documentos de diagnóstico das situações urbanísticas das áreas urbanas desses bairros. Os dados 
recolhidos foram seriados de acordo com a sua relevância para a compreensão do enquadramento dos 
casos de estudo. 

Realizámos entrevistas à Arquiteta Maria José Pinto Leite, responsável pelo projeto de requalificação 
do espaço público (fase 1) da urbanização de Vila d’Este e ao Arquiteto Francisco Vieira de Campos, 
responsável pelo projeto de requalificação do espaço público no bairro de Contumil. 

Estas entrevistas são fundamentais para a análise dos casos de estudo respetivos pelo testemunho direto 
dos projetistas intervenientes e para uma leitura mais rigorosa dos elementos gráficos por eles 
fornecidos, tais como levantamentos fotográficos, desenhos prévios e posteriores das intervenções.  

                                                              

1 Universidade de Cardiff, Departamento “School of Geography and Planning, Urban Design”, Reino Unido. 
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Realizámos inúmeras visitas aos 3 bairros para observação in loco e para recolha de registos 
fotográficos. Com base nestes elementos e em literatura técnica sobre o tema, foi desenvolvida uma 
análise crítica que integra a caracterização morfológica do espaço urbano do bairro de Contumil com 2 
momentos distintos: antes depois da intervenção de requalificação do espaço público.  

Para melhor fundamentar a leitura realizada e para facilitar a visualização das questões abordadas, 
complemento o texto com elementos fotográficos com legendas e comentários. O mesmo tipo de 
trabalho foi realizado em relação ao projeto de requalificação de Vila d’Este. 

Com o intuito de se obter uma perceção mais próxima do cidadão/residente sobre o contributo da 
requalificação física e da valorização do ambiente urbano e social dos bairros, entrevistamos vários 
moradores, pelo que elaborámos uma ficha “entrevista-tipo”, anexada neste documento. É seguramente 
fundamental perceber o impacto destas intervenções no modo de vida das populações.  

De forma a obter também uma opinião mais especializada, efetuámos ainda uma entrevista ao 
Engenheiro José Ferreira, Coordenador do Gabinete de Estudos e Planeamento da Domus Social - 
empresa municipal a quem compete a gestão dos bairros de Contumil e de Santa Luzia.  

Foi importante perceber a relação do GOP2 com os projetistas ao longo do processo, bem como as 
questões relacionadas com a gestão do empreendimento, com o contexto social do bairro e com o 
processo de implementação do projeto de intervenção. O Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana (IHRU) faz igualmente a gestão do bairro de Contumil e de parte do bairro de Santa Luzia. 

Com base nos conteúdos recolhidos, foi igualmente nossa intenção proceder a uma compilação das 
premissas projetuais que devem ser consideradas essenciais em operações de requalificação do espaço 
público de Conjuntos de Habitação Social.  

Estas premissas foram sistematizadas na forma de critérios de transformação morfológica, a que se deve 
atender nas intervenções de requalificação urbana de matriz residencial, tendo sido organizada uma 
tabela de síntese analítica, preenchida no final da análise dos casos de estudo - tabela de síntese analítica 
da intervenção estudada.” 

Realizou-se uma pesquisa complementar aos estudos de caso que são objeto desta investigação, referente 
a fatores imateriais que condicionavam a satisfação residencial que se considerou desejável com estas 
intervenções. Esses fatores dizem respeito aos modos de vida da população, com a gestão dos conjuntos 
residenciais, a sua adequação ao respetivo contexto específico e o processo de implementação das 
requalificações físicas no faseamento das intervenções e envolvimento dos residentes. A apresentação 
desses fatores é feita de forma sucinta, por não pertencerem ao âmbito principal do presente trabalho. 

O estudo dos casos selecionados, assente na caracterização morfológica e na análise crítica das situações 
prévia e posterior à requalificação, apresenta-se num discurso dividido pelos três principais domínios 
de análise. Posteriormente, efetua-se uma síntese analítica das considerações feitas no âmbito do caso 
de estudo, na forma de uma tabela onde se inclui a aplicabilidade de cada critério na intervenção da 
requalificação estudada. Esta abordagem assegura uma fácil compreensão do contexto específico do 
exemplo estudado, nomeadamente, a importância relativa de cada um dos parâmetros, a forma como 
eles se articulam na solução proposta e de que forma se concretizam na resposta às condicionantes do 
local.  

                                                              

2 Empresa Municipal de Gestão de Obras Públicas criada pela Câmara Municipal do Porto, com a função de 
assegurar a requalificação e promoção de obras públicas, das quais se destacam, os bairros, as escolas e os 
arruamentos. 
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1.4. ESTADO DA ARTE 

Da bibliografia consultada, destacamos as obras que tiveram uma influência preponderante e direta nesta 
primeira fase do projeto de investigação. 

Depois dos trabalhos de Nuno Portas (Portas, 1968), os contributos de Fernando Brandão Alves (Alves, 
2003), António Baptista Coelho e Reis Cabrita (Coelho e Cabrita, 1988) desenvolveram uma temática 
recentemente consolidada. Trata-se de um conjunto de trabalhos, a que poderíamos associar um variado 
número de publicações, que traça uma panorâmica de conjunto sobre a importância dos espaços 
exteriores, integrados em áreas residenciais ou no âmbito mais alargado da rede geral de espaços 
públicos urbanos, enquadrando e relacionando as práticas nacionais e internacionais com a cultura 
portuguesa. 

Na obra “Morte e Vida de Grandes Cidades” (Jacobs, 1961), desenvolve-se uma reflexão sobre ideias 
relacionadas com o funcionamento das cidades, colocando em causa os conceitos de planeamento 
urbano adotados no pós-guerra, que tinham como princípio uma organização do espaço urbano em 
unidades mono funcionais. A autora desenvolve uma reflexão num discurso informal sobre temas como 
a segurança, a diversidade e o equilíbrio urbanístico, apresentando exemplos esclarecedores. Este estudo 
é um importante ponto de partida para a reflexão sobre a cidade, num sentido amplo. 

Destaca-se ainda o documento “Plano de Melhoramentos 1956-66”, redigido pela Câmara Municipal do 
Porto em 1966, para a divulgação das obras empreendidas ao abrigo do Plano de Melhoramentos para a 
Cidade do Porto. Este documento faz um diagnóstico do problema habitacional na cidade do Porto e 
apresenta elementos gráficos referentes aos treze bairros municipais. Apesar dos três estudos de caso 
terem sido construídos após a implementação do Plano de Melhoramentos, as suas conceções adotaram 
os princípios desse plano. Nesse sentido, esse documento foi importante para uma perceção mais clara 
sobre o espaço urbano e habitacional dos conjuntos residenciais que fazem parte dos objetos de estudo 
desta dissertação. 

No estudo “A forma urbana no planeamento físico” (Pereira, 1983) pretende-se “(…) esclarecer o tipo 
de decisões, com consequências formais diretas, que caracterizam as duas escalas de intervenção física 
- planeamento físico da cidade e projetos de arquitetura urbana”. Com este objetivo, a autora procura 
explicitar os tipos de elementos físicos que fazem parte da “forma urbana”, permitindo desse modo 
fundamentar uma leitura crítica dos projetos  

A partir do conceito de espaço urbano como espaço arquitetónico, Valente Pereira assume a forma 
urbana como resultado da relação estabelecida entre espaço exterior (espaços de circulação, perma-
nência e expressão formal) e massa edificada, elementos que se inserem num contexto paisagístico. 

Na obra da mesma autora “A leitura da imagem de uma área urbana como preparação para o 
planeamento/Ação da sua reabilitação” (Pereira, 1994), é desenvolvido um método de leitura da imagem 
de uma área urbana, com base em critérios morfológicos, com o objetivo de fundamentar a elaboração 
de propostas de reabilitação urbana dessa área. A metodologia proposta assenta na observação direta do 
local em questão, identificando e caracterizando uma série de fatores que devem ser interpretados na 
formulação de uma visão crítica sobre a área: a sua configuração espacial, a sua estrutura e carácter, os 
modos de uso e apropriação territorial pela população. 

Em “Gestão Integrada de Parques Habitacionais de Arrendamento Público” (Coelho et al., 1999), 
apresentado como um Guião Recomendativo, aborda a problemática levantada pela gestão dos parques 
habitacionais de arrendamento público, privilegiando um processo integrado de requalificação e gestão 
do mesmo parque. Este trabalho faz a tipificação de soluções que poderão ser aplicadas no 
desenvolvimento desses processos. 
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No estudo “Arquitetura e Modernidade” (Pinson, 2000), constrói-se um discurso sobre o papel da 
Arquitetura na cidade e na sociedade ao longo dos séculos, de modo a enquadrar o objeto de estudo 
desse trabalho: os grandes aglomerados, os quais “(…) dizem respeito à produção mais atual da 
arquitetura, a habitação”. Deste modo, esta obra desenvolve-se em torno do contexto histórico e 
ideológico que propiciou os fenómenos de construção em massa e de zoneamento de funções no espaço 
urbano - impulsionados pela aplicação dos princípios do Movimento Moderno no planeamento das 
cidades - com destaque para as repercussões destes fenómenos no bem-estar e qualidade de vida dos 
habitantes. Na parte final da obra, o autor faz uma reflexão sobre a “cidade habitável” e o “lugar da 
arquitetura”, propondo alguns caminhos para “moderar os prejuízos do progresso” a fim de criar um 
espaço belo para se viver. Esta obra é fundamental para compreender a problemática associada ao 
crescimento acelerado das cidades, nomeadamente dos grandes conjuntos de habitação social. 

Ainda no âmbito dos estudos desenvolvidos pelo LNEC, Baptista Coelho explora a definição das 
características funcionais, ambientais, sociais para que se atinja um determinado nível de qualidade nos 
espaços residenciais exteriores e interiores. Em cada um dos temas de análise, o autor apresenta um 
conjunto de indicadores organizados segundo os níveis físicos do habitat, permitindo apreciar a 
qualificação das diversas características nos diferentes contextos do espaço residencial a que se referem 
- “Qualidade Arquitectónica Residencial - Rumos e Fatores de Análise” (Coelho, 2000). 

O guia “O chão da cidade: Guia de Avaliação do Design do Espaço Público” (Brandão, 2002) elaborado 
no âmbito da investigação do Centro Português de Design sobre o tema do design de espaço público (ou 
design urbano), tem como grande objetivo reunir instrumentos normativos de apoio às ferramentas 
conceptuais e analíticas de projeto de espaço público. As diversas componentes do espaço público são 
apresentadas e relacionadas com os seus aspetos de qualificação, usando exemplos práticos que 
privilegiam soluções integradas que conjuguem as vertentes ambiental, económica e social. Esta obra 
refere-se ao espaço público num sentido amplo, não apenas residencial, e nesse sentido, a consulta 
focou-se sobre aspetos aplicáveis ao estudo do espaço público residencial. 

Sobre a História da Habitação de Interesse Social na Cidade do Porto, destaca-se a importância do 
trabalho de investigação intitulado “A Habitação no Grande Porto: uma perspetiva geográfica da 
evolução do mercado e da qualidade habitacional desde finais do Séc. XIX até ao final do milénio” 
(Matos, 2001). Esta dissertação de Doutoramento em Geografia Humana apresentada à Faculdade de 
Letras do Porto, confere uma visão aprofundada sobre a evolução dos contextos socioeconómico e 
urbanístico associados à questão da habitação na cidade do Porto no Século XX.  

Importante contributo constitui também a obra “Estudo Socioeconómico da Habitação Social - Porto 
(Pimenta et al., 2001) ao complementar a informação recolhida na obra anteriormente referida. Este 
estudo permite uma visão geral sobre a evolução da Habitação Social no Porto (CMP, 1999), tendo por 
base a análise da informação recolhida em inquéritos feitos à população residente nos bairros municipais 
pela Câmara Municipal do Porto. Os resultados apresentados correspondem a uma caracterização 
económica e sociodemográfica dos agregados familiares, compilando um conjunto de indicadores sobre 
a conservação das habitações e o nível de conforto das famílias. 

Para assinalar os 20 anos do Instituto Nacional de Habitação (INH), instituição que financia a construção 
de habitação a custos controlados (atualmente integrado no Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana - IHRU), foi editada a obra “1984-2004 - 20 anos a promover a construção de Habitação Social” 
(Coelho, 2006).  

O arquiteto Nuno Teotónio Pereira (Coelho, 2006: 6) considera que esta obra “(…) constitui um enorme 
passo no estudo e divulgação do importante esforço feito no nosso país em matéria de habitação social 
(…), abrangendo um universo vasto e diversificado, que vai desde as políticas sociais à arquitetura, ao 
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urbanismo e à investigação ligada a estes temas.” O autor faz uma reflexão sobre a qualidade na 
habitação de custos controlados. Apresenta ainda uma contextualização do desenvolvimento da 
Habitação Social antes da criação do INH (1984) e posteriormente ao INH, com a divulgação de mais 
de 250 conjuntos residenciais promovidos por essa instituição, considerados exemplos positivos de 
intervenção urbana e arquitetónica. 

No documento “Programa de Iniciativa Comunitária URBAN II 2000-2006 - Porto/Gondomar” (CCDR-
N, 2001) é feito um relatório de diagnóstico do contexto urbanístico e socioeconómico da zona URBAN, 
na qual se insere o bairro de Contumil. Apresenta também os objetivos do Programa ao nível das 
intervenções de requalificação arquitetónica neste território. Este documento foi fundamental para a 
compreensão do contexto específico da intervenção de requalificação no bairro de Contumil. Por um 
lado, em relação às questões associadas à inserção urbana e as suas condicionantes e, por outro lado, no 
que se refere às imposições do programa e às limitações financeiras da intervenção.  

Na obra “Habitação Humanizada - Uma apresentação geral” (Coelho, 2007), desenvolve uma reflexão 
sobre “(…) que caminhos podem ser apontados no que se refere a uma cidade habitada (…) com valia 
arquitetónica e, essencialmente, com valia humana”. Este estudo insere-se no trabalho de investigação 
desenvolvido no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ao longo dos últimos 40 anos sobre 
as questões relacionadas com o “habitar” e “(…) sistematização de aspetos mais objetivos de qualidade 
arquitetónica residencial”. 

A obra “Modalidades de Uso/Apropriação e o Planeamento dos Espaços Urbanos: Contributos para a 
análise e intervenção” (Menezes, 2008), constitui um estudo sobre as relações entre práticas de uso e 
apropriação, no sentido de reforçar as competências relativas ao apoio qualificado. 

O trabalho de Secchi (Secchi, 1986) confirma a pertinência da estratégia do “estudo de caso”, centrando-
se exclusivamente no parque habitacional da cidade de Amesterdão, identificando práticas e processos 
de projeto e da obra que não são referidos nos primeiros trabalhos já citados. 

Um outro grupo de autores mostra a importância da articulação do estudo dos edifícios com o estudo do 
espaço exterior, referindo-me particularmente aos trabalhos de William Whyte (1980), Appleyard 
(1981), Jan Gehl (1987) e Huet (1984), sem esquecer o primeiro grande tratado de Arquitetura de 
Vitrúvio - De Architectura libri decem, uma reflexão abrangente (século I a.C.) sobre a disciplina da 
arquitetura criticando a prática profissional e os equívocos sobre a arte edificatória.  

Finalmente, deve salientar-se a importância da requalificação das áreas residenciais em função de novos 
paradigmas do espaço público enquanto palco de extensão da atividade doméstica, residencial, na prática 
disciplinar da arquitetura e do urbanismo - o projeto do espaço público intimamente associado ao projeto 
arquitetónico e a participação ativa dos residentes/cidadãos – tema estudado por Stephen Carr e Kevin 
Lynch (1981) bem como os originais estudos sobre os conceitos de “livable places” e “urban pulsar” de 
Mike Biddulph (2007), e “home zones” de Biddulph (2010) e Bohl (2000). 

Apesar dos estudos serem significativos, poderemos acrescentar que muito há ainda a investigar sobre 
os destinos sociais do espaço público nos bairros sociais em Portugal, se tivermos especialmente em 
conta os bons princípios da sustentabilidade económica e construtiva, o envolvimento ativo dos 
moradores, e cidadãos em geral, e as alterações demográficas. Cabe aos projetistas e demais atores 
urbanos, encontrarem o caminho da aplicação de novos princípios na prática projetual que assegurem a 
amplitude da vida urbana partilhada, e o sentido de entreajuda comunitária. 
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1.5. GLOSSÁRIO 

Para facilitar a compreensão do estudo desenvolvido, apresenta-se em seguida uma proposta de glossário 
com as definições de alguns conceitos utilizados no trabalho e as respetivas referências bibliográficas. 

 

Acessibilidade - “Facilidade com que podemos circular numa área e aceder a determinado lugar ou 
equipamento” (Brandão, 2002: 187). 

 

Agradabilidade - “Qualidade residencial que se refere, essencialmente, ao desenvolvimento de 
condições de conforto, bem-estar material, consolação (ou consolo), comodidade e prazer ou agrado nos 
diversos espaços e ambientes residenciais (Coelho, 2000: 141). 

 

Análise Morfológica - “disciplina de carácter eminentemente analítico, tem por objeto de estudo o 
espaço e os elementos construídos ou, mais precisamente, a forma urbana que resulta da relação que os 
une” (Heitor, 1996: 26). 

 

Desenho de Espaço Público - “Desenho de toda a área edificada de acesso público livre, que compreende 
todas as partes físicas, ambientais, sociais e culturais constituintes da malha urbana e o modo como estas 
se relacionam” (Brandão, 2002: 189). 

 

Desenho Urbano - “(...) relação gerada entre diferentes edifícios, a relação gerada entre edifícios e ruas, 
praças, parques, cursos de água e outros espaços que formam o domínio público” (Brandão, 2002: 189). 

 

Escala - “Relação dimensional de um objeto real com a sua representação em projeto. A escala 
caracteriza também, na arquitetura, o efeito do espaço arquitetónico sobre o corpo humano que acolhe.” 
(Pinson, 2000: 123). 

 

Espaço Arquitetónico - “(...) espaço formalmente definido a três dimensões, como espaço interno 
delimitado pelo pavimento, fachadas, ou cortinas verdes e céu, onde se processam atividades e 
comportamentos, que contém/realiza a vida urbana, que produz sensações e emoções e transmite 
significados.” (Pereira, 1994: 30). 

 

Espaço Público - “Toda a área, em princípio exterior e não edificada, de livre acesso e uso coletivo.” 
(Brandão, 2002: 189). 

 

Espaço Urbano - “Entende-se por espaço urbano a classe de espaço, ao nível do uso dominante do solo, 
caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação e da concentração de edificações, onde o solo se 
destina predominantemente à construção” (Brandão, 2002: 189). 
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Espaço Verde - “Espaço público ou privado que oferece com toda a segurança aos utentes ótimas 
condições, tanto no que se refere à prática de desportos ou jogos como a passeios, momentos de 
entretenimento e repouso, e em que o elemento fundamental de composição é a vegetação” (Brandão, 
2002: 191). 

 

Integração Urbana - Relação de continuidade - ou de transição equilibrada - entre uma dada área urbana 
e a envolvente, do ponto de vista morfológico, dos usos, das acessibilidades e da paisagem urbana 
(Pereira, 1994). 

 

Malha Urbana - “(...) geometria desenhada no solo pela sequência dos espaços públicos e privados 
(ocupados ou não pela edificação)” (Pereira, 1994). 

 

Mobiliário Urbano - “Todas as peças ou equipamentos de pequena escala instaladas ou apoiadas no 
espaço público que permitem um uso, prestam um serviço ou apoiam uma atividade” (Brandão, 2002). 

 

Morfologia Urbana - A “linguagem formal da dinâmica urbana” (Pereira, 1983: 10). 

 

Envolvente Urbana - “Este nível físico refere-se ao domínio dos limites, das fronteiras, das transições, 
das zonas de enquadramento e das zonas de ligação entre a área residencial e o território envolvente.” 
(Coelho, 1998: 10). 

 

Vizinhança Alargada - “Quando chegamos ao nosso bairro ou à nossa área residencial (...), atravessamos 
um determinado espaço urbano bem conhecido, que envolve o sítio específico onde moramos, até chegar 
à porta de casa (...). Todo esse espaço que cruzamos diariamente é a nossa Vizinhança Alargada (...).” 
(Coelho, 1998: 20). 

 

Vizinhança Próxima - “(...) espaço de transição entre domínios fortemente privados (edifícios/fogos) e 
domínios vincadamente públicos (principais polos e eixos urbanos) (...).” (Coelho, 1998: 87). 

 

Qualidade Arquitetónica Residencial - “(...) adequação das características espáciofuncionais, socio-
culturais e estéticas da habitação e da sua envolvente às necessidades imediatas e previsíveis dos 
moradores, compatibilizando as necessidades individuais com as da sociedade e incentivando a 
introdução ponderada de inovações que conduzam ao desenvolvimento” (Pedro, 2000: 10). 

 

Reabilitação - “É o ato ou efeito de reabilitar; regeneração; restaurar a antiga capacidade ou estado” 
(Flemming e Qualharini, 2007: 4). Segundo Aguiar, Cabrita e Appleton (Aguiar et al., 1993: A.I-2 
(Vol.1)), o termo engloba o conjunto de “ações empreendidas tendo em vista a recuperação e a 
beneficiação de um edifício, tornando-o apto para o seu uso atual.” 
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Reabilitação Urbana - “(...) corresponde a uma nova política urbana que tem por objetivo reaver o bom 
conceito de cidade, o crédito de que a cidade dispunha e restituí-la à estima pública” (Pereira, 1987: III). 

 

Requalificação - “Uma intervenção que visa uma atualização e conversão a novos padrões - um tipo de 
reforma - não há desejo nem necessidade de se manter o partido do projeto (...) Requalificação é uma 
intervenção que pretende mudar as condições de uso, de maneira a ‘modernizar’ a construção ou o 
espaço” (Flemming e Qualharini, 2007: 3). 

 

Revitalização - “É o conjunto de medidas que visam criar uma nova vitalidade e dar um novo grau de 
eficiência a alguma coisa, reanimar, revigorar, dar nova vida a alguma coisa.” (Flemming e Qualharini, 
2007: 4). 

 

Satisfação Residencial - “relação direta entre a qualidade das habitações (satisfação das exigências 
técnicas de qualidade) e as situações sociais inerentes aos modos de vida das segundas (satisfação das 
necessidades sociais de bem-estar)” (Freitas, 1990: 4). 

 

A mesma autora afirma ainda que a satisfação residencial integra “múltiplas dimensões (arquitetural, 
económica, técnica, social, política, psicológica, cultural)” e que “a compreensão do fenómeno habitar 
tornar-se-á, então, limitada se em vez de uma abordagem holista se sobrestimar uma abordagem 
unidimensional ou que não contemple a relação que cada uma dessa dimensões estabelece com as 
restantes, de modo a constituir um todo” (Freitas, 1990). 

 

Intervenção na cidade existente - “conjunto de programas e projetos públicos ou de iniciativas 
autónomas que incidem sobre os tecidos urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou relativamente 
recentes, tendo em vista: a sua reestruturação ou revitalização funcional (atividades e redes de serviços); 
a sua recuperação ou reabilitação arquitetónica (edificação e espaços não construídos, designadamente 
os de uso público); finalmente, a sua reapropriação social e cultural (grupos sociais que habitam ou 
trabalham em tais estruturas, relações de propriedade e troca, atuações no âmbito da segurança social, 
educação, tempos livres, etc.). Este conceito distingue-se (…) da produção urbana de extensão ou 
criação de novos aglomerados e distingue-se também das intervenções no património que apenas visam 
o seu restauro monumental. E distingue-se ainda do conceito designado por “renovação urbana”, (…) 
substituição pura e simples das estruturas físicas existentes (…)” (Portas, 1985: 8). 
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2. 
TIPIFICAÇÃO E DIMENSÕES DOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS 

RESIDENCIAIS 
 

 

2.1. ENQUADRAMENTO 

É urgente encetar uma nova estratégia para a reabilitação/requalificação dos espaços exteriores dos 
grandes conjuntos de habitação social em Portugal. Há muito pouco tempo atrás, as políticas, de um 
modo geral, ignoravam a realidade dos grandes bairros residenciais construídos nas décadas de 60, 70 e 
80, nas (outrora) periferias das grandes cidades.  

É necessária uma consciencialização política que defenda procedimentos mais sensatos sobre o futuro 
destes grandes conjuntos residenciais, que privilegiem a sua transformação em vez da sua demolição, 
sempre que isso for justificável ao nível patrimonial, arquitetónico e social. Hoje verifica-se que pode 
ser mais sustentável no médio prazo, requalificar esses conjuntos de modo a valorizar os seus edifícios 
e os espaços exteriores.  

Por outro lado, a qualidade arquitetónica da maioria destes bairros, edifícios e espaços públicos, não é 
inferior à maior parte das construções que fazem parte do território nacional. O desenho destes bairros 
apresenta, em muitos casos, qualidades do habitualmente designado “desenho de autor”, e a qualidade 
construtiva destes conjuntos habitacionais é muitas vezes semelhante a outros conjuntos residenciais 
dirigidos supostamente para populações não carenciadas.  

Também é sabido que os parâmetros de conforto dos edifícios construídos no séc. XX estão atualmente 
ultrapassados. Na resposta a essa questão devemos cumprir os valores mínimos regulamentares e em 
alguns casos, podemos mesmo ultrapassar esses valores mínimos.  

Os espaços exteriores dos grandes conjuntos de habitação social, que normalmente eram deixados ao 
abandono aquando da criação desses bairros, possuem, em muitos casos, um potencial cívico e de fruição 
muito próprio. Essas qualidades são, por exemplo, a grande disponibilidade de espaço público 
diversificado com hierarquias pouco habituais nas cidades, a sua clara definição de sentido público e 
comunitário, e nalguns casos, o benefício arbóreo e até de enquadramento paisagístico.  

No entanto, quando se refere a reabilitação desses espaços públicos tangenciais à habitação social 
persiste a ideia de que se trata de uma intervenção mínima ou modesta, despreocupada, sem regras ou 
estratégias. 
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De uma forma geral, o espaço público de áreas residenciais pode ser organizado consoante a sua natureza 
e funcionalidade, do seguinte modo: 

- Espaços lúdicos; 
- Espaços sociais; 
-  Espaços de serventia e de acesso; 
- Espaços para estacionamento; 
-  Espaços de circulação; 
- Espaços de permanência; 
-  Espaços de desafogo físico/visual ou de contemplação. 

A variação desta diversidade de espaços tende a corresponder à dimensão do bairro ou da área 
residencial, à dimensão da população residente, ao tipo de classe social predominante e, naturalmente, 
às normais tendências das épocas e dos modelos urbanísticos que se retrataram em território europeu 
desde a Revolução Industrial.  

 

Fotografia 2.1 – Associação de Iniciação Desportiva no 
bairro Machado Vaz. 

Fotografia 2.2 – Bairro de Francos, Porto.
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2.2. DIMENSÃO FUNCIONAL 

Espaços para atividades lúdicas/campos de jogos/parques infantis/circuitos de manutenção 

Com o objetivo de construir “cidades vivas” e saudáveis, existe um convite para que as pessoas se 
exercitem no espaço público, joguem ou se expressem de algum modo. 

O planeamento modernista criou parques infantis com localizações específicas. As sociedades foram-se 
especializando, com escolas e programas fora do horário escolar para libertar os pais de se encarregarem 
dos filhos quando estes terminam a escola. Se por um lado, os pais ficam cada vez mais tempo no 
trabalho, por outro lado, os filhos tem cada vez mais tempo livre. O aumento da esperança média de 
vida acentua também o aumento desse tempo. Isso faz crescer as atividades recreativas e criativas que 
acontecem nos espaços públicos da cidade. Tem aumentado significativamente o número de pessoas que 
praticam desporto, jogam, dançam ou tocam música nas áreas urbanas comuns. 

Os festivais, festas de rua, noites culturais, dias sem carro, desfiles, festas à beira-mar e eventos 
desportivos aumentam continuamente e atraem cada vez mais pessoas. 

Por outro lado, o número de idosos aumenta rapidamente, representando estes um novo grupo que 
necessita de estruturas que possam ser percorridas a pé. Os idosos precisam de estar ativos fisicamente, 
de fazer caminhadas e, eventualmente, de andar de bicicleta. Devem manter-se em forma durante todo 
o período de vida. 

Equipamentos desportivos, estruturas para jogos, pistas para caminhadas, para skate (ou outros) e 
parques com desafios físicos têm sido criados para crianças e amantes de desporto em geral. Do mesmo 
modo, no caso de ciclistas e pedestres, a cidade deve convidar as pessoas a utilizarem as estruturas que, 
por sua vez, vão promover uma vida urbana saudável e requalificar a vida nas cidades. 

Melhores condições para ciclistas e pedestres também representam melhores condições para crianças e 
idosos e um convite claro para que o exercício seja realizado em complemento com as atividades 
quotidianas na cidade. 

As atividades criativas e culturais são reforçadas quando são melhoradas as condições para o exercício 
de atividades e permanências humanas. Pelas mesmas razões, boas políticas urbanas devem centrar-se 
em melhorias no espaço público que integrem oportunidades e desafios para crianças, idosos e 
desportistas. 

Os urbanistas poderiam basear a política urbana nos princípios do fixo, do flexível e do passageiro. 

Os elementos fixos são o espaço urbano propriamente dito. Os elementos flexíveis são, por exemplo, as 
instalações temporárias e eventos que podem acontecer na cidade: ringues de patinagem no Inverno, 
feiras natalícias, circos, canoagem no rio, espetáculos que acontecem sazonalmente, etc. Os elementos 
passageiros são, por exemplo, concertos nas praças/ruas, fogos-de-artifício, etc. 

Devem assim existir politicas que permitam criar cidades para as pessoas, com espaços bem 
dimensionados e bem desenhados que sejam convidativos e possibilitem a coexistência de atividades 
diversificadas. O conforto e bem-estar nas cidades estão diretamente relacionados com o modo como a 
estrutura urbana se harmoniza e relaciona com o corpo humano, os seus sentidos, dimensões espaciais 
e escalas respetivas. Se não existirem bons espaços com escalas adequadas, não existiram qualidades 
urbanas fundamentais. 

O clima, a iluminação, o mobiliário e outros aspetos essenciais para a qualidade urbana são sempre 
secundários quando comparados com a qualidade espacial nas suas dimensões e proporções, as quais 
devem por isso ser cuidadosamente desenhadas.  
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As relações espaciais e as dimensões têm uma influência fundamental na nossa experiência do lugar e 
os nossos desejos de nos movimentarmos ou permanecermos. É desejável ter uma perceção de harmonia 
do espaço urbano fisicamente e através dos sentidos. O dimensionamento dos espaços é essencial para 
a sua função como infraestrutura das atividades humanas e para o bem-estar das pessoas. 

A situação é bem diferente em cidades onde os espaços abertos são demasiado grandes (ex. alguns 
espaços modernistas…), amorfos ou descaracterizados. Estes espaços onde habitualmente surgem 
grandes edifícios, correspondem aos espaços mais pobres para a criação de atividades e de utilização 
pedonal. 

Por vezes, um dos problemas com as construções modernas muito grandes, implantadas de forma 
aleatória no território é o facto de não apresentarem passeios na escala do edifício ou espaços de 
transição. A qualidade do espaço está diretamente relacionada com a coesão da visão ao nível dos olhos, 
construindo cidades atraentes com os grandes edifícios com outras escalas em planos recuados. 

 

Fotografia 2.3 - Espaço para jogos/atividades lúdicas. 
Bairro Machado Vaz, Porto. 

Fotografia 2.4 - Minicampo de jogos. Bairro São Roque 
da Lameira, Porto. 

 

Outra maneira de fazer uma transição entre grandes espaços e uma escala mais humana é colocar 
pequenos espaços dentro dos maiores, isto é, subdividir os espaços maiores em partes menores. Muitos 
espaços urbanos mais antigos usam colunas ou arcos. As pessoas podem deslocar-se por espaços mais 
íntimos delimitados por colunas, com uma visão ampla do espaço urbano maior. Uma outra maneira 
clássica de construir pequenos espaços dentro de espaços maiores é através de fileiras de árvores de 
sombra. Um outro exemplo é a existência de bancas de comércio numa praça ou guarda-sóis ou toldos 
de cafés ou estabelecimentos comerciais que tornam o espaço mais intimista. O mobiliário urbano 
também tem essa capacidade de, para além da sua função principal, ajudar a criar e organizar espaços 
mais pequenos dentro de um espaço maior. 

Muitas cidades estão ainda a ser construídas segundo conceitos que fragmentam a escala. Existem 
espaços urbanos novos que por serem frios, indiferentes, sem carácter próprio, são praticamente inúteis. 
Em muitos casos, depois desses espaços estarem construídos, é difícil fazer-lhes uma remodelação para 
remediar ou reabilitar e muitas vezes com preços muito altos.  

Os prédios já foram construídos, as portas de entrada já estão colocadas, o mobiliário urbano implantado 
e todo o dinheiro já foi gasto antes que alguém tenha efetivamente confirmado se estavam garantidas as 
qualidades fundamentais como a qualidade do lugar e escala humana.  
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Nessa situação, uma escala menor deve ser trazida para dentro de uma escala maior, como já tinha 
referido, com a utilização de pérgolas, quiosques, grupo de árvores, toldos, plantas, mobiliário para 
controlar a dimensão do espaço.  

É necessário construir espaços com escalas mais íntimas onde as pessoas se sintam confortáveis 
desejando aí permanecer. É dispendioso e difícil reabilitar um espaço e os resultados estão longe de 
serem tão bons como poderiam ter sido, se a qualidade do lugar e da escala humana tivessem sido tidas 
em conta no projeto desde o início.  

As cidades devem oferecer boas condições para que as pessoas caminhem, parem, sentem-se, olhem, 
ouçam e falem. Se essas atividades básicas ligadas aos sentidos e o aparelho motor humano ocorrerem 
em boas condições, outras propostas relacionadas deverão implementar-se no espaço urbano.  

Em muitas cidades, o número de pedestres depende diretamente da distância que as pessoas são 
convidadas a percorrer. Uma caminhada pela cidade pode apresentar muitas variações: uma caminhada 
rápida com o objetivo de ir do local X ao local Y; o passeio lento para simplesmente desfrutar da cidade; 
a caminhada determinada do idoso para apanhar ar fresco ou exercitar o seu corpo; o caminhar hesitante 
das crianças.  

Muitas vezes uma caminhada pela cidade é uma razão para atividades sociais que acontecem durante 
esse percurso como algo que faz parte das atividades do pedestre. Caminhar é assim um meio de 
locomoção e, ao mesmo tempo, uma ocasião propiciadora de outras atividades. 

Existem vários fatores que influenciam a velocidade do caminhar: a qualidade do percurso, a superfície, 
a quantidade de pessoas, a idade e a mobilidade do pedestre. O projeto do espaço pode ter uma influência 
direta no comportamento dos seus utilizadores. Os pedestres andam normalmente mais rápido em ruas 
que convidam a movimentos lineares, e o ritmo desacelera quando atravessam largos ou praças.  

As pessoas andam igualmente mais rápido quando chove, venta ou faz frio. No Verão, as pessoas 
passeiam e desfrutam desse processo, enquanto, no Inverno, o tráfego das pessoas é mais objetivo. 
Quando está frio, as pessoas caminham para se aquecer.  

As distâncias aceitáveis de uma caminhada dependem sempre das pessoas. Algumas pessoas andam 
felizes por muitos quilómetros, enquanto que alguns idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou 
crianças, mesmo as curtas distâncias podem-lhes ser muito difíceis. A maior parte das pessoas está 
disposta a percorrer cerca de 500 metros.  

A distância confortável também depende diretamente da qualidade do percurso. Se o piso for de boa 
qualidade e o trajeto integrar pontos de interesse variados, a caminhada pode muito bem ser mais longa. 
Se pelo contrário, o trajeto for desinteressante, a vontade de caminhar diminui consideravelmente e 
torna-se mais facilmente cansativa. Nestes casos, caminhadas de 200 metros podem parecer muito 
longas mesmo que demorem menos de 5 minutos. 

Para que um percurso seja confortável com ritmo e distância aceitáveis, é importante que exista espaço 
suficiente e sem obstáculos. Atualmente é impressionante observar a quantidade crescente de obstáculos 
e dificuldades que são colocadas nos passeios dos pedestres. Postes de iluminação, parquímetros, sinais 
de tráfego surgem sistematicamente nos passeios. Veículos estacionados em cima do passeio ou em 
parte dele, anúncios dispostos desordenadamente são igualmente elementos que dificultam a passagem 
pedonal que ainda se agrava com passeios estreitos. 
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2.3. DIMENSÃO VISUAL E MORFOLÓGICA 

“Para a caracterização de uma paisagem urbana bem qualificada, pormenorizada e humanizada é 
fundamental considerar uma estratégia específica, física e socialmente inclusiva, ao nível do desenho de 
habitar. Um habitar cuja conceção e cujo desenho devem visar não apenas a funcionalidade, o conforto 
ambiental e a adequação a cada situação, mas também um seu uso e um seu ambiente globalmente 
estimulantes e mesmo afetivos, num desígnio formal sintetizado numa forma convidativa” (Coelho, 
2007: 25).  

Só através de um projeto de arquitetura qualificado é possível atender a estes objetivos de ordem 
funcional e “emotiva”, que potencia um desenho cuidado dos diversos espaços e das suas inter-relações, 
procurando adequar-se às necessidades dos respetivos moradores. Uma qualidade arquitetónica que 
valoriza o património residencial da cidade e que promova a satisfação residencial da sua população, 
fator essencial para a inclusão social, a autoestima e a identificação local. 

No caso particular do espaço público dos conjuntos de habitação económica, a requalificação física e a 
respetiva qualidade arquitetónica assumem um valor decisivo na atribuição de um novo significado e de 
uma nova dimensão urbana para estes bairros, que corresponde ao objetivo último da reabilitação. Desse 
modo, é ao nível dos espaços exteriores dos conjuntos de habitação em áreas residenciais em crise que 
se tem realizado atualmente a intervenção pública de reabilitação, através de programas comunitários.  

 

Fotografia 2.5 – Espaço de circulação do bairro das 
Antas, Porto. 

Fotografia 2.6 – Espaço de permanência do bairro das 
Antas, Porto. 

 

Uma intervenção desta natureza deve assegurar a coesão de todo o vocabulário de desenho urbano e 
arquitetónico na resolução de questões estruturantes de distribuição dos diversos elementos que 
compõem o espaço público, atendendo a valores de atratividade e representatividade das respetivas 
soluções; a articulação destes fatores é fundamental para a desejada vitalização do espaço público.  

Esta ideia de projeto deve concretizar-se numa reconstituição da continuidade urbana do conjunto 
residencial, desde os limites exteriores de relação direta com a envolvente urbana aos limites de transição 
entre exterior e interior dos blocos de habitação.  

Segundo a obra “Espace Urbain – vocabulaire et morphologie”, a morfologia urbana é “(…) Étude de 
la forme physique de l’espace urbain, de son évolution en relation avec les changements sociaux, 
economiques et démographiques, les acteur et les processus à l’oeuvre dans cette évolution” (Gauthiez, 
2003: 120).  
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Segundo Lamas, o termo “morfologia” pode designar o estudo da estrutura e da configuração exterior 
de um objeto, isto é, a morfologia enquanto ciência que estuda as formas e as interliga com os fenómenos 
que lhes deram origem, isto é, estuda essencialmente os aspetos exteriores do meio urbano e as suas 
relações recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura (Lamas, 2010). 

Ao longo da história urbana, a produção do espaço urbano foi o resultado de regras legais e de 
convenções sociais, mas também do modo como as várias partes da cidade foram organizadas e 
combinadas, através do seu desenho urbano.  

No que respeita aos espaços públicos urbanos, estes são entendidos como espaços exteriores, livres, 
abertos, de natureza e uso público, onde se desenvolvem diversas atividades inseridas nas dinâmicas 
urbanas e no próprio metabolismo da cidade.  

Para alguns teóricos, este espaço pode ser distinguido como “espaço público”, “espaço público livre”, 
“espaço coletivo” ou “espaço de uso público”.  

Poder-se-ia dizer que, por exemplo, ao “espaço público” corresponde, no caso de uma praça ou de uma 
rua, o seu espaço livre e o cenário arquitetónico que o envolve (rua, praça, terreiro, etc.), ou seja, ao 
conjunto dos seus elementos construídos e não construídos, enquanto ao “espaço público livre” 
correspondem concretamente os arranjos da via pública, e as suas infraestruturas (iluminação pública, 
etc.). Quando nos referimos ao espaço coletivo estamos, naturalmente, a enfatizar a sua dimensão mais 
cívica ou social.  

 

Fotografia 2.7 – Bairro Monte da Bela, Porto. Fotografia 2.8 – Bairro do Cerco, Porto.

 

Na realidade os espaços públicos englobam a diversidade de lugares, como ruas, avenidas, boulevards, 
jardins, praças, pracetas, largos, terreiros, recintos e frentes de mar ou de rios, constituindo aquilo que 
habitualmente se designa por rede de espaços públicos e que compõem o “domínio público” da cidade.  

Por outro lado, cabe a este conjunto de espaço a função primordial de ligar, de articular as partes e 
segmentos da cidade, definindo percursos, estruturando a circulação e a mobilidade em meio urbano, 
dando continuidade ao seu tecido – o ligante da cidade.  

No respeitante à sua dimensão morfológica, o espaço público está intimamente relacionado com a 
morfologia da cidade no que respeita à sua perceção e papel a desempenhar no funcionamento 
harmonioso e sustentável do sistema urbano.  
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Vários autores desenvolveram diferentes abordagens provenientes de perfis disciplinares também 
diferentes, desde os aspetos da perceção visual, passando pelas possíveis leituras mais técnicas ou 
sistémicas, ou pela história que molda a cidade e o olhar.  

Moutinho (2007) refere três obras fundamentais que marcaram (e marcam) os estudos sobre a 
morfologia urbana: Camillo Sitte (1843-1903) e a obra “Der Städtebau nach seinen Kunstlerischen 
Grundsiitzen”, 1889, Graeser, Viena; Kevin Lynch e a obra “The Image of the City”, 1960, Cambridge 
(Mass.); e Gordon Cullen, “Townscape”, 1961, Architectural Press, Londres.  

A tónica dos seus estudos corresponde, segundo o mesmo autor, à perceção visual da cidade não só do 
ponto de vista do habitante, mas também do visitante de qualquer cidade, aquele que a percorre através 
dos seus itinerários de descoberta e de surpresa. 

 

Fotografia 2.9 – Bairro do Falcão, Porto. Fotografia 2.10 – Bairro do Cerco, Porto.

 

Os espaços públicos são distintos e a cada grupo de espaços são atribuídas funções dominantes, 
independentemente da sua monofuncionalidade ou multifuncionalidade - cada espaço pode apresentar 
diferentes funções, formas, dimensões, arquitetura, contraste ou valor patrimonial.  

É assim que alguns se distinguem pela sua monumentalidade ou história, pela sua “originalidade”, pela 
sua imagem ou relevância. Outros distinguem-se enquanto conjuntos notáveis que se articulam 
conferindo um sentido de unidade à cidade. 
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2.4. DIMENSÃO SOCIAL 

O espaço físico deve ser uma plataforma essencial na consolidação do equilíbrio social nas suas diversas 
dimensões. Se estas forem suportadas e articuladas pelo espaço físico, o individuo sentir-se-á integrado 
na sociedade da qual faz parte e contribuirá para o seu progresso natural.  

(…) “boa parte da animação e da vitalização da cidade está ligada à possibilidade de uma adequada, 
equilibrada e estratégica integração de atividades, (…) onde se evidenciam todos os equipamentos 
responsáveis pelo desenvolvimento do convívio numa base diária” (Coelho, 2007: 29). 

É fundamental pensar no cidadão enquanto “ser social” e, desse modo, pensar como o espaço da cidade 
o integra enquanto membro de uma comunidade. Sendo a cidade o espaço que suporta e estrutura essa 
manifestação de socialização, ela desempenha um papel muito importante na continuidade urbana entre 
a escala da cidade e a escala residencial que, por sua vez, deve estar articulada com o espaço privado da 
habitação. Desse modo, a forma da cidade e os fenómenos sociais que nela acontecem são consequências 
recíprocas. Um ambiente social equilibrado e coeso encontra propensão para se realizar num espaço 
urbano com afirmada continuidade e harmonização entre as diversas partes que compõem o sistema 
chamado cidade. Essas características de continuidade entre os distintos contextos urbanos tendem a 
salvaguardar o seu desenvolvimento equilibrado. 

 “A cidade é uma complexa criação da sociedade, cristaliza os seus processos sociais, a sua configuração 
física vai refletindo a mudança desses processos, conservando o seu testemunho e adquirindo, por essa 
via, carácter próprio que enraíza e constrói a identidade dos seus habitantes, estimula e organiza os 
modos de vida e os comportamentos coletivos e individuais e influi nos sucessivos modos de 
transformação urbana. (…) A cidade que teremos ir-se-á fazer e desfazer pela (…) relação entre os 
processos sociais de hoje e os espaços onde estes se desenvolvem, orientada pelos valores, ideias e 
modelos de modernidade e de progresso que formos tendo.” (Pereira, 1987: 1-2). 

A cidade foi, e deverá continuar a ser, um lugar de encontro e de estadia, um lugar de troca de 
informação, de bens e de serviços, de cultura e de ócio. Hoje coabitam diversas tendências para a 
concretização do espaço público – espaços de mix use, espaços especializados, agrupados e densos (estes 
porventura mais adequados às novas formas de sustentabilidade urbana, por oposição à “cidade 
dispersa”) espaços tecnológicos, etc. Ao espaço público é hoje imposta uma enorme responsabilidade 
como meio privilegiado na competitividade urbana, na acessibilidade plena, na oportunidade para a 
equidade social e para o bem estar das populações - locais de inclusão e de coesão social, de direitos 
cívicos plenos e étnicos, de pulsar urbano. 

Fotografia 2.11 – Bairro do Lagarteiro, Porto. Fotografia 2.12 – Bairro de Lordelo do Ouro, Porto.
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2.5. DIMENSÃO AMBIENTAL 

Reconhece-se ao longo da história uma manifesta capacidade de adaptação humana às diferentes 
condições climatéricas que ocorrem no planeta. Geiger (1950) sublinha adaptações informais em 
contexto exteriores, ao relatar o caso dos sem-abrigo londrinos com um conhecimento pormenorizado 
da temperatura das paredes exteriores da zona de Victoria Embankment, tendendo a escolher como local 
de repouso os espaços contíguos às paredes exteriores das cozinhas de hotel. Na 2ª década do século 
XX, Hemingway (2011) relatava o usufruto das esplanadas dos bons cafés parisienses durante o inverno, 
graças às braseiras ali presentes.  

A uma escala local, alterações no clima são muitas vezes identificáveis com diferenças de escassos 
metros (Lynch e Hack, 1984). Por seu turno, pequenas alterações do contexto urbano podem produzir 
novos efeitos meteorológicos. Este conjunto de condições específicas de âmbito local é usualmente 
designado por microclima (Geiger, 1950) e tem uma manifesta preponderância no estudo do desenho e 
do planeamento bioclimáticos. Lynch e Hack (1984: 49) sintetizam os principais determinantes de um 
microclima urbano: topografia, superfície, natureza do solo e forma do contexto urbano, enquanto que 
Higueras (2006) elenca três condições que o caracterizam: a alteração constante das condições gerais do 
vento, provocada quer pela edificação em altura, quer pela implantação de ruas e praças; a menor 
humidade, consequência da desequilibrada relação entre o território urbanizado e as zonas verdes e 
cursos de água, da baixa capacidade de retenção das águas pluviais e da evapotranspiração quase nula; 
a temperatura elevada, por comparação com a sua periferia. Cortesão (2013) consagra uma multitude de 
elementos morfológicos influentes no microclima de um espaço urbano como a orientação, a relação 
“height/width”, o “sky view factor”, as cores predominantes, o desenho do espaço público e dos 
edifícios, a presença / ausência de água, a presença de sombra, os materiais de revestimento e a 
vegetação. 

Tal conjunto de influências, que reitera a influência da contribuição humana nos microclimas terrestres, 
pode criar fortes barreiras a uma confortável utilização dos espaços públicos urbanos e edifícios. Por 
exemplo, o fenómeno designado por ilha urbana térmica, advém da intensa impermeabilização urbana, 
de uma menor capacidade de refrigeração da atmosfera, dada a sua contaminação (“smog”) e de uma 
deficitária dissipação noturna do calor acumulado durante o dia. Tal fenómeno, que se considera 
maioritariamente noturno (Givoni, 1998), consagra igualmente a contribuição de superfícies de baixo 
albedo e da reduzida vegetação (Rosenfeld et al., 1995; Akbari et al., 2001). Neste contexto de 
variabilidade de influências no conforto térmico, a vegetação/espaços verdes (entre outros fatores) têm 
um papel relevante nos níveis de conforto do espaço público. 

 

Espaços verdes 

A qualidade dos espaços exteriores tem uma influência direta na saúde e no bem-estar das pessoas. Neste 
sentido, o trabalho desenvolvido pelas câmaras municipais na conservação e reabilitação dos espaços 
públicos é de enorme importância, pois criam oportunidades para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. Essas oportunidades devem ser dirigidas a todos os níveis etários da população, a fim de que 
possa desfrutar dos espaços exteriores, constituindo tantas vezes um aprazível prolongamento da 
sociabilidade doméstica, inter-geracional e entre famílias vizinhas (ex.: descansar ao sol ou à sombra, 
passear as crianças, plantar vegetais, flores, árvores de fruto, praticar desporto (mais ou menos 
competitivo), organizar pequenos eventos, conviver com os vizinhos, etc.  
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Existem 10 medidas que a “CABE”3, conjuntamente com outras associações de habitação, identificou 
como prioritárias para desenvolver os espaços públicos em conjuntos residenciais de habitação 
económica.  

1 -  Promover um projeto e uma gestão dos espaços públicos com mais qualidade. 

2 -  Envolver os residentes, de todas as idades, desempenhando um papel ativo na “gestão” dos 
espaços exteriores que utilizam.  

Os moradores devem expressar o seu ponto de vista sobre os espaços e como podem ser usados. As 
transformações dos espaços exteriores devem ter em conta as necessidades e aspirações dos seus 
utilizadores e, nesse sentido, estes devem ser envolvidos nas várias fases desse processo. 

3 -  Construir uma estratégia global.  

Se existir um conhecimento alargado sobre quem utiliza e gere as diferentes partes do espaço no seu 
todo, será mais fácil integrar as mudanças quando necessárias. Este processo pode incluir, por exemplo, 
a construção de um “playground” para crianças, campos de desporto, jardins comunitários, plantação de 
vegetais, etc. Se existir um mapa onde esteja inventariada a diversidade destes espaços, será possível 
elaborar um plano geral que conecte (interligue) de forma equilibrada a multifuncionalidade desses 
espaços para responder às necessidades das pessoas. 

 

Fotografia 2.13 - Rua principal do bairro Pio XII. Fotografia 2.14 - Jardim no bairro Pio XII.

 

4 -  Utilizar os fundos que pagam a manutenção dos espaços exteriores de forma segura e coordenada. 

5 -  Projetar para os residentes. 

Os projetos devem ser exigentes e ter em grande consideração a opinião dos residentes, nos seus desejos 
e necessidades. É igualmente fundamental conhecer as necessidades das crianças com menos de 16 anos, 
que são uma percentagem considerável dos utilizadores dos espaços exteriores destes conjuntos 
residenciais. Os espaços devem criar uma aproximação natural ao meio ambiente e construir espaços 
amigáveis, confortáveis e capazes de ser palco de jogos diversos. Um espaço do agrado das crianças é 
quase sempre do agrado dos adultos.” 

                                                             

3 Organização governamental do Reino Unido “Commission for Architecture and the Built Environment”. 
http://www.designcouncil.org.uk/our-services/built-environment-cabe 
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6 -  Projetar com equipas multidisciplinares. 

Projetar espaços com qualidade implica ter arquitetos paisagistas, arquitetos e engenheiros, gestores, no 
fundo, uma equipa completa que se complementa e que abrange várias dimensões dos espaços.  

7 -  Uma boa manutenção é essencial. 

Uma manutenção cuidada dos espaços exteriores acaba sempre por ser mais económica que o desleixo 
e falta de cuidado nos espaços que, desse modo, vão obrigar a obras de recuperação mais ou menos 
profundas, mas sempre mais dispendiosas. 

8 -  Os espaços exteriores devem ser (e parecer) seguros. 

Devem ser melhorados o carácter e o “projeto” dos espaços de modo a que os utilizadores mudem 
comportamentos menos “sociais”, tornando-os lugares seguros. Existem vários exemplos de 
investimentos nesta área de melhoria e segurança de espaços públicos quando comportamentos ditos 
reprováveis, tiveram imediata mudança, para além da redução do crime. 

9 -  Promover uma vida mais saudável. 

Encorajar as pessoas a serem mais ativas, promovendo espaços exteriores mais atrativos e com uma 
manutenção cuidada. Andar a pé, de bicicleta e jogar deviam fazer parte das rotinas diárias da população 
através de um acesso fácil e atrativo a uma rede de “parques verdes” e de caminhos amigáveis e seguros. 
Pesquisas recentes afirmam que os “espaços verdes” nas imediações das casas trazem ainda mais 
benefícios para a saúde. Existem recomendações que consideram que os “espaços verdes” deviam estar 
a uma distância máxima de 5 minutos a pé das casas. 

10 -  Preparar para as mudanças do clima.  

É necessário aumentar a proteção dos residentes contra inundações e outros “acidentes naturais” através 
de programas de criação de “espaços verdes”. Isso pode ser feito através de uma gestão rigorosa da 
utilização da água, reduzindo as “temperaturas urbanas”, tornando a cidade num lugar ecologicamente 
mais eficiente/inteligente.  

Quando pensamos em criar oportunidades de melhoria da qualidade do espaço público de um bairro 
social devemos levantar esta questão: como podemos despoletar um plano de ação que ofereça 
oportunidades para pessoas de todas as idades usufruírem dos espaços exteriores perto de casa? A 
maneira como se utiliza os espaços pode ser tão variada como descansar ao sol, admirar a natureza, 
plantar vegetais ou árvores de fruto, praticar/competir um desporto ou simplesmente falar com os 
vizinhos num ambiente seguro e agradável! 

O contexto em que os espaços verdes dos conjuntos residenciais está a ser gerido mudou de forma 
significativa nos últimos anos em Portugal. Os municípios estão a ser convidados a decidirem quais os 
serviços que consideram mais adequados para as comunidades dos bairros sociais. Mas esta mudança 
de paradigma acontece no momento em que existe uma redução significativa de recursos financeiros. 

É cada vez mais evidente que a gestão dos espaços verdes, hoje em dia, tem uma dimensão política do 
Dono de Obra, o poder municipal como proprietário. Esse poder tem experimentado nos últimos anos 
diferentes abordagens de intervenção nesses espaços, quer ao nível da sua gestão, quer ao nível do 
próprio financiamento dessas ações. Em muitos casos, essas experiências originaram reformulações dos 
próprios serviços camarários. 

Atualmente, o desafio é manter os serviços considerados indispensáveis com qualidade, de acordo com 
as expectativas das comunidades locais. Os parques e os espaços verdes afetam diretamente o nosso 
bem-estar. Eles representam um fator muito importante na nossa saúde e “vida com qualidade”. 
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Influenciam o nosso estado de espírito, a maneira como nos sentimos mais ou menos estimulados pelo 
local, mais ou menos familiarizados na relação que construímos com a envolvente. Hoje em dia, são 
parte integral e indispensável das infraestruturas locais. A qualidade desses espaços e a maneira como 
são geridos exercem um efeito direto na perceção que as populações que os utilizam têm sobre o poder 
público local. 

Sabemos hoje que os espaços verdes afetam igualmente a economia local de uma comunidade. Ainda 
assim, em períodos de cortes orçamentais, o ambiente e a cultura são os primeiros a sofrer consequências 
com reduções significativas de condições. Os serviços associados à gestão destes espaços podem ser 
reestruturados, mas não devem ser cortados cegamente porque essa atitude economicista revela-se quase 
sempre geradora de custos globalmente mais elevados (aumentam os encargos no combate a 
comportamentos antissociais próprios dos espaços abandonados). Nalguns casos (ex. Stoke-on-Trent, 
Reino Unido), são as comunidades locais que fornecem informação útil para a gestão dos espaços verdes 
urbanos, chegando a criar-se novas estruturas (the Neighbourhood Green Space Tool - NGST), 
alimentadas pelo “(...) input from the public, to measure and compare the quality of green spaces in 
urban áreas” (2012, European Commission DG - Local communities inform urban green space 
management. Science for Environment Policy, edited by SCU, Issue 298, The University of the West of 
England, Bristol).  

 

Fotografia 2.15 - Jardins do bairro Fernão Magalhães, 
Porto. 

Fotografia 2.16 - Jardins do bairro da Pasteleira, Porto.

 

Este tipo de ferramenta permite caracterizar os principais recursos, importantes para o público em 
espaços verdes urbanos, usando-a assim para melhorar a informação e a monitorização dos espaços. 
Trata-se de um método que supostamente proporciona uma significativa apreciação in loco do espaço 
verde urbano. Assim, o método prevê um sistema de pontuação a partir dos inquéritos realizados para 
avaliar as características mais atraentes de um espaço verde, atribuindo-se a cada característica uma 
ponderação. A qualidade de um espaço verde é então medida tendo por base a avaliação das várias 
características do espaço, tais como recursos naturais, amenidades, instalações de lazer e desporto, entre 
outras. Para isso, são realizadas várias visitas ao local por avaliadores independentes que posteriormente 
atribuem pesos a diferentes intervalos de pontuações por forma a alcançar uma medida de qualidade. 
Estudos levados a cabo no Reino Unido sugerem que o lixo e o vandalismo estão entre os maiores 
inibidores na utilização e benefício dos espaços verdes por parte dos moradores. Várias questões foram 
investigadas pela CABE (Commission for Architecture and the Built Environment) entre 2009 e 2010.  
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Foi examinado em que medida a estrutura, a organização dos “parques” e os serviços dos espaços verdes 
afetam o seu funcionamento.  

De uma forma geral, estes aspetos podem/devem ser tidos em conta por empreendedores, pela 
administração local, pelas comunidades locais ou seus representantes e pelas organizações não-
governamentais4. 

Também existe uma forte relação entre a satisfação das pessoas com os seus espaços exteriores e/ou 
espaços verdes e a satisfação geral com o seu bairro. Se as pessoas estão satisfeitas com os seus espaços 
exteriores, tendem a estar satisfeitas com o município. A maior parte das pessoas usa os espaços 
exteriores dos bairros e reafirma a importância de existirem espaços verdes perto da sua residência. As 
questões relacionadas com a qualidade do espaço público são consideradas tão importantes quanto as 
questões do emprego, da saúde e da qualidade da habitação. Aliás, nesta matéria, a tónica da opinião 
geral acentua-se na inequívoca relação entre a qualidade do espaço público e a qualidade de vida das 
pessoas (como já se referiu), especialmente no que respeita à sua saúde mental e física.  

Por outro lado, existe também uma grande expressão do padrão climático urbano no comportamento e 
bem-estar humanos. Por exemplo, os efeitos nefastos das designadas ilhas urbanas térmicas, quando não 
adequadamente mitigados, podem interferir no sono assim como podem ter efeitos claros na fadiga e 
bem-estar humanos (Givoni, 1998). Se algumas condições atmosféricas perturbam a nossa condição 
física ou mental, outras há que revigoram as nossas ações (Olgyay, 1963). O autor observa ainda que 
num conjunto de condições climatéricas preferenciais, a maioria das atividades físicas e mentais 
humanas estão no seu auge. Acresce a constatação cada vez mais consagrada de que o conforto térmico 
é uma condição fulcral na promoção da atividade e do pulsar de um espaço público (Cortesão, 2013). 

A definição de conforto térmico apresenta uma multitude de variações que denotam a sua complexidade 
e subjetividade. Olgyay (1963) infere que a temperatura ideal do ar deverá situar-se no ponto médio 
entre a temperatura capaz de provocar uma insolação e uma outra, perto do ponto de congelamento. 
Givoni (1998) aponta que o conforto térmico corresponde ao conjunto de condições climáticas que se 
consideram aceitáveis em determinado ambiente interior.  

Em ambiente exterior, Higueras (2006) considera que tal condição se atinge quando se está próximo do 
equilíbrio energético entre o corpo humano e o meio ambiente que o circunda. O Standard Internacional 
ISO 7730 internaliza várias destas visões ao considerar que o conforto térmico é a “condition of mind 
which expresses satisfaction with the termal environment” (ISO, 2006: 10).  

Ora, os materiais e elementos utilizados em ambiente urbano contribuem muito para o seu microclima 
e para o conforto térmico dos seus utilizadores. Sobressaem, neste âmbito, a utilização de vegetação e 
de superfícies de elevado albedo que demonstram ter a capacidade de mitigar ou mesmo reverter várias 
das condições nefastas provenientes do sobreaquecimento urbano (Rosenfeld et al., 1995; Akbari et al., 
2001; Nikolopoulou, 2004).  

Acresce que, dada a notável variedade da vegetação compatível com o meio urbano, diferentes 
propósitos podem ser alcançados com a sua criteriosa utilização, ora para frenar determinados fluxos de 
ar, ora para os redirecionar para determinado destino, ora em climas frios, ora em outros mais quentes 
(Olgyay, 1963).  

 

 

                                                              

4 http://www.designcouncil.org.uk/resources/report/urban-green-nation 
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Nos clima mais quentes, a utilização de vegetação e de árvores, em particular, não só promove o 
aparecimento de sombra nas alturas do ano em que esta é mais preciosa, como permite baixar a 
temperatura, absorver radiação e aumentar a humidade 5 do ar envolvente através de processos de 
evapotranspiração (Olgyay, 1963; Rosenfeld et al., 1995). Se amplamente utilizadas, podem também 
replicar o efeito de oásis. Este fenómeno é especialmente identificável em cidades implantadas em 
ambientes áridos (Rosenfeld et al., 1995). As árvores aprisionam ainda o conjunto de elementos que 
levam à formação de ozono na atmosfera. Indiretamente, ao baixarem as necessidades de arrefecimento 
de edifícios, provocam também a redução das emissões de gases de efeito de estufa (Akbari et al., 2001). 
Por outras palavras, têm um forte contributo na qualidade do ar citadino.  

A um outro nível de preocupação reside a forma de gestão destes espaços a céu aberto. É fundamental 
que as autoridades locais providenciem, para a maior parte dos casos, um instrumento de gestão deste 
tipo de espaços - o plano de gestão. Apesar de muitos espaços verdes terem uma característica dominante 
e serem particularmente valorizados por um aspeto específico, tais como a conservação da natureza, o 
património paisagístico ou as oportunidades de recreação ao ar livre, o plano de gestão deve tomar como 
modelo o lugar “(..) that is valued for a range of qualities and facets and all sorts of services for different 
users” (Cabe Space, “A Guide to Producing Park and Green Space Management Plans”)6.  

Um dos principais objetivos da gestão do espaço verde passa por assegurar a coesão da população 
residente local e o seu envolvimento no desenho e na administração quotidiana dos espaços verdes. 
Repare-se que o setor do lazer está hoje bem ciente dos benefícios do voluntariado, tanto para o 
voluntário, oferecendo treino físico, experiência de trabalho, benefícios de saúde, educação e interação 
social, como para os serviços municipais, através da oferta de trabalho livre para eventualmente 
complementar recursos financeiros de famílias de moradores locais com maiores privações. Em Oxford, 
há uma série de excelentes exemplos de espaços verdes liderados pela comunidade, tais como Milham 
Ford Nature Park, sob a tutela do grupo New Marston Wildlife, e a Reserva Natural de CS Lewis 
Comunidade de BBOWT, supervisionada pelo grupo de voluntários da comunidade Friends of CS 
Lewis. Outros grupos de voluntários abrangem parques da cidade, áreas de lazer e até cemitérios fora 
de uso. 

A ação conjugada de superfícies exteriores de albedos elevados e de vegetação, espelha uma solução 
eficaz de controlo bioclimático em ambiente urbano. Às amenidades que promove dentro de edifícios e 
em espaço público, acresce um custo de implementação relativamente baixo, especialmente quando 
incluídos nos processos de manutenção (Rosenfeld et al., 1995). Constata-se, no entanto, que estas 
preocupações não são, em geral, tidas em consideração aquando do desenho e monitorização de espaços 
públicos urbanos (Nikolopoulou, 2004).  

Com o intuito de mitigar tal tendência, apresenta-se, de seguida, um conjunto de diretrizes para o 
desenho urbano com pendor bioclimático. É de salientar que a aplicação de tais noções requer uma 
análise cuidadosa de cada local de estudo, que deve ser considerado como um caso único e individual. 
Os requisitos bioclimáticos adotados devem ser estritamente concordantes, tanto com a localização 
geográfica, como com a zona climática em que o local em estudo se enquadra (Nikolopoulou, 2004; 
Higueras, 2006). 

                                                              

5 Olgyay (1963) alerta para o facto de tal condição ser apenas apetecível em determinados contextos, dependendo 
da humidade local, assim como da condições de temperatura. 
6 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/parks-and-green-
space-management-plans.pdf 
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É comum encontrarmos nas nossas cidades abordagens estáticas e inorgânicas à vegetação urbana, de 
manutenção constante e rigorosa, especialmente quando o seu propósito é ornamental (Higueras, 2006).  

Ora, as dimensões que aqui se exploram, pretendem privilegiar as facetas temporalmente dinâmicas e 
ativamente funcionais dos elementos verdes, sem descorar uma clara preocupação com uma baixa 
manutenção destes elementos. A vegetação, quando criteriosamente utilizada, funciona como uma 
eficiente barreira a ventos indesejáveis. Elenca-se, pois, um conjunto de medidas com tal propósito: 

- As barreiras vegetais devem ser duplas ou tripas e devem ser posicionadas perpendicularmente à 
direção dominante do vento. De notar que apenas uma barreira vegetal permite a formação de 
remoinhos indesejáveis (Higueras, 2006); 

- É imperioso avaliar que espécies vegetais melhor constituem tal barreira; usualmente as espécies 
perenes configuram opções eficazes por contrariarem os fluxos de ar durante todo o ano. Abetos, 
tuias ou ciprestes são alguns bons exemplos.  

 As condições de contexto são, no entanto, fundamentais. É importante clarificar se o objetivo é 
efetivamente mitigar o vento dominante durante todas as épocas ano.  

 Consoante tal decisão, barreiras de natureza, mais ou menos flexíveis, podem ser adotadas, ora 
através de uma conjugação de espécies de folha perene e caduca, ora através de barreiras 
exclusivamente constituídas por espécies de folha caduca.  

 Em qualquer dos cenários, é importante perceber se as espécies escolhidas podem enquadrar-se 
com as autóctones (Higueras, 2006); 

- Em locais em que a sombra não pode ser manipulada facilmente, sugere-se que se promovam 
espaços com e sem sombra, dando ao utilizador a possibilidade de escolha (Lynch e Hack, 1984); 

- É importante combinar espécies arbóreas com vegetação rasteira de modo a promover uma 
filtragem homogénea do vento (Nikolopoulou, 2004; Higueras, 2006); 

- Finalmente, é necessário contar com as limitações das barreiras vegetais aquando da presença de 
ventos muito fortes; nestas circunstâncias é recomendável que se combinem soluções vegetais 
com outras de natureza mais rígida, como muretes (Higueras, 2006).  

 De notar que os últimos, apesar de mais resistentes, tendem a provocar o aumento da velocidade 
do vento e da turbulências noutros locais (Nikolopoulou, 2004), situação esta que deve ser 
acautelada.  

- A quantidade e localização dos espécimes vegetais deve ser devidamente acautelada (Cortesão, 
2013), assim como o expectável crescimento dos elementos verdes e a sua integração no contexto 
urbano, nas suas várias dimensões (Higueras, 2006). 

- Programas de incentivo à utilização de vegetação e superfícies mais frescas devem ser 
implementados, para um mais eficaz equilíbrio climático, em zonas quentes (Rosenfeld et al., 
1995). 
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2.6. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

“Uma cidade boa é como uma festa boa, os convidados ficam porque se estão a divertir!” 
(Gehl,  2013:  147).  

A lógica de atuação que deve necessariamente equacionar, numa perspetiva ampla e integrada, as 
diversas dimensões - urbanísticas, social, económica e cultural - que constituem o todo da cidade, 
aparece como um oportunidade essencial para reequilibrar o processo de desenvolvimento do tecido 
urbano e da respetiva população. No fundo, trata-se de potenciar um conjunto de medidas que, se 
articuladas, promovam uma consolidação positiva dos conceitos e dos valores urbanos, ou seja, uma 
valorização do significado do meio urbano na mentalidade dos residentes. 

O processo de reabilitação urbana integrada pode ser entendido numa perspetiva de progresso, à luz 
daquilo que são os valores atuais e os objetivos para o futuro da cidade e da sociedade. No contexto das 
áreas urbanas em crise, essa ideia de progresso é indissociável dos objetivos de requalificação e 
revitalização, traçados às diversas disciplinas da reabilitação urbana.  

As intervenções de requalificação urbana devem assim, articular os contributos científicos dos diversos 
domínios envolvidos no funcionamento da cidade. A requalificação urbana enfrenta o desafio de 
valorizar o papel destas áreas urbanas nas suas dimensões económica, social e cultural da cidade, 
promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos respetivos residentes.  

Esse facto exige estratégias de intervenção coerentes com cada um destes domínios, contrariando o 
isolamento urbanístico e social destas áreas, transformando-as em zonas atrativas para outros grupos 
sociais e outras funções urbanas que reduzam o efeito de “guetto” e possibilitem sentimentos de 
autoestima e integração sócio urbanística por parte dos moradores.  

Entre as principais questões urbanas a ter em conta, destacam-se as carências em acessibilidades e em 
infraestruturas, bem como um défice qualitativo na habitação e nos espaços públicos. Embora estas 
características físicas sejam as de maior visibilidade, os problemas económicos e socioculturais são 
igualmente motivadores da situação de exclusão destas áreas.  

São importantes fenómenos como a fixação de fixação de emprego e atividades económicas na área, 
operações de apoio, valorização cultural e formação das populações com vista à inserção no mercado de 
trabalho, bem como a dinamização de coesão social, promovendo a cidadania. 

A constatação de que as questões das áreas urbanas em crise não se resolvem apenas com intervenções 
de requalificação física não anula a sua importância enquanto resposta a situações prioritárias cuja 
resolução é possível a curto prazo, relativamente ao horizonte temporal mais alargado, a qual exige a 
consolidação das restantes medidas referidas.  

Deste modo, a requalificação física do espaço público assume um papel estratégico na inversão da 
imagem negativa destas áreas urbanas, podendo ser orientada numa perspetiva de combate aos 
problemas sociais.  
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3. 
PARÂMETROS DE QUALIFICAÇÃO 

DAS INTERVENÇÕES 
 

 

3.1. ENQUADRAMENTO 

A metodologia adotada na análise do caso de estudo selecionados apresenta como principal objetivo 
contribuir para a compreensão do papel do espaço público residencial, enquanto espaço arquitetónico, 
na requalificação de conjuntos de habitação económica. Procuramos identificar em que medida essas 
intervenções de natureza física influenciam a integração urbana e a qualidade arquitetónica dos referidos 
conjuntos, potenciando, por um lado, a inversão de fenómenos de estigmatização e, por outro lado, 
incrementando da satisfação residencial dos seus habitantes. Com base no estudo teórico desenvolvido, 
procedeu-se a uma compilação dos objetivos prioritários de operações de requalificação física de espaço 
público residencial, objetivos esses aplicados ao caso específico da habitação económica. 

Para a análise das transformações induzidas na morfologia dos tecidos urbanos dos conjuntos 
residenciais deste estudo, procurou-se compreender, por um lado, as relações entre as diversas 
componentes espaciais na configuração da forma urbana do conjunto e, por outro, as características de 
cada uma dessas componentes e o seu contributo nos objetivos da requalificação. O estudo realizado 
incide sobre as condições morfológicas do bairro antes e depois da intervenção física sobre o respetivo 
espaço exterior público. 

Segundo Valente Pereira (1983: 11), “a forma da cidade define-se na relação estabelecida entre espaço 
exterior e massa edificada que existem num dado solo/paisagem”, elementos físicos da morfologia 
urbana que devem ser analisados em si e entre si.  

Dentro das referidas dimensões do espaço físico, o presente estudo terá enfoque no espaço exterior cuja 
análise se deve organizar e decompor, ainda segundo a autora, em três categorias: os espaços de 
circulação, os espaços de permanência e a expressão formal dos referidos espaços.  

Respetivamente a cada um destes domínios, Valente Pereira pormenoriza as principais características, 
conferindo um ponto de partida para a parametrização dos objetivos de transformação morfológica que 
se propõe nesta investigação. 

Relativamente aos espaços de circulação e respetiva malha de acessibilidade, deve considerar-se “o 
esquema viário e de circulação de peões, quer na expressão formal do espaço, quer nas relações de 
acesso que estabelece, ou seja, como se hierarquizaram as vias na distribuição da circulação e no acesso 
às atividades, qual o tipo de rede de acessibilidade que as vias formam entre si, qual a relação que 
estabelecem com a massa edificada e com os espaços de permanência” (Pereira, 1983: 12). 
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Basicamente, o grau de hierarquização da rede, as características inerentes a cada hierarquia (tipos de 
circulação e sua inter-relação) e o esquema de irrigação do espaço pela malha de acessibilidade. 

Quanto aos espaços de permanência e sua malha de distribuição, são “analisáveis segundo categorias 
dimensionais relacionadas com o tipo de permanência pública e privada e ainda segundo o modo como 
se articulam entre si, com a massa edificada e com o sistema espacial de circulação” (Pereira, 1983: 12). 
A sua análise deve considerar a inter-relação espacial estabelecida pelos diversos espaços de 
permanência, seu modo de comunicação com os espaços de circulação e edificados, as caraterísticas da 
sua geometria e dos seus elementos de contenção espacial e as características da sua localização e 
conceção face à função correspondente. 

A expressão formal do espaço arquitetónico resulta do conjunto formado pela expressão formal dos 
espaços de circulação e dos espaços de permanência, “não já em termos da malha que estabelecem no 
seu conjunto, (...) mas do espaço envolvente do utilizador em cada momento, delimitado no seu 
horizonte e diretamente relacionado com o ambiente arquitetónico que proporciona, o tipo de atividades 
de convívio, reunião e/ou circulação que permite” (Pereira, 1983: 71). Relaciona-se com a imagem 
urbana do conjunto residencial, produto da relação entre as diversas componentes do espaço público e 
das características formais de cada uma delas. A configuração formal dos elementos do espaço exterior 
deve considerar a escala do aglomerado, a sua dimensão relativamente à referida escala e o tipo de 
comunicação com as componentes verticais que ocupam o espaço exterior. No inquérito construído a 
partir das referências descritas anteriormente, designou-se de “Carácter do Lugar” a este domínio - 
expressão formal. Um quarto domínio de análise, designado “Comunidade e Ambiente”, foi 
acrescentado no inquérito. Recorreu-se a um critério utilizado pela CABE (Commission for Architecture 
and the Built Environment), que se traduz na publicação “Building for life”. Este critério utilizado por 
esta comissão governamental britânica pretende avaliar a dimensão social do projeto. 

Este guia de vinte questões revela os critérios por onde se devem referenciar os projetos dos conjuntos 
de habitação para serem “atrativos, funcionais e sustentáveis”. 

As vinte questões estão divididas em quatro secções: 

- Comunidade e ambiente; 
- Carácter do lugar; 
- Espaços de circulação; 
- Espaços de permanência. 

 

Fotografia 3.1 – Bairro de Bessa Leite, Porto. Fotografia 3.2 – Bairro do Falcão, Porto.
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3.2. CRITÉRIO DE QUALIFICAÇÃO: VINTE QUESTÕES 

Partindo desta divisão em quatro domínios de intervenção, procedeu-se ao elenco dos objetivos aos 
quais deve atender a requalificação física do espaço público de conjuntos de habitação social. Os 
critérios sistematizados, de natureza morfológica, são balizados de acordo com as considerações 
apresentadas sobre cada uma das três categorias e são formulados considerando o seu contributo 
potencial para a qualidade e êxito efetivo da requalificação. É com base na organização e conteúdo 
destes critérios que se processa a observação e análise das características morfológicas do conjunto 
residencial antes e depois da intervenção;  

De modo a facilitar a aplicação e interpretação dos parâmetros estabelecidos em qualquer estudo de caso 
no referido âmbito de análise, procedeu-se à sua apresentação numa listagem de verificação cujo 
conteúdo se apresenta em seguida. O objetivo desta sistematização é sintetizar os resultados da proposta 
e facilitar a sua comparação com outros exemplos. 

Para um melhor entendimento do método de qualificação preconizado, apresentamos seguidamente a 
explicitação sobre as referidas questões. 

 

3.2.1. COMUNIDADE E AMBIENTE 

1.  O bairro integra espaços comerciais, escolas, “áreas verdes”, campo de jogos? Se não, a que 
distância estão? 

 Um conjunto de habitação é mais que uma adição de casas. Deve ser sobretudo um espaço 
inclusivo de oportunidades e que ofereça aos seus utilizadores o que eles necessitam. 

 A integração de serviços como escolas (creches/primárias/secundárias), estabelecimentos 
comerciais (cafés/supermercados) e espaços verdes (parques) é muito importante na qualidade de 
um bairro. 

2.  O bairro integra diferentes tipologias de habitação com qualidades e preços distintos para 
responder a famílias distintas? 

 Um conjunto residencial terá mais qualidade se evitar integrar apenas uma tipologia de habitação. 
Uma boa mistura de diferentes tipologias de habitação poderá tornar o bairro mais equilibrado do 
ponto de vista da comunidade que o habita. A diversidade de tipologias de habitação pode 
igualmente significar uma maior e mais atrativa diversidade de edifícios nas suas escalas e formas 
arquitetónicas. Essa combinação de tipologias permite ainda que os habitantes possam mudar de 
habitação conforme a evolução da sua própria constituição familiar e isto sem ter que sair do 
bairro. Essa diferença de tipologia permitirá que no bairro possam viver desde pessoas isoladas 
até famílias numerosas de 5/6 pessoas.  

 No entanto, a mistura de tipologias deve ser gerida com muito cuidado. O projeto deveria ter a 
capacidade de diminuir possíveis tensões entre famílias. Por exemplo, pessoas de idade e jovens 
estudantes têm modos de viver muito diferentes e devem estar sempre salvaguardados os seus 
espaços de privacidade. 

 Um bairro deve, desse modo, integrar habitações de diferentes qualidades e preços de modo a 
integrar comunidades que sejam constituídas por famílias de diferentes escalões 
socioeconómicos. Isto poderá também significar a existência de habitações para venda e de 
habitações para aluguer. Um desequilíbrio ao nível das tipologias de habitações que integram o 
bairro poderá resultar numa comunidade insustentável a médio prazo. 
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3.  O bairro é servido pela rede de transportes públicos? Se não, a que distância se localizam 
os pontos mais próximos de acesso à rede? 

 A proximidade com a rede de transportes públicos é essencial, por um lado, para tornar o bairro 
acessível a uma maior variedade de pessoas e, por outro lado, para reduzir o tráfego automóvel. 
É por isso desejável que os bairros estejam integrados em redes de transportes públicos, 
nomeadamente de autocarro, metro, etc. 

 Para pequenos bairros, a rede de transportes públicos não deverá estar a uma distância superior a 
400 metros ou 5 minutos a pé. 

4.  O bairro apresenta características que minimizam o seu impacto no meio ambiente? 

 As autoridades camarárias devem avaliar se um novo bairro utiliza recursos eficientes, quer 
durante a sua construção, quer durante o seu tempo de existência, desde o início de funcionamento 
até à sua transformação ou sua demolição. Nos casos de reabilitação/requalificação, deve 
promover a realização de adaptações que permitam reduzir o seu impacto no meio ambiente. São 
necessárias novas soluções para promover práticas sustentáveis. 

 Existe uma grande variedade de formas para reduzir o impacto ambiental de um bairro, 
nomeadamente: 

 -  Redução de desperdícios na construção; 
 -  Existência de planos energéticos; 
 -  Uso de energias alternativas; 
 -  Promoção da reciclagem; 
 -  Uso de drenagem sustentável; 
 -  Promoção da biodiversidade. 

5.  A reabilitação dos edifícios, nomeadamente a sua envolvente, incorporou características que 
reduzem o impacto no meio ambiente?  

 A reabilitação dos edifícios deve incorporar características que reduzam o seu impacto no meio 
ambiente, nomeadamente, a utilização de isolamentos térmicos nas fachadas e coberturas dos 
edifícios. A integração desses novos elementos na envolvente dos blocos de habitação poderá 
reduzir significativamente os consumos de energia. A utilização de caixilharia com “corte térmico 
e vidros duplos” deverá melhorar o desempenho do edifício, ao nível da eficiência energética. 

 

3.2.2. CARÁCTER DO LUGAR 

6.  O projeto distingue-se pelo seu carácter singular, específico para o local? 

 O projeto para um conjunto residencial deve ser específico para um contexto único, baseado no 
entendimento do local. Isto será um importante fator para um projeto com carácter. 

 Um bom projeto será sempre a oferta de soluções que permitam viver de forma mais eficiente, e 
deve fazer um uso inteligente do sítio específico, acrescentando valor a esse local e, criando novos 
espaços variados e com identidade própria. 

 A avaliação dos novos espaços deve igualmente considerar a relação que esses novos espaços 
criam com os espaços vizinhos pré-existentes. 
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 As autoridades camarárias devem considerar se o bairro constrói um carácter que o distingue dos 
bairros vizinhos e suporta um sentimento de orgulho local e identidade cívica. A imagem de um 
bairro afeta significativamente o sentimento dos seus habitantes.  

 Carácter e qualidade ajudam a aumentar o orgulho da comunidade. A habilidade que o projeto 
tem para criar um sentido de local depende da qualidade dos edifícios e dos espaços exteriores 
entre os edifícios. Não é necessária a presença de uma arquitetura de alta qualidade, mas uma 
forte estratégia de relação com a paisagem. São fundamentais valores como o carácter, identidade 
e variedade. 

 Espaços com carácter reforçam a identidade de um local e funcionam como um instrumento de 
promoção de um bairro. 

7.  O projeto valoriza o enquadramento paisagístico, aproveitando a envolvente, topografia, 
vegetação, edifícios? 

 Um projeto deve responder e reforçar a distinção local, nomeadamente ao nível da paisagem e 
cultura. Um forte sentimento de identidade local poderá atrair investidores e residentes. Um 
projeto que reflete e desenvolve um local e a sua envolvente pode ajudar a criar um sentido de 
carácter. Não deve copiar estilos ou imagens arquitetónicas de outros bairros mas deve entender 
a escala local e utilizar materiais locais e por isso específicos.  

8.  O projeto favorece a perceção visual no bairro, apresentando condições de continuidade 
física e/ou visual entre os diferentes espaços exteriores? 

 Um bairro que apresenta uma orientação fácil e uma rede viária clara é mais seguro. Esta rede de 
infraestruturas deve articular-se com as redes pré-existentes. A orientação pode tornar-se mais 
fácil através de sinais, iluminação, relações visuais, etc. 

 Ruas do tipo “cul-de-sacs” (sem saída) podem dificultar uma mobilidade mais simples e 
desejavelmente mais fácil. Estes tipos de ruas também encorajam o uso do carro em detrimento 
do uso de bicicletas ou andar a pé. Os cruzamentos, com ou sem edifícios, devem ser tratados 
como momentos especiais e por isso requerem um particular cuidado no sentido de ajudar as 
pessoas a encontrar as direções e os espaços que procuram. A colocação de desenhos, 
normalmente plantas, nas entradas dos bairros, poderá ajudar a identificar os principais espaços 
de um bairro, nomeadamente cruzamentos e largos/praças principais. 

 As ruas, os jardins, os largos/praças e o estacionamento devem ser organizados pelos edifícios de 
forma cuidada e clara.  

 As ruas funcionam melhor quando estão devidamente definidos os espaços privados e os espaços 
públicos, através da criação de limites claros entre esses dois tipos de espaços. O projeto inicia-
se normalmente pela implantação dos edifícios e posteriormente pelo desenho dos seus espaços 
públicos, ruas e praças que devem articular-se com os espaços públicos vizinhos de forma a 
complementá-los. De um modo geral, os edifícios devem estar próximos dos espaços públicos, 
com uma escala controlada e humana, oferecendo variedade do ponto de vista arquitetónico e 
integrando várias entradas ao longo da rua. 

9.  Há coerência no vocabulário formal na intervenção do espaço público, nomeadamente na 
conformação de uma imagem identitária do conjunto residencial? 

 A coerência formal é essencial para construir uma imagem identitária do bairro. Os espaços 
devem, no entanto, contrariar uma imagem monótona e demasiado repetitiva no conjunto 
residencial. 
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10.  A escolha de materiais dos diversos componentes do espaço público, reflete uma conceção 
sensível à escala humana, contribuindo para a atratividade do conjunto residencial? 

 A escolha dos materiais que fazem parte do espaço público deve contribuir decisivamente para a 
atratividade do conjunto residencial, nomeadamente deve estar sensível à escala humana. 

 

3.2.3. ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO 

11.  Na reestruturação interna dos percursos do bairro, foram criados novos acessos articulados 
com os bairros contíguos? 

 Não é possível pensar num bairro de forma isolada. É necessário articular as ruas do bairro com 
as ruas dos bairros vizinhos, criando uma área acessível a todos. Um bairro deve integrar uma 
rede de infraestruturas que convide a ser percorrida, tirando partido das condições dos bairros 
envolventes. 

 A rede dos espaços públicos vai criar um sentido de comunidade de todos os residentes. 

 Indicações das plantas do bairro em locais importantes, como por exemplo, cruzamentos, 
esquinas, etc., são muitas vezes decisivos para ajudar a perceber as ligações com os bairros 
vizinhos. 

12.  Existem preocupações ao nível da acessibilidade, nomeadamente no que respeita a pessoas 
com mobilidade condicionada? 

 O projeto pode apresentar um cuidado especial na inclusão de pessoas com mobilidade reduzida. 
Em alguns bairros, esse grupo de pessoas representa uma percentagem muito elevada dos 
moradores. 

13. Existe uma compatibilização entre a capacidade de estacionamento e as necessidades 
verificadas? 

 O desenho do estacionamento nas ruas de um bairro é um dos grandes desafios no seu projeto. 
Devem ser tidas em conta as várias perspetivas dos diferentes intervenientes, desde os 
promotores/donos de obra, os projetistas e os habitantes do bairro. Em muitos casos, uma mistura 
de diferentes tipos de estacionamento no mesmo bairro, é a melhor solução.  

 O estacionamento na rua tem o efeito de diminuir a velocidade do tráfego automóvel. Contudo, 
sempre que possível, o estacionamento não deve ocupar toda a frente da propriedade para 
assegurar uma relação direta entre a propriedade e a rua, e para o parque automóvel não ser 
visualmente avassalador.  

 O estacionamento subterrâneo apresenta algumas vantagens porque liberta as ruas de uma grande 
quantidade de estacionamento, apesar de ser uma solução significativamente mais cara. 

14.  As ruas permitem o uso misto, pedonal, bicicleta e automóveis com velocidades baixas? 

 Uma aplicação rígida dos regulamentos da “engenharia de vias” pode criar um ambiente 
desconfortável sobretudo no uso pelos pedestres. As ruas e os estacionamentos devem ser 
projetados para funcionar corretamente, mas não devem dominar o desenho dos espaços de um 
bairro. As ruas são os espaços públicos mais utilizados e nessa medida devem ser projetados para 
funcionar bem na perspetiva de todos os utilizadores. Pedestres e ciclistas necessitam de 
rotas/caminhos seguros, diretos e livres de obstáculos. As ruas que apresentam limites máximos 
de velocidade são mais seguras.  
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 Essas ruas não precisam de fazer uma segregação do uso pelos pedestres e ciclistas, se existir um 
tratamento cuidado de distinção de superfícies de pavimento. Esse trabalho pode ser 
complementado, por exemplo, com uso de diferentes materiais, texturas, mobiliário urbano, 
plantação de várias espécies vegetais para diminuir a velocidade automóvel. 

 Para ruas de tráfego mais pesado e mais veloz é necessário demarcar claramente as vias para as 
bicicletas nos pavimentos. 

15.  Os espaços exteriores, nomeadamente as áreas pedonais, apresentam boa visibilidade e 
segurança? 

 O projeto deve criar espaços que não só pareçam seguros, como também, sejam efetivamente 
seguros. O bairro deve integrar edifícios que tenham uma relação direta com o espaço público, de 
modo a aumentar a segurança de ruas e passeios.  As janelas e as portas devem abrir para esse 
espaço público que transmitirá uma sensação mais forte de segurança. Janelas de esquina 
asseguram vistas em várias direções para além de trazerem mais luz natural para o interior das 
habitações. Devem ser evitadas, sempre que possível, paredes cegas para o espaço público. A 
iluminação pública deve cobrir todas as áreas públicas sobretudo as mais vulneráveis. 

 

3.2.4. ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA 

16.  Existe uma hierarquia dos espaços exteriores ao nível formal e funcional? 

 Os espaços exteriores devem apresentar uma diversificação que torne mais clara a hierarquia dos 
mesmos. Os espaços podem apresentar qualidades distintas, nomeadamente diferentes exposições 
solares que permitam o seu uso de modos diferentes ao longo do dia. 

17.  Existe um tratamento dos espaços residuais e reconversão da sua utilidade?  

 Os espaços residuais devem ser transformados, de modo a fazerem parte do conjunto residencial, 
tornando-os úteis, isto é, utilizados pelas pessoas. Esse conjunto de espaços não utilizados, podem 
e devem ser reintegrados na rede principal dos espaços de permanência do conjunto residencial. 

18.  O projeto promove a regularização ou anulação de situações de apropriação abusiva do 
espaço público?  

 Todas as situações de apropriação abusiva do espaço público devem ser anuladas e o projeto pode 
mostrar uma intenção que contrarie futuras tentativas abusivas de apropriação desses espaços. A 
transformação de um espaço público num espaço privado é, quase sempre, gerador de tenções 
entre moradores. 

19.  O novo mobiliário urbano apresenta boas características de durabilidade e conforto? 

 O mobiliário urbano deve apresentar características de durabilidade e conforto, de modo a ser 
utilizado, durante um período de tempo razoável, por toda a comunidade do conjunto residencial. 
No entanto, não interessa ter mobiliário urbano com uma durabilidade ilimitada se as pessoas não 
a usarem. 

20.  As intervenções nos espaços de permanência contribuem para a valorização paisagística dos 
espaços exteriores conformados pelos edifícios do bairro? 

 O objetivo último da reabilitação urbana é contribuir para a valorização paisagística dos espaços 
exteriores conformados pelos blocos de habitação que fazem parte do conjunto residencial. 
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3.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A análise da resposta às vinte questões permitirá avaliar a qualidade do projeto, segundo estes critérios, 
do conjunto residencial em causa. 

Sendo que o âmbito da presente dissertação é a requalificação física do espaço exterior público, o qual 
é analisado no seu todo e na relação entre as suas partes, há que referir alguns dados relativos à 
distribuição de cheios e vazios de edificações, às condições topográficas do terreno de implantação e às 
tipologias edificatórias em presença.  

Já no contexto da análise do espaço exterior, serão abordadas novamente algumas questões referentes 
ao edificado, nomeadamente, o contributo dos seus parâmetros para a imagem urbana do conjunto, o 
tipo de relações físicas e visuais que os edifícios estabelecem com o exterior e a transição que delimitam 
entre espaço público e espaço privado, nas suas áreas de vizinhança próxima.  

Os casos selecionados assentam na caracterização morfológica e na análise crítica das situações prévias 
e posteriores à requalificação. A análise está dividida formalmente pelos quatro principais domínios da 
mesma.  

Posteriormente, efetua-se uma síntese analítica das considerações feitas no âmbito de cada estudo de 
caso, na forma de uma tabela na qual se conclui sobre a aplicabilidade de cada critério na 
intervenção/requalificação estudada. Esta abordagem permite assegurar uma fácil compreensão do 
contexto específico dos exemplos estudados, nomeadamente: a importância relativa de cada um dos 
parâmetros, a forma como estes se articulam na globalidade da solução proposta e como se concretizam 
em resposta às condicionantes do local e estratégias espaciais propostas. 

O estudo realizado não apresenta uma postura exaustiva, antes procurando traçar uma linha de raciocínio 
que permita uma visão articulada do funcionamento da estrutura urbana do espaço público residencial. 
No entanto, sublinha-se a importância do aprofundamento de aspetos específicos referentes a cada 
matéria abordada, no sentido de melhor entender em que medida cada critério contribui para a qualidade 
global da intervenção.  

Referem-se ainda, alguns temas que surgem referidos em modo de ”apontamento” no estudo, como o 
conforto ambiental proporcionado pelas soluções propostas e a adequação dos diversos espaços de 
circulação e permanência, tendo em conta a utilização de utentes com mobilidade condicionada. 
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4. 
CASOS DE ESTUDO 

 

 

4.1. A CIDADE DO PORTO E A HABITAÇÃO SOCIAL 

O Porto assumiu um papel muito importante na história da Habitação Social em Portugal, continuando 
até aos dias de hoje a promover a sua promoção. Essa atividade começou na passagem do Século XIX 
para o Século XX, devido às preocupações humanitárias, higienistas e de saúde pública, com a tentativa 
de travar a construção massiva de “ilhas”7 (Fotografias 4.1 a 4.3). Os primeiros bairros municipais a 
serem construídos são os bairros de Monte Pedral, Lordelo do Ouro e Bonfim, edificados entre 1899 e 
1905 por iniciativa do Jornal “O Comércio do Porto”, em parceria com a Câmara Municipal do Porto. 

No início do Século XX, as “ilhas” contribuíram para equilibrar a falta de habitação que resultava do 
enorme afluxo de população rural. No final do Século XIX, as ilhas albergavam já cerca de 30% da 
população da cidade. Ao mesmo tempo que este tipo de habitação crescia significativamente, no início 
do Século XX, milhares de edifícios no centro da cidade do Porto estavam sobreocupados por 
populações com poucos recursos económicos. 

Assim, a primeira fase de construção de um parque habitacional público é promovida pela primeira 
República (1910-1926). Essa iniciativa tinha como objetivo diminuir as desigualdades sociais ao nível 
da habitação. Surge no período 1915-1919 a construção dos primeiros bairros na cidade: Antero de 
Quental (Campanhã), Estêvão de Vasconcelos (Ramalde), Viterbo de Campos (Lordelo do Ouro) 
(Fotografia 4.4), Dr. Manuel Laranjeira (Paranhos) e Bairro do Mercado (Foz do Douro). Estes bairros 
representaram cerca de 300 novos fogos de habitação.  

Em 1918, com a promulgação do primeiro Decreto-Lei que regulamentava a construção de habitação 
para operários, é construído o bairro de Sidónio Pais, atualmente denominado de bairro social da 
Arrábida (Fotografia 4.5). Este bairro constitui um “importante exemplo do início da habitação apoiada 
pelo Estado, em Portugal” (Coelho, 2006: 46), constituído por 100 fogos em edifícios unifamiliares, em 
banda e geminados. 

 

 

 

                                                              

7 As ilhas são pequenas casas, quase sempre de um só piso, dispostas em fila ao longo das traseiras do lote da casa 
dos proprietários de classe média. O acesso é feito por um estreito corredor que fazia a ligação à rua.  
Estes espaços de habitação eram altamente precários com inexistência de infraestruturas sanitárias no seu interior, 
fazendo com que os habitantes tivessem que utilizar balneários públicos para tratar da sua higiene básica. 
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Fotografia 4.1 - Ilha na rua de 
S. Vitor, nº 99.  

Fotografia 4.2 - Ilha na rua 
de S. Vitor, nº 109.  

Fotografia 4.3 - Ilha na rua de 
S. Vitor, nº 182.  

 

Fotografia 4.4 - Bairro Viterbo de Campos.  Fotografia 4.5 - Bairro Sidónio Pais.

 

O novo regime de Ditadura instaurado em 1926 e institucionalizado em 1933 com a designação de 
Estado Novo, “vai levar por diante, ao longo de quatro décadas, uma política ideologicamente central e 
agregadora, a política das casas económicas. Percorrendo praticamente todo o tempo do regime (…), 
esta forma de intervenção do Estado no sector da habitação nunca deixou de ter um enorme valor 
ideológico no discurso dominante” (Baptista, 1999: 47).  

Deste modo, nas décadas de 30 e 40, o Estado Novo afasta-se das soluções de edifícios de habitação 
multifamiliares (designados também por habitação coletiva), sobretudo construídos em Lisboa, e 
privilegia a “casa portuguesa”, em nome da ordem social e moral. Citando Raul Lino, arquiteto e 
ideólogo do regime em matéria de habitação, no seu Livro Casas Portuguesas (Lino, 1933: 11), cuidemos 
antes de facilitar a realização dum sonho que continua a ser muito humano e que, pelo caminho que a 
vida vai tomar, cada vez mais se justifica - o sonho de uma moradia própria, independente, ajeitada à 
nossa feição e adereçada a nosso gosto; reduto da nossa intimidade, último refúgio do indivíduo contra 
a investida de todas as aberrações do coletivismo.” 

Os então designados bairros de casas económicas desenvolviam-se em moradias geminadas ou em 
banda, com uma caracterização arquitetónica marcadamente “tradicionalista” e rural, projetadas 
segundo estudos de dimensionamentos mínimos. No Porto, estes bairros são construídos entre 1935 e 
1965, e compreendem cerca de 2000 fogos.  
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Localizavam-se em zonas periféricas da cidade existente, embora estando já hoje totalmente integrados 
no tecido contínuo da cidade que se expandiu, de tal forma que alguns deles se encontram hoje em áreas 
consideradas relativamente centrais da cidade, tendo em conta o seu grande crescimento. Um desses 
bairros, é o bairro Costa Cabral construído em 1940 na freguesia de Campanhã que se localiza nas 
imediações do bairro de Contumil, posteriormente construído em 1977. Apesar da tendência para 
construção de conjuntos de “habitação social” em moradias unifamiliares, surge em 1940 o primeiro 
bloco de habitação coletiva na cidade do Porto - o bloco Duque de Saldanha (Fotografia 4.6), da autoria 
do arquiteto Marques da Silva.  

Na década de 50, aparecem mais exemplos de construção de habitação coletiva, sobretudo com a 
intervenção direta do Estado na “habitação social, em que “O que espacialmente constatamos é uma 
rentabilização dos terrenos disponíveis e a busca de soluções mais abrangentes face aos problemas de 
ordenação da vida metropolitana” (Baptista, 1999: 96). Registaram-se nesta década no Porto poucas 
iniciativas por parte de entidades não estatais, mas uma das exceções foi o bairro de Ramalde (Fotografia 
4.7), construído na parte ocidental da cidade. Este bairro foi construído por iniciativa da Federação das 
Caixas de Previdência, da autoria do arquiteto Fernando Távora, e constitui uma experiência de adoção 
na habitação económica dos princípios modernistas enunciados na Carta de Atenas (1931). Segundo 
Baptista Coelho, caracteriza-se por excelentes blocos multifamiliares, objeto de um projeto 
extremamente bem pormenorizado, (…) em íntima relação com o verde urbano, (…) com uma escala 
humana fortíssima” (2006: 52). 

 

Fotografia 4.6 - Bloco Duque de Saldanha.  Fotografia 4.7 - Bairro de Ramalde.

 

Em 1956, entra em vigor o Plano de Salubrização das Ilhas do Porto, que dá origem ao Plano de 
Melhoramentos para a Cidade do Porto (1956-1966), em resposta ao agravamento das carências 
habitacionais da cidade. Ao abrigo deste plano são construídos, numa primeira fase entre 1956 e 1966, 
treze bairros municipais, perfazendo um total de 6072 fogos para realojamento de famílias residentes 
em ilhas. É no contexto deste Plano que é construído em 1977 o bairro municipal em estudo: o bairro 
de Contumil.  

O Plano de Melhoramentos é o responsável pelo aparecimento de uma nova tipologia urbana na cidade 
do Porto através dos novos bairros sociais. Esta tipologia, já desenvolvida noutros países europeus, 
“dissolve a rua como elemento urbanístico essencial, transformando-a num mero canal de passagem e 
libertando a edificação de uma relação direta com ela” (Cardoso, 1996: 24).  
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O empreendimento é caracterizado por edifícios de habitação multifamiliar, semelhantes entre si, e por 
um espaço público atravessado por percursos pedonais separados por espaços verdes. É necessário 
salientar que este tipo de espaços só terá sucesso quando, por um lado, o nível de civismo dos 
utilizadores é elevado e, por outro, quando existe uma manutenção regular dos espaços.  

Quando o Plano de Melhoramentos entra em prática, milhares de pessoas das classes sociais mais 
desfavorecidas foram deslocadas do centro da cidade para a periferia, onde se localizavam os terrenos 
livres para construção dos novos bairros. Surgem então alguns dos grandes bairros camarários do Porto: 
Cerco, Regado, Fonte da Moura (Fotografia 4.8), São Roque da Lameira (Fotografia 4.9) e Pasteleira 
(Fotografia 4.10), todos com um número superior a 500 fogos. O Plano de Melhoramentos foi 
prorrogado por 5 anos (1967-1971), sendo nessa altura construídos mais cinco bairros - Francos, Aldoar, 
São João de Deus, Falcão e Lagarteiro - e ampliados alguns dos bairros construídos desde o início do 
Plano.  

Dos treze bairros construídos, apenas dois são integrados em áreas centrais da cidade, Bom Sucesso 
(Fotografia 4.11) e Fernão Magalhães (Fotografia 4.12) e apenas um integra menos que 150 fogos, o 
bairro de Pio XII (Fotografia 4.13), com 128 habitações. 

 

Fotografia 4.8 - Bairro Fonte da Moura.  Fotografia 4.9 - Bairro S. Roque da Lameira.

 

Fotografia 4.10 - Bairro da Pasteleira.  Fotografia 4.11 - Bairro Bom Sucesso.
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O bairro de Contumil, tendo sido construído em 1977, já fora do período de prorrogação mencionado, é 
resultado da política habitacional do Plano de Melhoramentos que serviu para realojar famílias que 
habitavam em ilhas. Em resumo, “muito do que é hoje o parque habitacional municipal do Porto ficou 
a dever-se, direta ou indiretamente, ao Plano de Melhoramentos para a cidade do Porto” (Pimenta et 
al., 2001: 17). 

Com a Revolução de Abril de 1974, são promovidas outras iniciativas com o mesmo objetivo de 
combater a escassez de habitação para as populações das classes sociais mais baixas. Destaca-se o SAAL 
- Serviço Ambulatório de Apoio Local (1974-1976), criado como Corpo Técnico Especializado do 
Fundo de Fomento da Habitação (FFH). 

Este Serviço assume um papel particularmente importante no Porto, preconizando “um modelo radical 
de cidade e planeamento: uma cidade em que os pobres também têm direito ao centro histórico” (Alves 
Costa, 1998: 68)8. Com este objetivo, opera o realojamento de famílias que habitavam em ilhas em novas 
habitações que se localizavam na mesma área de residência. Deste modo, contraria-se a lógica de 
relocalização territorial da habitação das classes mais desfavorecidas nas periferias. 

 

Fotografia 4.12 - Bairro Fernão Magalhães.  Fotografia 4.13 - Bairro de Pio XII.

 

Outro aspeto inovador neste processo era a participação dos próprios habitantes no processo de 
realojamento. Essa participação acontecia primeiramente, na fase de conceção dos bairros, e 
posteriormente, na fase de construção.  

Colocando em causa os postulados da Carta de Atenas, considerados por muitos como os causadores da 
descaracterização das grandes cidades - os novos conjuntos resultam do esforço de vários jovens 
arquitetos na conceção de projetos com uma escala humanizada, adequados aos modos de vida das 
populações e aos enquadramentos urbanos. Bons exemplos deste período são o bairro das Antas, do 
arquiteto Pedro Ramalho, o bairro de São Vitor (Fotografia 4.14) e o bairro da Bouça (Fotografia 4.15), 
ambos da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira. Este último bairro foi iniciado em 1974, mas apenas 
concluído em 2006. Muitos outros conjuntos residenciais ficaram por inacabados devido ao final abrupto 
do SAAL.  

 

                                                             

8 In “1974-1975, o SAAL e os anos da Revolução”, artigo da obra “Arquitectura do Século XX - Portugal” - 
AA.VV. - Deutsches Architektur - Museum, 1998. 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

44 

Esse programa representa ainda hoje, uma “referência insubstituível no que respeita às formas 
participadas de fazer cidade e às soluções urbanas e arquitetónicas possíveis” (Pimenta et al., 2001: 18). 

No final do Século XX, o Parque Habitacional do Porto evidenciava sinais de desequilibro social e 
urbano. Essa característica deve-se em grande medida, à sucessiva construção de grandes bairros 
periféricos desde a segunda metade do século XX, relacionada com o referido Plano de Melhoramentos. 
Esses empreendimentos concentravam milhares de famílias economicamente desfavorecidas, através de 
uma preocupação elevada pela quantidade de fogos e uma preocupação diminuta na qualidade do 
ambiente dessas zonas residenciais. 

Apesar disso, a maior parte destes grandes conjuntos habitacionais foi absorvida pela expansão da cidade 
e como consequência existiu uma significativa da melhoria da rede de acessos, de transportes e serviços, 
minimizando o isolamento desses bairros. Na última década do século XX, agudizaram-se os problemas 
sociais e económicos da população dessas áreas urbanas. Tais problemas estão também relacionados 
com o fenómeno de estigmatização, agravado por um processo generalizado de degradação do espaço 
público e edificado, que resulta da ausência de programas de conservação e reabilitação. 

 

Fotografia 4.14 - Bairro de S. Vitor.  Fotografia 4.15 - Bairro da Bouça.

 

Em 2004, a Câmara Municipal do Porto inicia um programa para a reabilitação de 5000 fogos em bairros 
sociais propriedade do município e ainda para a construção de 300 novas habitações de custos 
controlados. Este programa é realizado em parceria com o Instituto Nacional da Habitação (INH). Esta 
operação de reabilitação começou pelos bairros construídos antes da década de 1980. Esses bairros 
apresentavam um estado de degradação mais acentuado, alguns deles com deficiências construtivas.  

As intervenções tinham como objetivo melhorar de forma considerável as condições de conforto e 
habitabilidade dos edifícios de habitação e qualificar a imagem urbana dos bairros. Nesse sentido, as 
operações de reabilitação incidem sobretudo sobre a envolvente dos edifícios, coberturas e fachadas, 
das infraestruturas de abastecimento de água e eletricidade e ainda das áreas comuns, as caixas de escada 
dos edifícios. Essas intervenções representam, assim, um claro objetivo de valorização da imagem 
arquitetónica dos edifícios, qualificando a paisagem urbana e a satisfação dos seus habitantes com o seu 
local de residência, minimizando fenómenos de estigmatização. No momento atual, está em andamento 
uma segunda fase um novo acordo entre a Câmara do Porto e o IHRU para a reabilitação de mais 5000 
fogos de habitação social. O objetivo traçado pela Câmara era realizar operações de reabilitação em 
todos os bairros do Porto, que dessas intervenções necessitem, até ao fim de 2014. 
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Estas operações são muito importantes para equilibrar do ponto de vista social e urbanístico a cidade, 
uma vez que cerca de 20% dos portuenses reside em habitação municipal. Este esforço financeiro 
orientado para a reabilitação do parque residencial representa uma política de reforço da coesão social. 
Esse esforço deve ser complementado com medidas sociais ao nível da educação, formação, emprego, 
assistência social. 

Esta política de reabilitação está enquadrada no Programa de Iniciativa Comunitária URBAN II (2000-
2006)9, no âmbito do qual se desenvolveram os projetos de requalificação do espaço público dos bairros 
de Contumil, um dos estudos de caso deste trabalho. 

Estes bairros localizam-se nas zonas limítrofes do Concelho do Porto e Gondomar, “uma área urbana 
problemática, porventura a expressão mais grave da degradação urbana na Área Metropolitana do Porto” 
(CCDR-N, 2001: 28) - na freguesia de Campanhã, na qual se integram estes dois bairros. Esta área foi 
selecionada para operações deste tipo por integrar zonas urbanas com graves problemas como são as 
elevadas taxas de desemprego, escassa atividade económica, baixos níveis de instrução e ambiente 
urbano muito degradado.  

Para combater o estado de degradação física e ao mesmo tempo potenciar o desenvolvimento equilibrado 
do Programa URBAN, pretende-se uma abordagem interdisciplinar, que articule a iniciativa de 
requalificação urbana com uma componente imaterial, com o objetivo de atingir uma melhoria da 
condição socioeconómica das populações mais vulneráveis.  

O Programa apresenta 5 objetivos estratégicos e complementares: 

1. Requalificar o ambiente urbano; 
2. Contrariar o problema da toxicodependência; 
3. Revitalizar o ambiente social; 
4. Dinamizar o contexto económico; 
5. Valorizar o contexto socioeducativo; 

A requalificação urbana do bairro de Contumil corresponde às medidas tomadas para responder ao 
primeiro objetivo. É um dos 3 bairros selecionados do Concelho do Porto pelo avançado estado de 
degradação em que se encontrava à data do Programa. Estas intervenções de requalificação física 
inserem-se num objetivo de “dotar as áreas mais desqualificadas de um espaço público qualificado capaz 
de protagonizar um papel de valorização do bairro, capaz de promover a autoconfiança e orgulho das 
populações e ventilar uma imagem valorizada da Zona URBAN” (CCDR-N, 2001: 61). Apesar do 
investimento ser aplicado na requalificação do espaço público, no caso do bairro de Contumil, os 
edifícios de habitação foram igualmente objeto de requalificação arquitetónica.  

Apesar dos esforços para combater o problema da habitação em Portugal, nomeadamente através dos 
diversos programas de realojamento que se têm executado, como o Programa Especial de Realojamento 
(PER), a partir de meados dos anos 90, existem ainda milhares de famílias a viver em condições muito 
precárias. Por exemplo, 5% da população continua ainda nos dias de hoje a viver em ilhas, algumas 
delas sem condições mínimas de habitabilidade. 

Deste modo, para além da questão da reabilitação urbana, o que se pretende é reduzir as assimetrias 
sociais. Com a intenção de construir uma cuidadosa inserção urbanística dos novos bairros, pretende-se 
recentrar a habitação de custos controlados em áreas centrais de cidade.  

                                                              

9 Programa lançado e globalmente financiado pela União Europeia, cujo objetivo é a requalificação e revitalização 
de áreas urbanas em falência, com problemas sociais, económicos e urbanísticos graves. 
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4.2. OS TRÊS CASOS DE ESTUDO. METODOLOGIA APLICADA. SISTEMATIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 

ANÁLISE DOS TRÊS CASOS DE ESTUDO 

O programa de trabalhos segue uma estrutura não linear que compreende momentos chave de elaboração 
teórica, equacionando o conjunto dos objetos e da investigação documental, aprofundando o conhe-
cimento objetivo de cada um dos exemplos utilizados. Esta estratégia ganha relevância quando se inclui 
o estudo de referências estrangeiras como momento para “olhar de fora” os casos de estudo portugueses. 

Numa primeira fase, procedeu-se a uma pesquisa de conteúdos que proporcionassem uma familiarização 
com os conceitos relacionados com o projeto arquitetónico de requalificação de espaço público em 
conjuntos de “habitação social”, permitindo a construção de uma visão crítica e abrangente sobre o tema. 

Procurou-se uma recolha de informações sobre as características arquitetónicas do espaço público destes 
bairros para conhecer o contexto de atuação dos diferentes projetos de requalificação. Existiu igualmente 
uma pesquisa sobre aspetos da requalificação arquitetónica do espaço público com o objetivo de fazer 
uma compilação de premissas projetuais a ter em conta no âmbito específico da requalificação do espaço 
público em Conjuntos de Habitação Económica. 

Num segundo momento, definiram-se as premissas projetuais essenciais em operações de requalificação 
física do espaço público de Conjuntos de “Habitação Social”. Estas premissas são sistematizadas na 
forma de critérios de transformação morfológica aos quais devem atender as intervenções de 
requalificação, sendo organizadas numa tabela de síntese analítica que será preenchida no final da 
análise do caso de estudo. 

Com o objetivo de obter as perceções sobre os contributos efetivos das requalificações físicas na 
valorização do ambiente urbano e social do bairro, serão realizadas várias entrevistas aos principais 
intervenientes deste processo de intervenção nos espaços físicos, nomeadamente: 

 Famílias moradoras nos bairros; 
 Equipas projetistas; 
 Equipas ligadas às obras de construção; 
 Equipas da gestão dos bairros.  

A reunião de opiniões sobre as intervenções e sobre o impacto das mesmas nos modos de vida da 
população residente nos bairros é essencial não só para assegurar uma implementação eficiente das 
estratégias públicas da habitação municipal, mas também para a real compreensão das necessidades dos 
moradores, para a aproximação das medidas políticas às suas expectativas dos cidadãos e, naturalmente, 
para o sucesso de qualquer intervenção.  

A “entrevista tipo” para os moradores está apresentada em anexo no final deste trabalho. 

Ao nível do acolhimento institucional, este trabalho está ser desenvolvido em duas universidades - 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Planeamento) e a School of Planning and 
Geography, onde se encontram investigadores nesta área/tema, com vários artigos científicos publicados 
em revistas Internacionais indexadas - ISI Web of Science, como por exemplo os da autoria do Professor 
Mike Biddulph (School of Planning and Geography - UK). 

As principais fontes documentais residem nos projetos elaborados, nas obras construídas e nos processos 
administrativos associados ao licenciamento das obras, nos respetivos municípios. Os desenhos de 
estudo e projeto são também uma fonte documental primordial e encontram-se em diferentes 
instituições, nomeadamente no Arquivo Histórico Municipal do Porto (AHMP), Arquivos das Câmaras 
Municipais do Porto e Gaia, Domus Social, Gaiurb, Gaia Social entre outras empresas e escritórios de 
arquitetura no Porto. 
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Para além destes principais fundos documentais, a investigação incidirá em acervos complementares, 
que permitem uma identificação mais completa dos conjuntos habitacionais e hipotéticos modelos no 
estrangeiro, assumindo as permanências no estrangeiro como os momentos privilegiados para a consulta 
de fundos essenciais à prossecução desta investigação. 

Esta investigação desenvolveu-se em 4 partes. 

a) Recolha de informação para reconhecimento da morfologia urbana do conjunto residencial antes 
e depois da requalificação 

Desses elementos fizeram parte o testemunho dos arquitetos projetistas da intervenção de requalificação 
do espaço público; Desenhos de levantamento dos bairros antes das requalificações e dos projetos de 
requalificações; fotografias aéreas das áreas de intervenção; levantamentos fotográficos dos bairros 
anteriores e posteriores às requalificações. 

b) Caracterização e análise da morfologia urbana dos conjuntos residenciais antes e depois das 
requalificações 

Elaboraram-se duas plantas de caracterização geral da morfologia urbana do bairro - uma da situação 
prévia e outra da situação atual - com dados sobre dois grupos principais: espaços de circulação e espaços 
de permanência. Estas plantas tinham como objetivo permitir o início da abordagem de análise de cada 
bairro, uma leitura geral do espaço urbano segundo os temas de pesquisa do estudo. Existiu, deste modo, 
um trabalho de interpretação e análise do espaço urbano que serviu de base ao desenvolvimento dos 
estudos de caso, e realização de esquemas gráficos que o complementam. Os quatro principais domínios 
de análise - comunidade e ambiente, carácter do lugar, espaços de circulação, espaços de permanência - 
apresentam como conteúdos abordados nos esquemas gráficos mencionados: 

- Espaços de circulação: 

 -  Irrigação do espaço exterior pela rede de acessibilidades 
 -  Hierarquização viária 
 -  Distribuição dos espaços de estacionamento 
 -  Caracterização da rede pedonal 
 -  Características do traçado da rede de acessibilidade (cortes transversais) 

- Espaços de permanência: 

 -  Conformação do tecido urbano pela rede viária e massa edificada  
 -  Tipos de espaços de permanência 

- Carácter do lugar: 

 -  Expressão formal dos elementos definidores da morfologia urbana 
 -  Transformações morfológicas induzidas nos edifícios reabilitados 

A análise destes esquemas gráficos é complementada com a apresentação de registos fotográficos 
recolhidos na fase a). 

c) Síntese analítica do estudo de caso 

As sínteses das considerações feitas no decorrer da análise dos casos de estudo serão apresentadas em 
tabelas de verificação dos critérios de requalificação das intervenções estudadas. A leitura geral dos 
resultados dos casos de estudo é consolidada com os esquemas gráficos de síntese, onde se reúnem 
alguns aspetos comparativos mais relevantes entre as situações prévia e atual dos bairros. 
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d) Conclusões gerais dos estudos de caso 

Com base nas considerações feitas ao longo das análises dos casos de estudo, com destaque para a leitura 
dos resultados das respostas aos inquéritos de síntese analítica, são redigidas as conclusões gerais onde 
se destacam os aspetos mais relevantes das intervenções estudadas. 

 

Apresentação e análise dos três casos de estudo 

Foram selecionados 3 casos de estudo a serem analisados: o bairro de Contumil (Fotografia 4.16), a 
urbanização de Vila d’Este (Fotografia 4.17) e o bairro de Santa Luzia (Fotografia 4.18), todos 
localizados no grande Porto (Figura 4.1). A escolha destes casos de estudo foi motivada por serem 
exemplos qualificados de intervenção, reunindo um conjunto de características importantes para analisar 
e divulgar. Os dois primeiros bairros referidos foram objeto de requalificação nos últimos anos, sendo 
o bairro de Santa Luzia objeto de um estudo/projeto da nossa autoria a apresentar nesta tese. No entanto, 
durante o processo de seleção dos casos de estudo, foram conhecidos outros projetos de espaços públicos 
em bairros sociais. Com vista a um ampla e rigorosa recolha de informação sobre os diferentes casos de 
estudo, foram efetuadas “entrevistas” aos projetistas responsáveis pelas requalificações dos espaços 
públicos dos bairros. A elaboração da análise dos casos de estudo apoia-se na leitura dos elementos 
gráficos facultados, tais como levantamentos fotográficos e plantas da situação prévia e da intervenção. 
Para uma análise completa, é necessário fazer inúmeras visitas de estudo aos bairros para observação da 
utilização desses espaços e recolha de registos fotográficos complementares. Com todos estes elementos 
referidos, foi realizada uma análise crítica com a caracterização morfológica do espaço urbano do bairro 
antes e depois da intervenção de requalificação do espaço público. 

 

Localização dos três bairros 

 
Figura 4.1 - Planta de localização dos três bairros.  
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Fotografia 4.16 - Bairro de Contumil, Porto.   

 

Fotografia 4.17 - Urbanização de Vila d’Este, Vila Nova de Gaia.   

 

Fotografia 4.18 - Bairro da Santa Luzia, Porto.    
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4.3. O BAIRRO DE CONTUMIL 

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL URBANA, ARQUITETÓNICA E POPULACIONAL 

Caracterização urbana  

O bairro de Contumil localiza-se na Freguesia de Campanhã, na parte oriental da cidade do Porto. 
Campanhã corresponde a uma das áreas mais degradadas da cidade do Porto, tendo por isso, sido alvo 
de intervenções no sentido da sua revitalização socioeconómica (Fotografia 4.19). 

Até meados do Século XX, esta zona da cidade apresentava níveis baixos de urbanização, altura em que 
a cidade se começa a expandir para Oriente. A partir desta data, a freguesia de Campanhã torna-se numa 
das áreas preferenciais para a construção de habitação municipal e hoje integra quase metade da 
habitação social do Porto.  

Em termos gerais, apresenta um tecido urbano heterogéneo, onde, por um lado, existem áreas urbanas 
consolidadas com uma rede de serviços e transportes muito satisfatória e, por outro lado, existem zonas 
mais dispersas e desintegradas da malha e funções urbanas.  

 

Fotografia 4.19 - Rua Professor Bonfim Barreiros, bairro de Contumil antes da requalificação.   

 

O bairro de Contumil localiza-se numa zona residencial consolidada com as áreas envolventes de uma 
diversidade urbana considerável ao nível de tipologias e linguagens arquitetónicas. Localizam-se nas 
imediações do bairro social de Contumil, construções rurais ainda anteriores à construção do bairro, as 
casas económicas e edifícios de habitação construídos no final da década de 1990, para a “classe média”.  

Do mesmo modo que o tecido urbano é heterogéneo, existe uma heterogeneidade social com a 
coabitação de diferentes estratos sociais nesta área urbana. Atualmente, é uma zona razoavelmente 
suportada por serviços e comércio locais e integrada na rede de transportes públicos. 

O bairro de Contumil caracteriza-se por ser mono-funcional residencial, com a localização dos serviços 
nos limites poente e norte.  

O bairro não integra atividades económicas, apenas algumas valências sociais e educativas, com 
presença de duas instituições de solidariedade social e um centro de dia. 

O projeto do bairro de Contumil deu entrada na Câmara Municipal do Porto em 1971, com a designação 
de “Grupo de Moradias Populares de Contumil” e é assinado pelo Arq.º Manuel Teles. 
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Fotografia 4.20 – Localização do bairro de Contumil.10   
 

 

A evolução dos principais eixos viários da cidade tem permitido uma maior integração desta zona 
oriental com a cidade (Fotografia 4.20). A proximidade da avenida Fernão Magalhães, construída 
posteriormente ao bairro, articula os dois anéis viários da cidade: a Via de Cintura Interna e a Estrada 
da Circunvalação com o centro urbano da cidade (Fotografia 4.21). Esta crescente proximidade tem 
fixado atividades económicas, sobretudo de prestação de serviços e consequentemente mais emprego e 
desenvolvimento económico. O bairro é servido por quatro principais vias. A sul, a rua de Contumil 
(Fotografia 4.22), a poente a rua da Ajuda (Fotografia 4.23), a norte a rua Joaquim Alves Teixeira 
(Fotografia 4.24) e a rua Santo António de Contumil. O cruzamento destas ruas com a rua Professor 
Bonfim Barreiros (Fotografia 4.25) no interior do bairro, corresponde aos quatro pontos de acesso ao 
bairro. Contumil está integrado numa rede de transportes públicos variada, nomeadamente autocarros e 
metro, este último com a Estação Nasoni a cerca de 550 metros de distância. 

                                                              

10 https://www.google.es/maps/place/Contumil/@41.154593,-8.5927906,5080m/data=!3m1!1e3!4m 
2!3m1!1s0xd24647843635935:0x2a8e49d31d54809a!6m1!1e1 
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Fotografia 4.21 - Vista aérea do bairro de Contumil.11   

 

Fotografia 4.22 - Rua de Contumil.   Fotografia 4.23 - Rua da Ajuda.

Fotografia 4.24 - Rua Joaquim Alves Teixeira.   Fotografia 4.25 - Rua Professor Bonfim Barreiros.

                                                              

11 https://www.google.es/maps/place/Contumil/@41.1690128,-8.5836604,317m/data=!3m1!1e3!4m2! 
3m1!1s0xd24647843635935:0x2a8e49d31d54809a!6m1!1e1 
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Caracterização arquitetónica  

As tipologias dos edifícios de habitação do bairro de Contumil enquadram-se no âmbito das opções 
projetuais do Plano de Melhoramentos, sendo por isso, edifícios semelhantes a muitos edifícios de outros 
bairros sociais do Porto construídos a partir desse Programa. 

A seguinte transcrição de um excerto de uma obra redigida pela Câmara Municipal do Porto em 1966, 
descreve de uma forma geral o plano e a sua implantação, neste caso, em relação aos blocos habitacionais 
e respetivos fogos (“moradias”). 

“Estão agrupadas as moradias em edifícios de rés-do-chão e três andares e excecionalmente com mais 
um pavimento quando há razões a justificá-lo. 

 

Fotografia 4.26 - Rua Professor Bonfim Barreiros, 
bloco 4.   

Fotografia 4.27 – Habitações clandestinas no piso 
térreo nas traseiras do bloco 7.   

 

Há três modalidades de edifícios. Na primeira, designada pela letra A, as fachadas são correntemente 
voltadas a nascente e poente, sendo os acessos aos pavimentos superiores constituídos por escadas e 
varandas por onde o ar circula livremente e a luz penetra. Neste caso o r/chão tem comunicação direta 
com as veredas pelas quais são servidos estes edifícios. Na segunda, que designamos pela letra B, as 
fachadas normalmente estão voltados a norte e sul e a sua causa imediata foi a necessidade de orientação 
adequada das principais dependências de cada casa. Em face do número crescente de edificações com 
tal implantação, aproveitou-se esta circunstância para isolar melhor as habitações com escadas dispostas 
de modo que o acesso, em cada andar, se faz somente a duas, respetivamente, à direita e à esquerda, 
portanto com todo o resguardo (…). A terceira modalidade, designada pela letra C, de partido 
arquitetónico estudado recentemente, possui, como característica especial, os patamares de escada com 
acesso a três habitações, mais uma que na solução mencionada anteriormente e com as mesmas 
vantagens: total independência de cada moradia” (CMP, 1966: 17). 

No bairro de Contumil estão implantadas as tipologias A e B (Figura 4.2 e 4.3), com predominância da 
tipologia B (Figura 4.5). Os blocos da tipologia A integram habitação no rés-do-chão e um piso a mais 
que os blocos da tipologia B, com oito fogos em cada piso (incluindo o rés-do-chão), com os espaços 
comuns exteriores. O acesso e circulação verticais são efetuados por uma escada exterior mas coberta, 
inserida numa posição central em relação à galeria horizontal de distribuição dos acessos aos fogos 
(Figura 4.4). Por outro lado, a tipologia B corresponde a blocos de habitação com dois fogos por piso. 
Também nesta tipologia, o acesso/circulação vertical é realizado por uma escada coberta mas exterior.  
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Nas obras de reabilitação dos edifícios que decorreram, as escadas comuns foram encerradas com 
caixilharias, bem como a porta de entrada principal no bloco. Haverá neste caso uma mudança 
significativa do carácter deste espaço de escada e patamar de acesso às habitações. Passará assim de um 
espaço semipúblico para um espaço privado, de acesso apenas a moradores e utilizadores do prédio. 
Antes da colocação da porta de entrada, esse espaço, apesar de sujeito a algumas regras de utilização 
específicas, era um espaço formalmente acessível. 

 

 
Figura 4.2 - Planta esquemática do edifício Tipo A.  

 

Figura 4.3 - Planta esquemática do edifício Tipo B.  

 

 
Figura 4.4 - Planta esquemática do Piso Tipo B.  

 

Em relação ao rácio entre a superfície ocupada por massa edificada e pelo espaço exterior, a implantação 
dos edifícios corresponde a cerca de um quinto da área total do bairro (Figura 4.6). A dispersão da massa 
edificada pela área do bairro liberta extensas áreas de forma irregular que resulta do desenho dos 
edifícios. Neste caso, como os edifícios apresentam 2 direções predominantes, ortogonais 
aproximadamente norte-sul e nascente-poente, verificamos um razoável controlo geométrico dos 
espaços exteriores (Figura 4.5). 
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Essa ortogonalidade da massa edificada está relacionada com o declive do terreno onde se implantam 
os blocos. Assim, os edifícios dispõem-se transversal e longitudinalmente à pendente do solo (Figura 
4.7). Na nova rua que liga a rua de Contumil à rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes, o bloco 12 implanta-
se numa cota cerca de 3 metros inferior, o que causa que as habitações do rés-do-chão desse bloco 
estabeleçam uma relação difícil e de pouca visibilidade com essa rua, afastada por um talude. O mesmo 
tipo de relação acontece nos blocos 5 e 7, com as habitações do rés-do-chão cerca de 2 metros abaixo 
da cota da rua. Neste caso, existe um muro de betão, que para as habitações de rés-do-chão parece 
construir um espaço exterior desconfortável, usado apenas como espaço de passagem e entrada no bloco.  

 

Figura 4.5 - Tipologias habitacionais.  Figura 4.6 - Espaço exterior e massa edificada.  

 

Figura 4.7 - Situação topográfica.  Figura 4.8 - Entidades responsáveis pela gestão 
patrimonial.  
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Deste modo, as diferentes situações topográficas têm uma consequência decisiva no carácter que esses 
espaços vão assumir, de permanência ou de passagem pedonal (Fotografia 4.28). 

O bairro de Contumil está construído em terrenos camarários (CMP), com seis dos dezasseis blocos de 
habitação a pertencerem à Câmara Municipal do Porto (administração local), nove blocos são 
propriedade do IHRU (administração central) e ainda um edifício que é privado. Existe deste modo um 
desequilíbrio no bairro com uma subdivisão do bairro em 2 partes, também evidente nos distintos 
caracteres com que os edifícios são geridos e foram reabilitados. Apesar desse aspeto, a intervenção no 
espaço exterior realizada em 2007, unificou consideravelmente o bairro. Existe uma franja de terreno 
que é propriedade privada que corresponde exatamente à frente de rua do edifício privado, o único com 
fogos no mercado imobiliário. À exceção desses fogos, todas as habitações são de arrendamento. 

O bairro integra 248 fogos sob a tutela do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana da 
Administração Central e 254 fogos que são propriedade da Câmara Municipal do Porto sob a gestão da 
CMPH, Domus Social, Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM (Figura 4.8).  

O bairro faz parte integrante do Segundo Plano de Melhoramentos da cidade do Porto, tendo sido 
projetado em 1966 e concluído em 1977. Todos os blocos de habitação são compostos originalmente 
por 4 pisos, mas em alguns blocos (nº 5, nº 7 e nº 13) os pisos semi-enterrados foram ocupados 
(Fotografia 4.29). 

 

Fotografia 4.28 - Terreno em talude entre blocos 2 e 
12.   

Fotografia 4.29 – Habitações térreas clandestinas nas 
traseiras do bloco 7.   

 

Num estudo sobre a imagem pública que os próprios habitantes teriam do seu bairro em relação a outros 
bairros sociais de Campanhã, o bairro de Contumil é visto entre o bom e o razoável.  

De acordo com o documento “Porto Solidário - Diagnóstico Social do Porto”, a freguesia de Campanha 
possui 28,8% dos fogos de habitação da cidade do Porto. Nas áreas envolventes ao bairro de Contumil 
foram construídas diversas tipologias de habitação, desde um antigo bairro de casas económicas até 
recentes edifícios de habitação em altura. 

Apesar desta zona da cidade apresentar uma rede de razoável qualidade ao nível das infraestruturas 
viárias, não existem estabelecimentos comerciais nem serviços no interior do bairro de Contumil. O 
bairro beneficia da proximidade com a avenida Fernão Magalhães, que faz a articulação entre a estrada 
da circunvalação e a via de cintura interna, e encontra-se muito próximo da rede de transportes públicos. 
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A Câmara Municipal do Porto que é um dos maiores senhorios de habitação social do país, lançou um 
programa de reabilitação urbana em 2004. Este programa surgiu de uma parceria entre a Câmara 
Municipal do Porto e o Instituto Nacional de Habitação (INH) e tinha como objetivo inicial reabilitar 
5000 fogos em bairros de habitação de custos controlados da propriedade do município e ainda, construir 
300 novos fogos. Numa fase posterior, este objetivo inicial de construção de novos fogos foi 
reconduzido para o investimento para intervenções na reabilitação urbana. 

 

Caracterização populacional 

O ambiente social e urbano do bairro de Contumil é fortemente marcado pelo Plano de Melhoramentos 
para a Cidade do Porto, ao nível do processo de realojamento e das opções morfo-tipológicas adotadas. 

Dados gerais do bairro de Contumil: 

 Ano de construção: 1977 
 Nº de habitantes: 1235 
 Área total: 57535 m² 
 Área edificada: 10980 m² 
 Área não edificada: 46555 m² 
 Número de fogos: 502  

 

Fotografia 4.30 - Criança brincando com os cães no 
logradouro da habitação.   

Fotografia 4.31 - Criança na entrada de um bloco de 
habitação.   

 

O bairro de Contumil serviu para realojar famílias que viviam de forma muito precária em ilhas e que 
não tinham possibilidades económicas para aceder ao mercado de alojamento. Entretanto, “já se podem 
encontrar nestes bairros situações socioeconómicas muito diversas, dado que algumas famílias (…) 
viram a sua condição de vida melhorar. Contudo, a incidência de pobreza continua a ser muito elevada 
(…), bem como as situações de vulnerabilidade social, devido ao baixo nível de rendimentos das 
famílias, consequência nomeadamente dos reduzidos salários e pensões” (CCDR-N 2001: 32). 

Cerca de 40% da população do bairro é pensionista ou desempregado, ou seja, população que se encontra 
fora da vida ativa. As atividades que se designam da economia paralela ou informal, atenuam a difícil 
condição socioeconómica em que se encontra a maior parte destas famílias. A atividade das instituições 
particulares de solidariedade no bairro, bem como boas relações de proximidade entre vizinhos, também 
se revelam muito importante para melhorar as condições de vida da população do bairro. 
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O bairro integra uma população de idosos significativa, com cerca de 16% das pessoas acima dos 65 
anos de idade. Essa população corresponde maioritariamente, a indivíduos que vieram habitar o bairro 
na juventude, quando Contumil foi construído. As gerações seguintes têm permanecido no bairro, o que 
permite a renovação da população e um equilíbrio entre as diferentes faixas etárias. 

O ambiente social no bairro apresenta alguns sinais de insegurança urbana provocada por grupos 
residentes com atividades marginais que entram em conflito pontualmente com residentes, pondo em 
causa as normais relações de vizinhança. Estes fatores são relevantes na própria estima dos habitantes 
pelo local de residência; segundo o diagnóstico realizado no âmbito do Programa URBAN II anterior às 
intervenções de requalificação, 40% da população do bairro de Contumil afirmou estar disposta a mudar 
de bairro. 

Habitam no bairro várias famílias de etnia cigana, cuja presença marca especialmente o ambiente urbano 
e social do bairro, “devido ao modo de vida deste grupo, suas práticas culturais e relação com o espaço” 
(CCDR-N, 2001: 33). Esta realidade é também origem de alguma tensão social.  

O programa URBAN II surgiu neste contexto, resultado de uma iniciativa da Comunidade Europeia, 
com objetivos que deviam ser alcançados entre 2000 e 2006. Foi assim através deste programa que se 
deu início à requalificação do espaço público do bairro de Contumil. 

O bairro de Contumil alojou população carenciada que residia em “ilhas”. Cerca de 10 famílias 
pertencem a grupos étnicos minoritários. A população idosa residente neste bairro, em 2001, era de 
15,9%, valor próximo do registado na cidade do Porto, 17,8% em 2001. É evidente a tendência para o 
envelhecimento da população, diminuição da população com menos de 14 anos e aumento da população 
com mais de 64 anos, como se pode observar na tabela 4.1. 

O modelo familiar predominante no bairro é o da família nuclear, pais com filhos solteiros. Existem, 
porém, 10% de famílias monoparentais, que podem representar situações problemáticas de maior 
fragilidade social. A tabela 4.2. mostra as diferentes tipologias que habitam o bairro. 

A percentagem de pensionistas é elevada, 26,8%, o que se deve, sobretudo a uma estrutura demográfica 
envelhecida, conforme se pode verificar na tabela 4.3. 

Em geral, as taxas de desemprego são muito elevadas em todos os bairros.  

Neste bairro são tão elevadas que seriam incomportáveis se as famílias não tivessem acesso a recursos 
institucionais, como o Rendimento Mínimo Garantido ou não exercessem atividades mais ou menos 
lícitas da chamada “economia paralela”, biscates e outros trabalhos mais ou menos informais (CCDR-
N, 2001). A taxa de desemprego no bairro de Contumil em 2001 era de 24,6%. 

A composição socioprofissional da população é dominada por trabalhadores não qualificados da 
indústria, comércio e serviços. A percentagem de população que possui a categoria de “Pessoal dos 
serviços e vendedores” tem uma expressão significativa e representa provavelmente uma faixa da 
população que, no passado, seria operária, como apresentado na tabela 4.4. 

Atualmente, o bairro encontra-se reabilitado. Em relação à reabilitação dos seus edifícios de habitação, 
a primeira fase abrangeu os blocos 1,2 e 3. A segunda fase (2012) centrou-se nos blocos 5A e 6A, e a 
terceira fase correspondeu ao bloco 4. Todos estes blocos estão sob a tutela da empresa municipal 
Domus Social. Todos os restantes blocos (5 a 13) estão sob a tutela do IHRU, e a obra de reabilitação 
terminou em 2014. 
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Tabela 4.1 - População residente no bairro de Contumil por grupos de idade (CCDR-N, 2001). 

Grupos de Idade % 
  

<24 30,8 

25-44 anos 26,6 

45-64 anos 26,7 

>64 15,9 
 

Tabela 4.2 - Tipologia das famílias residentes no bairro social de Contumil (CCDR-N, 2001). 

Tipo de família % 
  

Nuclear sem filhos 11,5 

Nuclear com filhos solteiros 23,0 

Monoparental - Mulher c/filhos solteiros 6,6 

Monoparental - Pai c/filhos solteiros 1,3 

Avós com netos solteiros 1,8 

Família extensa 9,7 

Família alargada 38,5 

Família monoparental alargada 2,7 

Pessoa isolada 4,0 

Outras situações 0,9 

 

Tabela 4.3 - População (com mais de 6 anos) residente no bairro de Contumil por ocupação (CCDR-N, 2001). 

Ocupação % 
  

Trabalhador por conta de outrem 33,4 

Trabalhador por conta própria 2,6 

Desempregado 11,8 

Estudante 15,4 

Frequenta formação profissional 0,1 

Doméstico 7,8 

Reformado/pensionista 26,9 

Incapacitado para o trabalho 0,1 

Outros inativos 1,3 

Não sabe 0,6 

 

Tabela 4.4 - População residente no bairro de Contumil por categoria profissional (CCDR-N, 2001). 

Categoria profissional % 

Quadros superiores 1,9 

Profissões intelectuais e científicas 3,4 

Técnicos intermédios 3,7 

Pessoal administrativo 11,1 

Pessoal dos serviços e vendedores 19,8 

Trabalhadores da agricultura e pescas 1,2 

Operários de máquinas e similares 18,2 

Operadores de máquinas e similares 6,5 

Trabalhadores não qualificados na indústria de comércio e serviços 34,3 
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4.3.2. ESTRATÉGIA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

O bairro de Contumil apresentava um traçado viário interno pouco eficaz na articulação entre os 
edifícios de habitação e a envolvente urbana, e oferecia uma capacidade pequena de estacionamento. O 
traçado da rede viária independente do desenho de implantação dos edifícios originava um descontrolo 
formal dos espaços exteriores de permanência que eram predominantemente sobredimensionados. 
Contribuía igualmente para um generalizado ambiente urbano desqualificado e degradado, a apropriação 
abusiva dos espaços exteriores por parte dos habitantes. Este último aspeto não foi totalmente 
solucionado como veremos posteriormente.  

Em 2004, no âmbito do concurso lançado para a requalificação do espaço público abrangido pelo 
Programa URBAN II, foram apresentadas diversas propostas com modos de atuação muito distintos.  

Desse programa de concurso faziam parte os seguintes objetivos: 

 Consolidação da integração desses bairros na envolvente urbana; 
 Reestruturação do espaço público; 
 Redefinição dos traçados viários, permitindo incorporar mais área de estacionamento. 

 

Fotografia 4.32 - Rua Engenheiro Pedro Inácio 
Lopes. Os automóveis são estacionados nos 
“jardins”.   

Fotografia 4.33 – Traseiras do bloco 13, não existem 
marcações de estacionamento nas vias.   

 

Para além da resposta a estes requisitos, as propostas para o espaço público deveriam assegurar uma 
minimização dos custos de manutenção, nomeadamente dos espaços verdes. Deveriam ainda promover 
a sistematização do mobiliário urbano, que permitisse agilizar a sua produção e garantisse elevada 
durabilidade e resistência ao vandalismo. A Câmara impôs igualmente a abolição de todo o género de 
apropriações clandestinas do espaço público, realizadas a cabo pelos residentes, sobretudo na forma de 
ocupação do logradouro com construção de anexos. Todas estas intervenções deveriam obviamente 
implicar o mínimo de custos com a maior qualidade arquitetónica. 

Do concurso resultou a adjudicação da obra ao escritório de Arquitetura “Menos é Mais, Arquitetos 
Associados”, dos arquitetos Francisco Vieira de Campos e Cristina Guedes, que viu assim 
encomendadas as suas propostas para os bairros de Contumil e Pio XII. Os arquitetos optaram, por isso, 
por uma definição de uma metodologia que pudesse ser aplicada e adaptada à situação específica dos 
dois bairros, considerando os vários pontos em comum a resolver em termos urbanísticos. 
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Os arquitetos identificaram primeiro algumas condicionantes dos dois bairros, influenciadores de 
algumas decisões projetuais, como por exemplo: 

 Topografia irregular; 
 Imagem urbana descaracterizada; 
 Utilização desregrada do espaço público; 
 Número significativo de residentes com mobilidade condicionada;  

Os arquitetos pretendiam responder com uma linguagem comum, ou seja, com uma solução formal que 
atendesse eficazmente a todas as condicionantes mencionadas e que assegurasse uma leitura coerente e 
identitária do conjunto residencial. A solução, que era consequência da síntese de todas as 
condicionantes dos dois bairros, passava pela construção de um módulo formal que se adaptava a 
variadas situações: bancos corridos, plataformas de entrada nos edifícios, degraus, rampas, muros e 
contenção de terras. Tal módulo formal vai marcar fortemente a nova imagem urbana do bairro.  

As obras decorreram entre 2006 e 2007 e, após a sua conclusão, foi nomeado para o Prémio Secil de 
Arquitetura 2008. Em 2009, iniciaram-se obras em três blocos municipais que já se encontram 
reabilitados e, em 2012, nos blocos do IHRU, concluídos em 2014. 

 

Fotografia 4.34 - Rua Engenheiro Pedro Inácio 
Lopes. Os depósitos de lixo ocupam uma área do 
estacionamento.   

Fotografia 4.35 – Bloco 5 na rua Professor Bonfim 
Barreiros. O espaço de estacionamento não está 
devidamente assinalado no pavimento.   

 

Estas primeiras intervenções sobre o edificado são da autoria do Arquiteto Nuno Valentim e Professor 
Engenheiro Vasco Peixoto de Freitas, e as segundas (IHRU) pelo Professor Engenheiro Vitor Abrantes 
e pelo autor deste trabalho. Salvo raras exceções, estas intervenções sobre o edificado incidem sobre a 
envolvente dos edifícios (coberturas e fachadas), não contemplando o interior das habitações. Os 
habitantes beneficiam, para esses casos de obras interiores, de avultados descontos nos principais 
materiais, através de um acordo estabelecido entre algumas empresas fornecedoras e a Câmara 
Municipal do Porto. Antes da requalificação dos espaços públicos do bairro, a maioria dos espaços não 
cumpria o princípio básico da igualdade, isto é, não tinham condições para serem usados por pessoas 
com mobilidade condicionada. A impossibilidade de aceder a determinado espaço pode resultar num 
sentimento de discriminação e rejeição, contribuindo para um aumento da exclusão. Se todas as pessoas 
podem deslocar-se a qualquer local sem restrições, elas vão sentir que estão incluídas na comunidade 
do bairro em particular e na sociedade em geral. Antes da requalificação verificamos diversos aspetos 
no bairro que aumentavam a segregação.  
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4.3.3. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO ANTES DA 

REQUALIFICAÇÃO 

Espaços de circulação 

À semelhança de outros bairros, em Contumil verificava-se uma razoável independência entre as redes 
viária e pedonal. A rede pedonal desenvolve-se, por um lado, paralela à rede viária; na forma de passeios 
adjacentes às vias e, por outro, por áreas não abrangidas pelas vias de circulação automóvel. 

Existe uma preponderância da rede pedonal sobre a rede viária; esta última materializa-se quase 
exclusivamente em dois eixos, rua Professor Bonfim Barreiros e rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes 
(Fotografia 4.36). Estas duas vias principais atravessam a extremidade poente - norte e a área central do 
bairro, respetivamente, com a maior parte dos acessos aos espaços de permanência e zona de entradas 
nos edifícios de habitação é feita através da rede pedonal. Em relação ao estacionamento, este 
implantava-se em “baías” contíguas às vias através do alargamento dessas mesmas vias (Fotografia 
4.37).  

 

Fotografia 4.36 - Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes. 
As vias automóveis são sobredimensionadas.   

Fotografia 4.37 - Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes. 
Baía de estacionamento central.  . 

 

Na rede viária, verificava-se um contacto direto com quatro eixos de rede de distribuição local da 
respetiva malha urbana: a rua de Contumil a sul; a rua da Ajuda a poente; as Ruas Joaquim Alves 
Teixeira e de Santo António de Contumil a norte. A ligação dessas ruas à rua Professor Bonfim 
Barreiros, interior ao bairro, conformam os quatro pontos de acesso viário existentes entre a envolvente 
e o bairro. A rua Professor Bonfim Barreiros serve por um lado, uma função de atravessamento da malha 
urbana local e por outro lado, de distribuição dos percursos afetos exclusivamente ao funcionamento do 
bairro. Ou seja, articula as referidas vias de distribuição com as quais se cruza e ao mesmo tempo, 
assegura a ligação entre a rede de acesso local ao bairro e a envolvente urbana mais próxima. 

Em termos viários, são estas as ligações que estabelecem o grau de integração formal e funcional do 
conjunto residencial na malha urbana mais vasta. Deste modo, verifica-se um desequilíbrio ao nível da 
penetrabilidade pelos eixos viários da envolvente ao longo do perímetro do bairro. No eixo poente - 
norte, a permeabilidade está bem assegurada, com os quatro acessos viários ao bairro a localizarem-se 
a uma distância máxima de 150 metros entre os cruzamentos, articulando-se eficazmente com a rede de 
distribuição urbana. No entanto, estes são os únicos acessos ao bairro, e isso reflete a ausência de acessos 
na direção sul - nascente.  
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Este desequilíbrio poderia não ser dramático num bairro de menores dimensões, em que as vias que se 
articulam com a rede envolvente garantissem uma permeabilidade do tecido urbano local que abrangesse 
o interior do bairro, não justificando abertura de outros pontos de acesso. Contudo, no bairro de 
Contumil, o facto de não existir qualquer acesso no limite Sul, pela rua de Contumil, compromete a 
integração do bairro na malha urbana envolvente, nomeadamente dos conjuntos residenciais mais 
afastados da rua Professor Bonfim Barreiros. 

A rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes resulta de uma ramificação da rua Professor Bonfim Barreiros, 
apresentando um desenvolvimento exclusivamente interno ao bairro. Esta via surge como complementar 
do acesso à massa edificada e aos espaços de permanência do bairro. 

A rede de acesso local de um conjunto residencial tem como principal objetivo assegurar condições de 
acessibilidade viária aos respetivos edifícios de habitação e espaços de permanência, salvaguardando a 
capacidade de estacionamento correspondente às necessidades específicas do bairro. A partir desta 
definição, constatamos que este nível hierárquico não apresenta um desempenho satisfatório no caso em 
análise.  

A rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes estabelece um importante atravessamento do bairro, irrigando a 
sua área central com acessibilidade automóvel e estacionamento (Figura 4.9). 

 

Fotografia 4.38 - Campo de jogos conformado pelos 
blocos 1, 2 e 3.   

Fotografia 4.39 - Traseira do bloco 10. Acesso às 
garagens construídas clandestinamente pelos 
moradores das habitações térreas.   

 

Esta impermeabilidade do tecido urbano à acessibilidade viária, nomeadamente nas suas áreas mais 
interiores, constituirá um fator decisivo na morfologia dos espaços de permanência e leitura da imagem 
urbana de todo o conjunto residencial. Já em termos funcionais, a reduzida permeabilidade da rede viária 
representa um condicionamento à acessibilidade aos blocos de habitação, não apenas para os seus 
habitantes como também para o uso de serviços urbanos ou até de emergência. Existem ainda 
consequências ao nível do estacionamento no bairro para os seus habitantes (Fotografia 4.38). 

Existem 213 lugares de estacionamento, ou seja, menos de metade do número de fogos existentes no 
bairro. Como se trata de um conjunto residencial social com uma população de fracos recursos 
económicos, é natural que, na altura da sua conceção nos anos 70, esse fator não tivesse pesado 
significativamente. Antes da requalificação, a falta de estacionamento significava um dos defeitos com 
maior visibilidade no espaço urbano do bairro (Fotografia 4.39).  
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Figura 4.9 - Planta do bairro de Contumil antes da requalificação.  
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Conforme se verifica na Planta (Figura 4.12), a distribuição dos lugares de estacionamento também não 
era feita de um modo equilibrado.  

Mais de metade dos lugares, 131 em 213, situa-se na rua Professor Bonfim Barreiros, os quais servem 
diretamente edifícios de habitação que representam 232 fogos. Esta rua representa deste modo um 
desempenho no serviço de proximidade aos edifícios de habitação com mais qualidade se comparada 
com a rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes (Fotografia 4.40). Isso deve-se também ao facto de a primeira 
rua se desenvolver delimitando as frentes edificadas em todo o comprimento, e a segunda rua só delimita 
os edifícios de forma pontual. 

Como é possível verificar no levantamento fotográfico que me foi gentilmente facultado pelo escritório 
de Arquitetura “Menos é Mais”, existia uma utilização desregrada do estacionamento no bairro. Por 
exemplo, as regras induzidas pela morfologia do estacionamento são frequentemente desrespeitadas, 
nomeadamente em zonas onde o estacionamento deve ser longitudinal à faixa de rodagem, sendo 
utilizados na perpendicular à mesma. Por outro lado, há uma ocupação indiscriminada de veículos em 
zonas pedonais e em espaços de permanência, contribuindo não só para a inibição da sua utilização por 
parte das pessoas, mas também para a degradação de pavimentos e da vegetação existente. 

 

Fotografia 4.40 - Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes. 
Baía central de estacionamento   

Fotografia 4.41 - Espaços envolventes dos blocos 10 
e 11, passagem pedonal que liga o bairro à rua de 
Contumil.   

 

Por outro lado, a rede pedonal é estruturada por uma rede de percursos que se desenvolve em 
consonância com a acessibilidade aos diversos edifícios e espaços de permanência. A malha de 
circulação pedonal separa-se frequentemente das infraestruturas viárias para garantir o acesso às zonas 
onde a circulação automóvel não chega (Fotografia 4.41). 

A rede pedonal abre sete entradas no bairro, quatro das quais adjacentes aos acessos viários. As restantes 
3 são transversais à rua de Contumil e ajudam a romper com a barreira física que este limite do bairro 
conforma com o tecido urbano local. Deste modo, verifica-se que a rede de circuitos pedonais está 
articulada fisicamente com a envolvente de um modo mais equilibrado do que a rede viária (Figura 
4.13). Os atravessamentos da rede viária aparecem devidamente sinalizados junto aos cruzamentos 
existentes na rua Bonfim Barreiros. No entanto, junto aos blocos 5, 6 e 9, não existe uma articulação 
entre a passadeira e o passeio, porque se preservam os estacionamentos nestes pontos. Na rua Pedro 
Inácio Lopes não existe qualquer demarcação de passagem de peões, apesar de servir uma função de 
atravessamento do bairro (Figuras 4.10 e 4.11).  
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Figura 4.10 - Planta do bairro de Contumil antes da requalificação.  
Rede de acessibilidades.   
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Figura 4.11 - Planta do bairro de Contumil antes requalificação.  
Hierarquização viária.   



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

68 

 

Figura 4.12 - Planta do bairro de Contumil antes da requalificação.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.   
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Figura 4.13 - Planta do bairro de Contumil antes da requalificação.  
Rede pedonal.  
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Nesse sentido requereria cuidados na sinalização para peões, que se encontra em falta, para garantir o 
seu atravessamento seguro. Por fim, sublinha-se novamente a indevida apropriação indevida da rede 
pedonal com a circulação viária e estacionamento, colocando em causa a segurança, a funcionalidade e 
o conforto na utilização destes percursos. A análise do dimensionamento da rede de acessibilidades leva 
a considerar que existe uma conceção pouco coerente com o carácter residencial que deveria ter 
(Fotografias 4.42 e 4.43).  

 

Fotografia 4.42 - Ligação do bairro à rua de Contumil.  Fotografia 4.43 - Espaços envolventes do bloco 11. 
Paragem de autocarros na rua de Contumil.   

 

Nos perfis-tipo das vias de atravessamento do bairro de Contumil - AA´ (Figura 4.14) e BB´ (Figura 
4.15) é possível verificar que ambos possuem 9 metros destinados à circulação viária, uma dimensão 
excessiva face às necessidades de utilização que correspondem à escala residencial12.  

No caso do perfil BB´, a via que circunda a “ilha” de estacionamento central possui uma largura de cerca 
de 6 metros, quando apenas metade dessa dimensão seria suficiente para garantir essa funcionalidade. 
Esse sobredimensionamento generalizado compromete a harmonização visual das infraestruturas, 
atribuindo-lhes um exagerado protagonismo na conformação de uma imagem urbana pouco qualificada 
do bairro. Por outro lado, a “apropriação” das áreas adjacentes aos edifícios, na forma de logradouros, 
reforça esse efeito, ao reduzir a área útil de espaço pedonal contíguo às vias. Ainda assim, o espaço que 
corresponde ao perfil BB´ (Figura 4.15) revela algum cuidado nos arranjos exteriores da respetiva área 
central, contribuindo de certa maneira para atenuar o impacto visual das infraestruturas da circulação 
automóvel. 

O perfil CC’ (Figura 4.16) é um exemplo da subversão das regras de utilização no traçado da rede de 
acessibilidades. Diz respeito ao estacionamento longitudinal que, erradamente, é feito na perpendicular 
à via. Este comportamento deve-se também ao próprio sobredimensionamento daquela via mas que 
deste modo se torna reduzida, sobretudo para a circulação de veículos mais pesados, nomeadamente 
autocarros. Estes veículos são obrigados a invadir a faixa de sentido contrário. Este estacionamento 
desregrado condiciona também a paragem do autocarro e a sua normal utilização. O espaço contíguo à 
paragem, quando utilizado como estacionamento, afeta a circulação, tomada e largada de passageiros.  

                                                              

12 Segundo Baptista Coelho (1998: 17), a largura adequada para este tipo de vias é de 6 metros, dimensão mínima 
para que possa integrar duas faixas, uma em cada sentido, e ser utilizada por veículos pesados. 
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Figura 4.14 - Rua Professor Bonfim Barreiros antes da requalificação. Corte AA’. 

 

 

Figura 4.15 - Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes antes da requalificação. Corte BB’.  
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Figura 4.16 - Rua Professor Bonfim Barreiros antes da requalificação. Corte CC’.  

 

A zona de alinhamento de árvores entre o passeio pedonal e a circulação automóvel torna esse percurso 
pedonal mais confortável acentuando a separação visual da circulação viária.  

Por fim, destaca-se que um dos fatores que potencia o uso indevido do espaço público é o facto de existir 
uma reduzida diferença nos revestimentos dos pisos afetos ao estacionamento e à circulação viária e 
pedonal. As faixas de rodagem, os lugares de estacionamento e os passeios apresentam o mesmo 
pavimento betuminoso, sendo que a separação entre espaço destinado aos automóveis e aos peões se 
depreende apenas pelo ressalto dos lancis.  

Estes 3 espaços distintos apresentam assim a mesma leitura. A impressão que se transmite é de 
permissividade a qualquer tipo de apropriação livre, sem regras, com consequências negativas no 
desempenho global da rede de acessibilidades. Uma das características deste bairro, aliás à semelhança 
de outros construídos nesta altura, é a separação parcial entre a rede de caminhos pedonais e a rede 
viária.  

Enquanto que a rede pedonal apresenta sete entradas no bairro, a rede viária apresenta apenas quatro. O 
espaço público dos bairros sociais é muitas vezes definido como espaço sobrante de edificação e 
circulação viária. Existe deste modo, uma relação pouco harmoniosa entre a massa edificada e estes 
espaços que apresentam áreas excessivas e não apresentam hierarquias e caracteres definidos, 
condicionando a potencialidade dos seus usos. 
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Espaços de permanência 

Os espaços de permanência do bairro de Contumil correspondem, de um modo geral, à abordagem 
projetual dos bairros construídos pelo Plano de Melhoramentos. O tecido urbano, definido sobretudo 
pela massa edificada e pelos espaços de circulação viária, com o espaço público a surgir entre esses 
elementos, isto é, as áreas “negativas” deixadas disponíveis pela conformação dessa massa edificada e 
infraestrutura viária. Deste modo, o espaço exterior de permanência é delimitado por um conjunto de 
blocos dispersos no território e por uma rede viária pouco ramificada pelo espaço urbano do bairro e 
pouco dialogante com as frentes edificadas. Esta situação é particularmente visível na rua Pedro Inácio 
Lopes, cuja forma em curva se desenvolve diagonalmente à implantação dos blocos de habitação. 

É possível distinguir duas situações distintas na relação entre a massa edificada, vias e espaços de 
permanência. Nos blocos que delimitam a parte poente-norte do bairro, a relação direta e de paralelismo 
entre a massa edificada e as vias permite uma coerência formal entre estes elementos e as áreas com 
espaços de permanência e percursos pedonais. As restantes zonas do bairro revelam uma intenção 
distinta. São espaços de permanência com pouca articulação com a rede viária e sem legibilidade 
geométrica, resultado de uma relação aleatória entre massa edificada e rede viária.  

Este facto, aliado ao sobredimensionamento dessas áreas “sobrantes”, condiciona o controlo formal dos 
espaços de permanência e as suas potencialidades de uso. 

O tecido urbano do bairro é dividido pelo parcelamento induzido pela rede viária. Para além dos 
contornos que a rede viária constrói, existe uma demarcação pela existência de eixos de transição de 
cotas, que funcionam como barreiras físicas e visuais entre as diferentes parcelas do bairro e o dividem 
ao meio, entre norte e sul, as duas zonas não atravessadas pela rede viária. 

Existe uma forte irrigação do tecido urbano pela rede pedonal. Contudo, a expressão formal dessa 
estrutura é pouco pronunciada perante a amplitude dos espaços que percorre, e não se considera como 
elemento relevante na morfologia dos espaços de permanência. Esse facto deve-se à dimensão excessiva 
das áreas não atravessadas por eixos viários, essenciais na orientação da leitura do tecido urbano, e à 
falta de referências geométricas na relação entre a rede viária, edifícios e espaços de permanência. 

A malha de espaços de permanência do bairro de Contumil apresenta três polos principais, um campo 
de jogos, uma praça e um recinto ajardinado, que correspondem a zonas de estada com maior potencial 
de atração de utilizadores à escala do conjunto residencial.  

Não existem espaços secundários que permitiriam complementar o papel dos polos principais se 
articulados. Esta realidade denuncia uma reduzida hierarquização entre as diversas áreas de permanência 
do bairro, ao nível da funcionalidade, modo de utilização e tipo de utilizadores. Esta indiferenciação 
entre espaços de permanência potencia a profusão de espaços residuais no tecido urbano do bairro, 
constituindo elementos que enfraquecem a continuidade urbana entre níveis físicos do conjunto 
residencial. 

Analisando os diferentes tipos de espaços de permanência existentes e a sua localização e distribuição 
no tecido urbano do bairro, chegamos à conclusão que esses espaços de permanência não dão indicações 
sobre o uso ou apropriação que lhes devem corresponder com a exceção óbvia do campo de jogos. São 
assim predominantes os espaços de permanência sem capacidade prepositiva, ou seja, sem 
características formais ou sem mobiliário urbano de estada que motivem o seu usufruto espontâneo. 
Estes espaços promovem diversos tipos de apropriações abusivas por parte dos habitantes. 

Existem no bairro diversas zonas de charneira com a envolvente onde os limites se evidenciam por meio 
de barreiras físicas abruptas. Estas zonas de franja conformam “faixas” de espaço urbano nas traseiras 
dos edifícios cuja localização periférica não convida a qualquer tipo de atravessamento ou usufruto. 
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Acresce a este facto, a total ausência de um tratamento arquitetónico que pudesse atenuar essa 
característica. Sem sentido e utilidade, estes espaços tornam-se particularmente propícios à ocupação 
por logradouros ou anexos construídos pelos próprios habitantes (Fotografia 4.44).  

Estas apropriações refletem a incapacidade do espaço urbano em evidenciar as zonas de influência 
territorial, aumentando a ambiguidade na perceção entre domínios público e privado. Em alguns blocos 
de habitação do bairro manifesta-se um fenómeno de privatização dos espaços residuais dos logradouros 
nos pisos térreos (Fotografia 4.45). 

Como meio para compensar a exiguidade dos espaços interiores da habitação com dimensões mínimas, 
a maioria dos logradouros são apropriados pelas habitações térreas. Apesar das apropriações destes 
espaços trazerem vantagens para a maior parte dos moradores das habitações térreas, a sua formalização 
relativamente aleatória em termos de materiais utilizados, promove uma imagem desqualificada do 
espaço urbano. Estes logradouros funcionam ainda muitas vezes como espaços geradores de conflitos 
entre os habitantes dos pisos térreos que os criam, e os habitantes dos pisos superiores que sentem 
invadidos espaços que também são seus, por pertencerem ao espaço público. 

 

Fotografia 4.44 – Construções clandestinas nas 
traseiras do bloco 10.   

Fotografia 4.45 - Espaços residuais abandonados nas 
traseiras do bloco 9.   

 

Os espaços de permanência do bairro de Contumil não integram mobiliário urbano que convide à sua 
utilização por parte dos moradores do bairro. Por outro lado, a maior parte das áreas ajardinadas não 
recebe o cuidado necessário para a sua boa manutenção e funcionamento. A gestão destes espaços 
públicos não os tornou atrativos ao longo do tempo. Muitos dos terrenos encontram-se em terra batida 
e servem para estacionamentos selvagens, até pela sua proximidade a edifícios que não são servidos por 
rede viária. 

Os limites do bairro correspondem a logradouros utilizados abusivamente por muitos moradores (Figura 
4.17). Estes espaços não apresentam qualquer tipo de tratamento arquitetónico que lhes confira uma 
utilidade ou sentido, e com uma formalização mais ou menos aleatória, no perímetro delineado e 
materiais utilizados, são muitas vezes motivo de tensão social. São assim elementos geradores de 
conflitos entre os habitantes dos pisos térreos que os criam e os habitantes dos pisos superiores que 
sentem que os espaços invadidos faziam parte do domínio público e nesse caso também lhe pertenciam. 
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Figura 4.17 - Planta do bairro de Contumil antes da requalificação.  
Espaços de permanência/espaços apropriados.  
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Expressão formal 

Analisando a morfologia dos espaços de circulação e permanência do bairro de Contumil, concluímos 
que não existem estratégias urbanas de tratamento arquitetónico dos espaços em coerência com o 
carácter residencial do bairro de Contumil.  

Os elementos físicos que deviam definir a morfologia do espaço público - espaços de circulação, os 
espaços de permanência e massa edificada - constroem espaços geometricamente irregulares e sem 
contornos claramente definidos. Estes aspetos aliados ao sobredimensionamento, quer de alguns espaços 
de permanência, quer de parte da rede viária, significa uma perda de referências que orientem a leitura 
do espaço urbano no seu conjunto residencial. Para além disso, não existe uma caracterização de cada 
espaço que lhe atribua um sentido de acordo com o nível físico onde se insere e com as funções e tipo 
de vivência que podia suportar (Fotografia 4.46). Uma diferenciação entre espaços de permanência seria 
indispensável para uma continuidade urbana mais consistente do conjunto residencial do bairro de 
Contumil, por este ser de grandes dimensões e proporção de áreas não edificadas (Figura 4.18). 

 

Fotografia 4.46 - Área envolvente ao campo de jogos 
principal totalmente abandonada.   

Fotografia 4.47 - Campo de jogos improvisado,
conformado pelo bloco 3.   

 

A morfologia de espaços do bairro de Contumil implica percursos por vezes longos entre espaços que 
não são pontuados por zonas que convidam à paragem e fruição, situação que proporcionaria 
deslocações espontâneas por parte dos seus habitantes. Deste modo, a expressão formal dos diversos 
espaços exteriores do bairro, de circulação ou de permanência é pobre na comunicação que estabelece 
com os seus utilizadores (Fotografia 4.47). Em termos funcionais, falha na clarificação da função e modo 
de utilização que deve corresponder a cada espaço: como exemplo, refere-se novamente a 
indiferenciação dos pavimentos das infraestruturas de circulação e, por outro lado, a escala 
sobredimensionada da maior parte dos espaços de permanência, sem mobiliário urbano que lhe indique 
carácter ou modos possíveis de utilização. Do ponto de vista emocional, o desenho urbano é igualmente 
pobre por não expressar um carácter atrativo ao conjunto residencial. Em relação aos espaços de 
circulação, destaca-se o carácter visualmente impositivo da rede viária. Como já referido, a largura das 
vias está sobredimensionada em relação às reais necessidades do conjunto residencial. Um outro aspeto 
é a utilização de betuminoso na pavimentação dos diferentes espaços de circulação (viários, pedonais e 
estacionamento) que cria vastas extensões uniformes, com uma escala que lhe conferem uma escala 
excessiva, empobrecendo a imagem urbana do conjunto residencial. Esta realidade é ainda agravada 
pelo mau estado de conservação das superfícies asfaltadas e dos lancis que rematam essas áreas, 
mostrando de forma clara a reduzida manutenção de que são objeto por parte da entidade pública. 
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Figura 4.18 - Planta do bairro de Contumil antes da requalificação.  
Caracter dos elementos definidores da morfologia urbana.  
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Por um lado, temos uma certa monotonia proveniente das características morfológicas próprias da 
conceção do bairro e, por outro, temos um descontrolo formal do ambiente resultante da apropriação do 
espaço público pelos habitantes. Para além do fenómeno do estacionamento selvagem, que ocupa 
espaços de permanência e caminhos pedonais, existe uma apropriação abusiva das áreas térreas 
contíguas aos apartamentos do rés-do-chão, o que provoca uma enorme “confusão visual” (Fotografia 
4.48). Como já foi referido, os limites construídos e os próprios materiais utilizados na construção destes 
logradouros transmitem uma certa aleatoriedade. O levantamento fotográfico anterior à intervenção de 
requalificação, que gentilmente me foi cedido pelo escritório de Arquitetura “Menos é Mais”, revela a 
presença de logradouros delimitados por sebes mais ou menos cuidadas, muros de tijolo à vista ou 
pintado, alguns com pequenas coberturas em chapa metálica. Deste modo, elementos dissonantes 
constroem uma imagem desqualificada que contribui para uma forte descaracterização do bairro. 

Um dos exemplos mais ilustrativos desta descrição anterior é o jardim entre as traseiras dos blocos 7 e 
13. Este jardim, apesar de refletir uma preocupação arquitetónica, sugerindo percursos pedonais, acaba 
por ser utilizado como um parque de estacionamento, deturpando por completo a sua função de espaço 
de permanência (Fotografia 4.48). Também neste local, foram construídos logradouros precários. 

 

Fotografia 4.48 – Jardim nas traseiras do bloco 13.   Fotografia 4.49 - Marquise em varanda do bloco 4.   

 

A população de etnia cigana que habita nestes dois blocos que delimitam este jardim, é utilizadora quase 
exclusiva deste território. Esta minoria étnica impõe uma clara presença na imagem urbana no bairro 
pela sua maneira própria de apropriação dos espaços exteriores. Essa utilização reflete muitas vezes uma 
atitude de negligência face à conservação do espaço público. Esta circunstância justifica o estado de 
degradação que esse espaço atingiu. Em relação às áreas ajardinadas, a sua leitura perde-se pelas formas 
irregulares e, em alguns casos, pelo seu sobredimensionamento. Algumas destas áreas poderiam oferecer 
alguma qualidade e conforto, mas isso fica comprometido pela gestão descuidada do espaço público e 
também pelo próprio descuido da parte dos moradores. A falta de mobiliário urbano de estada, já 
referida, compromete o usufruto e convivência entre habitantes nestes lugares. 

O aspeto exterior dos edifícios contribui igualmente como fator negativo para a imagem urbana do bairro 
e a própria autoestima dos seus moradores. Os residentes introduziram várias alterações nas suas 
habitações, sobretudo nas varandas das salas, com grande visibilidade nas fachadas dos edifícios 
(Fotografia 4.49). Exemplo desse comportamento são algumas fachadas que aparecem pintadas com 
cores diferentes, de acordo com o gosto dos habitantes, e também algumas varandas que são encerradas 
em marquises. A degradação generalizada dos materiais de construção desses novos elementos é bem 
visível nas fotografias. Este aspeto contribui igualmente de forma negativa para a descaracterização do 
espaço publico que assim se reproduz nos próprios blocos de habitação. 
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4.3.4. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO DEPOIS DA 

REQUALIFICAÇÃO  

Espaços de circulação 

A requalificação dos espaços de circulação no bairro de Contumil contemplou a abertura de novos troços 
viários, que partem da rua Pedro Inácio Lopes e vão intersectar-se com a rua Bonfim Barreiros, a norte 
(Fotografia 4.50), e com a rua de Contumil, a sul (Fotografia 4.51). Deste modo, há um aumento 
significativo de penetrabilidade das vias afetas à circulação automóvel no tecido urbano do bairro, ao 
longo dos eixos pedonais. Eixos que passam assim a garantir ambos os tipos de acessibilidade. 

Com esta alteração na rede de acessibilidades, uma proporção significativa dos percursos pedonais 
desenvolve-se em contiguidade com as vias, numa condição de interdependência formal e funcional. 
Essa condição vai depender do próprio redesenho dos traçados viários (Figura 4.19).  

De um modo geral, todas as ligações pedonais mantém-se, embora em alguns casos com alteração de 
traçado. Esta requalificação traz vantagens ao nível de uma maior acessibilidade viária a espaços de 
permanência e a zonas de entrada nos edifícios de habitação. Para além disso, permite uma maior 
proximidade do peão a lugares de estacionamento. Esta nova permeabilidade do tecido urbano à rede 
viária integra a inclusão de estacionamento na envolvente direta da totalidade dos blocos, sempre em 
espaços adjacentes às faixas de rodagem. 

 

Fotografia 4.50 - Nova via automóvel aberta onde 
apenas existia uma ligação pedonal. As duas novas 
ligações articulam-se com vias automóveis pré-
existentes contíguas ao bairro. 

Fotografia 4.51 - Nova via automóvel que faz a ligação 
entre a rua de Contumil e a rua Engenheiro Pedro 
Inácio Lopes. 

 

A hierarquização viária no conjunto residencial não sofre alterações. A rua Bonfim Barreiros permanece 
como canal de atravessamento da malha urbana local, garantindo a articulação entre as quatro vias da 
envolvente e os percursos viários exclusivos da acessibilidade residencial. Deste modo, é ao nível da 
rede de acesso local do bairro que se existe uma reestruturação mais profunda, nomeadamente com a 
nova rua que faz a ligação entre a rua de Contumil e a rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes (Figura 4.20). 
Em relação à integração do conjunto residencial na envolvente urbana, a reformulação da rede de acesso 
local introduz um novo eixo de articulação entre o empreendimento e o exterior, que parte da rua Pedro 
Inácio Lopes e se prolonga até à rua de Contumil. Como referido na situação prévia do bairro de 
Contumil, a área atravessada por esta nova via carecia exatamente de um atravessamento viário para que 
se consolidasse a continuidade urbana entre o bairro e a envolvente. Esta nova ligação vem assim 
permeabilizar o limite sul do empreendimento, equilibrando o esquema global de irrigação viária do 
bairro e sua articulação com a envolvente mais próxima (Figura 4.21). 
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Figura 4.19 - Planta do bairro de Contumil depois da requalificação.  
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Figura 4.20 - Planta do bairro de Contumil depois da requalificação.  
Rede de acessibilidades. 
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Figura 4.21 - Planta do bairro de Contumil depois requalificação.  
Hierarquização viária.  
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Ao nível do espaço interno do bairro, a rua Pedro Inácio Lopes mantém as ligações já existentes à rua 
Bonfim Barreiros e continua a assegurar o atravessamento viário da área central do bairro. Contudo, a 
ramificação deste eixo em novas vias de acesso local vem complementar as referidas ligações, 
dinamizando o tráfego automóvel no bairro e garantindo o acesso viário a todos os blocos habitacionais, 
nomeadamente por veículos de emergência. O novo sistema de circulação viária estabelece uma 
hierarquia percetível entre os eixos principais - rua Pedro Inácio Lopes e Bonfim Barreiros - e as vias 
secundárias, que permitem apenas um sentido de circulação. 

Primeiramente, destaca-se o novo eixo viário que envolve o bloco 2 (Fotografia 4.52), servido 
exclusivamente pela rede pedonal antes da requalificação. Este edifício é um dos maiores e mais 
habitado do bairro e, nesse sentido, este novo circuito vem responder a uma lacuna de acessibilidade 
viária deste local. Antes da requalificação, como foi referido, os residentes faziam uma utilização 
indevida da rede pedonal para estacionamento automóvel. Por outro lado, a via que passa entre os blocos 
6 e 7 consolida a articulação entre as ruas Pedro Inácio Lopes e Bonfim Barreiros, para além de constituir 
um acesso automóvel mais direto aos espaços de permanência adjacentes. 

 

Fotografia 4.52 – Traseiras do bloco 2. Nova ligação 
viária que aumenta a permeabilidade no interior do 
bairro. 

Fotografia 4.53 - O espaço público é também usado 
para estendal de roupa. Traseiras do bloco 10 antes da 
requalificação dos edifícios mas, depois da 
requalificação dos espaços exteriores. 

 

O acesso local aos espaços delimitados pelos blocos 11, 12 e extremidade sul do bloco 10, é repensado 
e reformulado. É eliminado o circuito circular que se realizava para se optar por uma solução de impasse. 
Esta solução podia prejudicar a fluidez do tráfego viário se existisse neste local específico do bairro uma 
utilização relevante, o que não é o caso. Esta via serve para acesso aos referidos blocos, não causando 
inconvenientes à boa funcionalidade da rede viária e minimiza o impacto físico da infraestrutura.  

Por outro lado, a existência de uma via nas traseiras do bloco 10 (Fotografia 4.53), limite nascente do 
bairro, minimiza eventuais constrangimentos causados pelas manobras de veículos de serviços urbanos. 
Apesar desse eixo se destinar, predominantemente, à utilização pedonal, permite circulação viária, 
podendo mesmo funcionar como espaço de inversão de marcha, facilitando o funcionamento do tráfego 
em situações limite. Em todo o bairro, este eixo acaba por ser aquele que transmite maior ambiguidade 
no tipo de função que deve servir, até pela sua geometria irregular, formada pelo muro que separa o 
bairro da envolvente. Contudo, o seu atravessamento, sobretudo pedonal mas também automóvel 
funciona, como inibidor de construções clandestinas à semelhança das que existiam anteriormente, bem 
como a realização de atividades ilícitas que ocorriam nesta zona do bairro. 
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O aumento da acessibilidade viária aos blocos de habitação e o redesenho dos traçados da rede viária 
resolveram parte de um dos maiores problemas no espaço urbano do bairro: a insuficiente capacidade 
de estacionamento. Deste modo, após a intervenção, regista-se um total de 455 lugares de 
estacionamento - mais do dobro dos que existiam, quase atingindo o número de fogos existentes - 502. 
Para além deste aspeto quantitativo, a sua distribuição pelo bairro faz-se de um modo equitativo, isto é, 
à vizinhança próxima de cada edifício corresponde uma proporção semelhante de lugares de 
estacionamento (Figura 4.22). 

Existiu uma opção generalizada pelo estacionamento perpendicular às faixas de rodagem (Fotografias 
4.54 e 4.55) sem comprometer o adequado dimensionamento dos percursos pedonais adjacentes - a 
largura anteriormente excessiva das vias permitiu, de um modo geral, encontrar uma boa solução. Estão 
também previstos lugares de estacionamento próprios para utentes com mobilidade reduzida, nas 
imediações dos diversos blocos. Com o objetivo de racionalizar a distribuição de lugares de 
estacionamento junto ao bloco 3, relocalizou-se a paragem dos transportes públicos para junto da 
esquina do mesmo quarteirão. Deste modo foi possível eliminar a interferência que existia entre o 
estacionamento e a tomada/largada de passageiros do autocarro. Destaca-se ainda inclusão de 
estacionamento nos limites poente e nascente do bairro, atribuindo uma função específica a espaços que 
anteriormente não indicavam qualquer intenção de utilização. 

 

Fotografia 4.54 – Rua Professor Bonfim Barreiros, 
onde foram plantadas árvores nos novos passeios. 

Fotografia 4.55 - Bloco 9. Colocação de um banco 
entre o passeio e o edifício. 

 

O significativo aumento de lugares de estacionamento e a sua delimitação clara na rede de 
acessibilidades funcionaram como ação disciplinadora em relação ao fenómeno de estacionamento 
abusivo que antes se verificava. Apesar de tudo é possível encontrar ainda hoje situações desse tipo.  

A rede pedonal proposta assegura as ligações anteriores, tanto à envolvente urbana como à globalidade 
dos edifícios habitacionais e espaços de permanência. Os novos percursos situam-se nas zonas limite do 
bairro, pretendendo inverter o carácter de espaço residual que lhe correspondia. Na área central do bairro 
apenas se acrescenta um trajeto que complementa a rede pedonal na envolvente do bloco 5. Deste modo, 
as principais transformações introduzidas neste sistema dizem respeito às características geométricas do 
seu traçado em planta e sobre a acessibilidade proporcionada a pessoas com mobilidade reduzida. 

À semelhança do que acontece com a rede viária, os percursos pedonais são reformulados segundo 
traçados ortogonais, em coerência formal com os restantes novos elementos do espaço urbano: os 
edifícios, os espaços de circulação, de permanência e estacionamento (Figura 4.23).  
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Figura 4.22 - Planta do bairro de Contumil depois da requalificação.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.  
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Figura 4.23 - Planta do bairro de Contumil depois da requalificação.  

Rede pedonal.   
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Fotografia 4.56 – Entrada no bloco 6 antes das 
requalificações do espaço público e do edifício. 

Fotografia 4.57 - Entrada no bloco 6 depois das 
requalificações do espaço público e do edifício. 

 

Fotografia 4.58 – Escada exterior entre os blocos 1 e 
3 antes das requalificações do espaço público e dos 
edifícios. 

Fotografia 4.59 - Escada exterior entre os blocos 1 e 3 
depois das requalificações do espaço público e dos 
edifícios. 

 

Registamos estas duas situações distintas, com escadas exteriores, em que existe um “retrocesso” em 
relação à circulação de pessoas com mobilidade reduzida, na comparação do “antes e depois” da 
requalificação dos espaços exteriores. 

A primeira situação corresponde à entrada do bloco 6, onde existia uma escada suave, com degraus 
espaçados, e um jardim em talude (Fotografia 4.56). Na solução de requalificação, foi construído um 
muro de betão que agora esconde a escada que integra mais degraus (Fotografia 4.57). 

A segunda situação corresponde à escada entre os blocos 1 e 3, cuja solução de requalificação apresenta 
mais degraus em comparação com a escadaria pré-existente, uma vez que a plataforma na cota da rua 
Bonfim Barreiros deixa de ser em rampa (Fotografias 4.58 e 4.59). 
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Existe agora uma nova condição que favorece, por um lado, uma leitura imediata da estrutura de 
acessibilidades do conjunto residencial e, por outro, atribuí à rede pedonal um papel importante na 
delimitação formal do tecido urbano. 

Na redefinição dos percursos pedonais, são utilizadas algumas soluções de transição de cotas que 
procuram servir de uma forma mais eficaz a população com dificuldades de locomoção. Apesar disso, 
a nova proposta não substituí todas as escadarias em rampas, nomeadamente no acesso aos edifícios de 
habitação como desejável e em alguns casos possíveis. Ainda assim, o balanço é positivo, com três 
rampas novas de acesso direto a habitações de pessoas com mobilidade reduzida, tornando o espaço 
público mais inclusivo (Fotografia 4.60). 

Por outro lado, os atravessamentos pedonais das faixas de rodagem aparecem agora devidamente 
assinalados com a marcação clara de passadeiras em todos os cruzamentos e entroncamentos. O ressalto 
do lancil de betão nestes locais é anulado com uma pequena rampa de forma a não criar obstáculos à 
circulação de pessoas com mobilidade reduzida (Fotografia 4.61). 

 

Fotografia 4.60 - Novo acesso em rampa para uma 
habitação cujo morador apresenta mobilidade 
reduzida.  

Fotografia 4.61 – O novo arruamento apresenta um 
perfil de circulação mais estreito e integra lugares de 
estacionamentos perpendiculares aos edifícios de 
habitação.  

 

Em relação às características do traçado da rede de acessibilidades: à exceção das vias localizadas nas 
zonas limite do bairro, cujo traçado irregular se justifica pela própria geometria desses espaços, os eixos 
viários da rede de acessibilidades proposta tem 3 metros de largura em cada via de faixa de rodagem 
correspondente. Os diversos acessos apresentam 3 ou 6 metros de largura dependendo de serem de 1 ou 
2 sentido de circulação. As referidas dimensões são consideradas adequadas por norma para zonas 
residenciais, permitindo a circulação de veículos pesados, nomeadamente dos serviços urbanos. Como 
já foi referido, este redimensionamento da rede viária permite uma atenuação do impacto físico das 
respetivas infraestruturas na imagem urbana do conjunto residencial (Fotografia 4.61).  

No perfil AA´ (Figura 4.24), a redução da largura das vias representa num alargamento do passeio 
pedonal adjacente aos edifícios de habitação. O perfil BB´ (Figura 4.25), permite a incorporação de uma 
faixa de estacionamento em ambos os lados da via, corrigindo a capacidade reduzida de estacionamento 
do bairro antes da requalificação. 

Em ambos os novos perfis, existe uma relação mais equilibrada no dimensionamento entre espaços de 
circulação. O desmantelamento dos logradouros que ocupavam as áreas adjacentes ao piso térreo dos 
blocos foi, do mesmo modo, uma transformação importante para garantir esse equilíbrio global dos 
espaços exteriores do bairro. 
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Figura 4.24 – Rua Professor Bonfim Barreiros depois da requalificação. Corte AA’. 

 

O perfil CC´ (Figura 4.26) representa bem o redesenho das novas vias na conformação do espaço urbano 
mais qualificado. O impacto visual e físico da rede viária é significativamente minimizado com esta 
solução, permitindo a definição de uma área não pavimentada, permeável, contigua ao bloco 12. 

Existe uma preocupação clara em delimitar formalmente cada “área funcional” com uma harmonização 
visual entre os diversos elementos que compõem o conjunto habitacional.  

Para além da diferenciação entre pavimentos, destaco o alinhamento de arborização que se introduz 
junto ao bloco 10, em caldeiras com uma distância de dois lugares de estacionamento (cerca de 5 metros) 
entre si. Com esta solução, aumenta-se o conforto térmico dos percursos pedonais e tornam o ambiente 
geral mais atrativo.  

Surge um elemento característico da intervenção sobre o espaço público: a criação de mobiliário urbano 
de estada. O novo mobiliário delimita a transição entre o espaço de enquadramento do bloco 12 e o 
percurso pedonal contíguo. Esta peça de betão pré-fabricado em forma de “L”, que neste caso surge na 
forma de um banco corrido, faz parte das soluções proporcionadas pela sistematização do vocabulário 
formal da proposta, representando o referido módulo adotado pelos arquitetos (Fotografias 4.62 a 4.64). 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

90 

Fotografia 4.62 – Colocação 
de um banco entre o edifício 
13 e o passeio. 

Fotografia 4.63 - Peça de 
betão contínua entre o edifício 
7 e o passeio 

Fotografia 4.64 – O banco 
contínuo junto à entrada do 
edifício cria um espaço de 
difícil manutenção.  

 

Fotografia 4.65 – Passeio da rua Professor Bonfim 
Barreiros, junto ao bloco 4, antes da requalificação. 

Fotografia 4.66 - Passeio da rua Professor Bonfim 
Barreiros, junto ao bloco 4, depois da requalificação
(Perfil CC’ – Figura 4.26). 

 

No perfil CC´ (Figura 4.26), este “L” surge novamente a delinear os percursos pedonais, servindo 
funções de mobiliário urbano de estada, delimitando os canteiros contíguos ao bloco 4 e de proteção do 
desnível junto do bloco 3 (Fotografias 4.65 e 4.66). Neste perfil, o estacionamento perpendicular à faixa 
de rodagem é agora disciplinado. Existe ainda uma relocalização da paragem de autocarros na 
otimização dos lugares de estacionamento. 

O canteiro arborizado que delimita a transição entre o percurso pedonal da Vizinhança próxima do bloco 
4 e o estacionamento adjacente diferencia os espaços de circulação semelhante ao referido em relação 
ao perfil CC´ (Figura 4.26). Verifica-se o mesmo ritmo constante entre elementos arbóreos, importantes 
para a unificação da imagem urbana do bairro e por isso, frequentemente incluído na nova rede de 
acessibilidades (Fotografia 4.66). Nos perfis BB´ e CC´ (Figuras 4.25 e 4.26), verifica-se igualmente 
esta solução de alinhamento de árvores, em caldeiras isoladas, em canteiros contíguos ao longo dos 
passeios e em áreas ajardinadas de enquadramento de blocos habitacionais. Ao longo do eixo viário 
atravessado pelas secções AA´ e BB´ (Figuras 4.24 e 4.25), existe uma opção de estacionamento 
longitudinal à faixa de rodagem (Figura 4.25). Esta opção confere maior continuidade visual a esta via, 
diminuído o peso visual do estacionamento nesta área.  
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Figura 4.25 – Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes depois da requalificação. Corte BB’. 

 

Figura 4.26 - Rua Professor Bonfim Barreiros depois da requalificação. Corte CC’.  
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Fotografia 4.67 - Passagem pedonal na rua Professor 
Bonfim Barreiros, esquina do bloco 3 antes da 
requalificação. 

Fotografia 4.68 - Passagem pedonal na rua Professor 
Bonfim Barreiros, esquina do bloco 3 depois da 
requalificação (Perfil CC’ – Figura 4.26). 

 

A solução de requalificação na rua Bonfim Barreiros, na fachada do bloco 3, não corrigiu o espaço 
existente numa cota inferior ao passeio, que deste modo, contínua a ser usado como depósito de resíduos 
(Fotografia 4.67 e 4.68). 

Existe uma relação equilibrada entre os espaços de circulação e os espaços de permanência. Por 
exemplo, nos Perfis AA’ e CC’ (Figuras 4.24 e 4.26), surgem bancos corridos a delimitar o percurso da 
rede pedonal e, ao mesmo tempo, a criar zonas de estada na Vizinhança Próxima dos edifícios 
habitacionais. A escolha de materiais de pavimento responde a exigências de robustez, custo reduzido e 
facilidade de manutenção, aspetos considerados muito importantes no programa de concurso. É neste 
contexto e também pelos prazos apertados para execução da obra, que surge a ideia de utilização de um 
pavimento betuminoso nas vias e passeios. Esta solução apresenta uma facilidade na aplicação e na 
adaptação a situações complexas de declive e de diferentes cotas de soleira. Apesar destas 
condicionantes tornarem aceitável esta opção, o piso betuminoso não é o material mais adequado à 
pavimentação de espaços exteriores em áreas residenciais, sobretudo desta maneira tão extensa e 
generalizada. 

A descaracterização visual que este acabamento induz na paisagem urbana do bairro é elevada. 

Do ponto de vista estritamente funcional, esta medida poderia condicionar a capacidade comunicativa 
do espaço urbano, isto é, a delimitação física das diferentes áreas funcionais; este facto é compensado 
pelo recurso a guias adjacentes ao remate dos lancis e a contra guias na separação de espaços de 
circulação pedonal e espaços com carácter de permanência ou ainda espaços de “enquadramento” dos 
edifícios de habitação.  

Apesar de toda a área se apresentar indiscriminadamente com o mesmo pavimento, as contra guias 
proporcionam a leitura de separação funcional entre as zonas de percurso e as zonas de estada e 
enquadramento dos edifícios, ocupadas com bancos e canteiros. As plataformas, escadas e rampas de 
acesso aos blocos de habitação são construídas em betão, demarcando-se assim da rede pedonal. Por 
último, os espaços de estacionamento são pavimentados com cubos de granito de 10×10 cm e 
delimitados pelas guias de betão. Deste modo, é possível por um lado, transmitir uma leitura clara e 
imediata da sua função e, por outro lado, uma imagem mais atrativa e rica se comparada com os espaços 
pavimentados com betuminoso.  
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Espaços de permanência 

A rede de espaços de permanência que resulta da proposta de requalificação está diretamente relacionada 
formalmente com a implantação dos blocos habitacionais, possível pela coerência dos novos traçados 
viários com a massa edificada. Uma vez que a implantação dos edifícios não foi alterada, existe uma 
subordinação do traçado dos espaços exteriores aos eixos orientadores das massas edificadas. O novo 
traçado reticulado para a rede viária permite a estruturação do tecido urbano de forma complementar 
aos edifícios e, desse modo, a conformação de espaços de permanência de contornos regulares 
claramente percetíveis. A abertura de novas vias na rede viária foi relevante para a tipificação da malha 
de espaços de permanência em conjuntos com áreas mais funcionais e controlados formalmente 
(Fotografia 4.69). 

O mapa (Figura 4.27) apresenta a massa edificada e a rede viária e o parcelamento da malha dos espaços 
de permanência. Verifica-se que, de um modo geral, existe uma leitura mais clara dos limites das células 
do tecido urbano. Algumas destes parcelamentos eram resultado da topografia, por zonas de entrada em 
edifícios ou pela proximidade a espaços de permanência principais. Isto ocorria sobretudo na zona 
central do bairro onde a transformação foi mais significativa. 

 

Fotografia 4.69 - Novo espaço de permanência no 
topo do bloco 2, com novos bancos e árvores. 

Fotografia 4.70 - No bloco 6, a requalificação do 
espaço público permitiu criar um espaço exterior de 
uso quase exclusivo dos moradores deste bloco. 

 

Alguns dos novos traçados da rede viária percorrem os eixos descritos pela situação topográfica na 
delimitação da malha de espaços de permanência do bairro, nomeadamente entre as parcelas designadas 
na análise da situação prévia. A ramificação da rede viária na envolvente do bloco 2 permite uma nova 
leitura como um conjunto distinto, conseguindo um parcelamento em 3 unidades desta nova zona do 
bairro, antes dividida em 2 “células” apenas delimitadas pelo desnível mencionado. 

Deste modo, a maior penetrabilidade da rede viária e a regularização geométrica do seu traçado 
consolida e organiza os limites com as diferentes vizinhanças, constituindo um elemento fundamental 
na estruturação geral do tecido urbano, importante face à dimensão considerável deste bairro. A rede 
pedonal ganha igualmente uma nova legibilidade no redesenho da malha urbana com o seu traçado 
paralelo à rede viária e edifícios, contribuindo também para a delimitação formal dos espaços de 
permanência do bairro (Fotografia 4.70). Na análise aos espaços de permanência que fazem parte da 
proposta, verifica-se, por um lado, a implantação de polos principais nos mesmos 3 locais onde se 
encontravam antes da requalificação. Os espaços de permanência correspondentes foram objeto de uma 
redefinição geométrica que também incluiu a integração de mobiliário urbano.  
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Figura 4.27 - Planta do bairro de Contumil depois da requalificação.  
Espaços de permanência/espaços apropriados.  
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O recinto ajardinado junto ao campo de jogos ganhou um carácter de espaço de permanência que não 
tinha. Por essa razão, e pela sua posição central no bairro, adquiriu um potencial atrativo de usufruto 
pela generalidade da população do bairro. 

A conceção de polos secundários e complementares nas diversas zonas de vizinhança próxima foi uma 
das transformações com maior importância no bairro. A criação destes espaços de permanência vem 
atribuir usos específicos a espaços que antes da requalificação não representavam nem estabeleciam 
qualquer relação com os potenciais utilizadores. A intervenção tem a capacidade de sobrepor diferentes 
capacidades de uso, proporcionando uma utilização mais generalizada dos espaços públicos. Existiu 
assim um esforço por clarificar a funcionalidade dos espaços exteriores no tecido urbano, permitindo a 
reconversão da generalidade dos espaços residuais que existiam antes da requalificação (Fotografia 
4.71). 

As áreas limites poente nascente do bairro são os espaços fronteira que melhor representam este aspeto 
anteriormente descrito. A demarcação das redes pedonal e viária contribuem para dar sentido a estes 
espaços, integrando-os na estrutura dos espaços de circulação do bairro. A função de atravessamento 
que é consolidada pelo redesenho do estacionamento, sendo uma mais-valia para a população que reside 
na envolvente próxima do bairro. 

 

Fotografia 4.71 – Novo jardim conformado pelos 
blocos 1, 2 e 3. 

Fotografia 4.72 – Alguns dos espaços verdes 
encontram-se degradados por falta de manutenção. 

 

No limite norte, a reconversão funcional não é tão eficaz. As traseiras do bloco 6A são exíguas e não 
podiam ter uma resposta semelhante aos exemplos anteriores, projetando um percurso delimitado por 
uma faixa ajardinada. Os espaços de traseira dos blocos 8 e 9 não sofreram alterações, permanecendo 
como terrenos baldios desaproveitados. Os projetistas referem que a contenção de custos, imposta pela 
Câmara Municipal, não permitiu alargar a intervenção a todos estes espaços de traseiras da massa 
edificada. 

Em todos os exemplos que anteriormente se referiu procedeu-se à demolição das construções ilegais, 
anexos e logradouros construídos pelos habitantes, tal como era exigido pela Câmara Municipal. No 
limite sul do bairro, delimitado pela rua de Contumil, a remoção dos logradouros nos pisos térreos e o 
ajardinamento dessas áreas permitiu uma harmonização física do conjunto habitacional com a 
envolvente urbana. No interior do bairro, a anulação desses elementos possibilitou uma relação mais 
rica com as zonas de vizinhança próxima. 

Existiu igualmente uma intenção de atribuir a cada bloco de habitação, zonas próprias de estada e 
convívio, contribuindo para qualificar os percursos pedonais no conjunto residencial (Fotografia 4.72).  
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Estes espaços de permanência surgem da construção de bancos corridos em conjunto com áreas 
ajardinadas que, em muitos casos, se dispõem entre o banco e o edifício, contribuindo para um aumento 
de privacidade dos habitantes dos pisos térreos. Este tratamento arquitetónico das Vizinhanças Próximas 
constitui um fator disciplinador e inibidor da ocupação abusiva das áreas circundantes da massa 
edificada para a construção de anexos, até pela resistência e durabilidade do material utilizado no 
mobiliário urbano, o betão. Existe assim uma redefinição do sentido de espaço coletivo, nas suas 
dimensões público e semipúblico, que devolve esta zona do bairro ao domínio público.  

Foram igualmente criados espaços de permanência em zonas de passagem, ou seja, espaços de uso 
coletivo em locais que não se encontram nas imediações dos blocos de habitação, como por exemplo, 
na proximidade de cruzamentos da rede viária (Fotografia 4.73).  

Destaca-se a zona de estada criada na praceta delimitada pelos blocos 10, 11 e 12, onde os bancos 
corridos que conformam o novo recinto/pavimento com saibro que preenche a área disponibilizada pela 
reformulação da rede viária. De acordo com a estratégia de regularização do tecido urbano através de 
traçados ortogonais, o desenho deste espaço estabelece uma relação formal com a morfologia dos 
espaços de circulação e dos blocos de habitação, contribuindo para a harmonização visual do conjunto 
de elementos físicos que compõem o espaço exterior desta área do bairro.  

 

Fotografia 4.73 - Este bairro integra um número 
excecional de bancos exteriores, consequência da 
utilização massiva da peça pré-fabricada “L”, resultado 
do projeto requalificação. 

Fotografia 4.74 – Novo jardim nas traseiras dos blocos 
7 e 13. Alguns moradores continuam a utilizar este 
espaço como estacionamento. 

 

As árvores que foram plantadas na intervenção serão fundamentais quando, com maior porte, a sua 
sombra será uma mais-valia para a apropriação das zonas de permanência e também dos percursos 
pedonais circundantes. Esta intenção projetual demonstra claramente que um dos maiores objetivos 
nesta intervenção é conferir conforto ambiental aos espaços exteriores.  

A arborização da praça conformada pelas traseiras dos blocos 7 e 13 (Fotografia 4.74) oferece uma área 
significativa em sombra, conferindo um grau elevado de qualidade e conforto a este espaço de 
permanência. As árvores foram alinhadas ao longo de ambos os lados maiores do recinto e, dessa 
maneira, não condiciona o decorrer de diversificadas atividades que possam acontecer neste local. Essa 
opção reflete a intenção de tornar esta praça como espaço agregador da população porque beneficia da 
sua posição central no bairro e de dimensões que facilitam a logística de possíveis eventos. Essa função 
é complementada pela implantação de mobiliário urbano, com cerca de 200 lugares sentados ao longo 
do recinto e uma segunda fila de banco corrido, próxima do bloco 13 (Fotografia 4.74).  
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Foi escolhido o saibro como material de pavimentação deste espaço de maior atividade por razões de 
durabilidade e reduzida manutenção premissas do projeto. Do lado oposto do recinto, bloco 7, os 
elementos de betão que delimitam a praça são muros com 2,40 metros de altura que sugerem uma 
apropriação que efetivamente aconteceu, a adaptação a estendais. Estes muros criam uma área mais 
restrita para a utilização dos residentes deste bloco, tirando partido da implantação recuada deste corpo 
do bloco 7 (Fotografia 4.75). Estes planos soltos estão alinhados pela cota do banco corrido que se situa 
na parte poente onde estão as escadas de acesso à praça.  

Também em relação às áreas ajardinadas de maior extensão, os traçados dos seus limites são ortogonais. 
Nestes espaços, as árvores foram respeitadas e plantaram-se novas árvores de modo a garantir o seu 
sombreamento. Existiu igualmente uma tentativa de intercalar o espaço com “listas” de terreno em prado 
e saibro, que se dispõe transversalmente ao declive (Fotografia 4.76). Este tipo de pormenores de 
desenho tem como objetivo contribuir para a caracterização do empreendimento residencial. Em relação 
ao campo de jogos pré-existente, optou-se por reformular a sua localização/implantação. Rebaixou-se o 
campo em cerca de 2,5 metros em relação à cota dos arruamentos contíguos, no nível onde anteriormente 
se encontrava. Deste modo, reduziu-se o impacto visual do campo e das suas vedações (Fotografias 4.77 
e 4.78). São menos prováveis acidentes com bolas a embater em janelas dos edifícios mais próximos. 

 

Fotografia 4.75 – Muros construídos nas traseiras do 
bloco 7, utilizados como estendais. Este espaço 
pedonal é também usado como estacionamento. 

Fotografia 4.76 – Jardim nas traseiras do bloco 5, junto 
ao campo de jogos. 

 

Fotografia 4.77 - O novo campo de jogos foi construído 
dois metros abaixo da cota natural do terreno, dimi-
nuindo o seu “impacto visual” nos espaços exteriores.  

Fotografia 4.78 - O campo é rodeado por um banco em 
todo o seu perímetro.  
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Expressão formal 

As transformações morfológicas realizadas nos espaços de circulação e permanência no bairro de 
Contumil apresentam um objetivo comum de caracterização do espaço arquitetónico residencial. A 
reformulação da rede viária teve como consequência a reestruturação global do tecido urbano do bairro 
(Fotografia 4.79). A nova malha urbana é decomposta em parcelas de dimensões mais contidas, 
geometricamente regulares com limites facilmente legíveis, resultado de uma lógica organizativa dos 
espaços de circulação e permanência tendo em atenção a implantação dos blocos de habitação. Por outro 
lado, a malha é desenvolvida como parte de um sistema que é o espaço urbano do bairro. A sua 
pormenorização arquitetónica atende à integração física e visual de cada uma no seu todo do conjunto 
residencial, ao mesmo tempo que diferencia os espaços correspondentes a cada função. Estas 
características promovem uma continuidade urbana do espaço público, muito importante para potenciar 
o uso generalizado pelos residentes nas distintas áreas que compõem o bairro. 

Os elementos unificadores da intervenção contribuem decisivamente para uma leitura contínua e 
identitária do espaço público de Contumil. A própria malha reticulada e fragmentada em partes menores, 
permitindo uma perceção mais imediata da posição relativa de cada espaço no conjunto. Assim, o tipo 
de malha resultante, mais fragmentada em unidades dimensionalmente mais contidas, apresenta maior 
afinidade morfológica com a malha urbana envolvente, fortalecendo a continuidade urbana do bairro 
com os conjuntos residenciais vizinhos. Esse espaço urbano torna-se mais eficaz na “comunicação” com 
os utilizadores, condição consolidada com a intervenção paisagística (Figura 4.28). 

 

Fotografia 4.79 – Nova ligação viária entre a rua 
Engenheiro Pedro Inácio Lopes e a rua Professor 
Bonfim Barreiros.  

Fotografia 4.80 - As novas ruas integram árvores de 
médio porte.  

 

A nova arborização é alinhada ao longo dos arruamentos, com distâncias regulares. Esta organização 
confere determinada expressão ao traçado dos espaços de circulação, sendo importante fator na 
orientação e legibilidade da estrutura do tecido urbano. Estes alinhamentos arbóreos são fundamentais 
para verdadeiramente estimular a utilização dos percursos pedonais, sombreando-os e resguardando-os 
visualmente em relação à circulação automóvel (Fotografia 4.80). 

A sistematização do vocabulário formal da proposta no elemento em betão em forma de “L”, confere 
uma coerência à intervenção que se traduz na imagem urbana do conjunto. Este elemento pré-fabricado 
adotado pelos projetistas em distintas situações atribui um aspeto digno ao conjunto residencial e garante 
características de funcionalidade, resistência e durabilidade aos diferentes elementos: bancos corridos, 
degraus, corrimãos, rampas e muros de contenção. 
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Figura 4.28 - Planta do bairro de Contumil depois da requalificação.  
Caracter dos elementos definidores da morfologia urbana.   
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A sistematização formal flexível à adaptação a situações particulares foi permitida graças à opção pela 
técnica da pré-fabricação em betão. Estando em presença de desníveis e cotas de soleira muito distintas, 
existe uma grande unidade da intervenção porque se adotou este vocabulário formal. A homogeneidade 
ou até mesmo monotonia excessiva em que se poderia recair sobre a imagem urbana do bairro é 
contrariada com um aproveitamento plástico destes elementos, num jogo de continuidades e 
descontinuidades. Tendo em conta o local especifico, foi construído uma sequência de imagens que se 
sucedem ao percorrer o espaço público do bairro.  

A caracterização dos espaços consoante o seu nível físico e funcional consolida a continuidade urbana. 
Essa condição não seria possível sem um cuidado de pormenorização sensível à escala humana, 
particularmente visível na transformação dos espaços de vizinhança próxima do bairro. 

As zonas de entrada nos blocos de habitacionais foram concebidas de modo a transmitir uma sugestão 
de estada dos moradores promovendo a boa vizinhança, complementada pela disposição dos bancos na 
proximidade dos acessos aos edifícios (Fotografia 4.81). Essa implementação desse mobiliário urbano 
de estada é complementada pela vegetação em canteiros de limite bem definidos ou declives ajardinados, 
tornando esses espaços mais atrativos. A polivalência do elemento pré-fabricado13 em “L” adequa-se a 
mais do que uma função em simultâneo: funciona como banco e também como muro de contenção ou 
delimitação de zonas distintas, clarificando a organização dos espaços. 

 

Fotografia 4.81 - Bloco 2. Uma solução mista com a 
construção de um único banco permite um acesso fácil 
ao espaço entre o banco e o bloco de habitação. 

Fotografia 4.82 - A marcação dos números de polícia 
nas escadas de entrada dos edifícios está gravada nas 
peças pré-fabricadas de betão no pavimento. São de 
elevado “valor plástico”, mas sem grande visibilidade.

 

Nas entradas, o tratamento do pavimento através de plataformas em betão pré-fabricado, prolongam os 
acessos ao edifício até ao exterior. Essas plataformas integram uma sinalética correspondente ao número 
do bloco, com um “lettering” demasiado sóbrio para ser facilmente visível (Fotografia 4.82). 

O tratamento da imagem é um alvo de especial cuidado na intervenção, de modo a promover uma 
identificação dos residentes com o seu bloco de habitação e uma apropriação controlada dos espaços de 
permanência contíguos. Existe igualmente uma tentativa de humanizar os espaços de permanência 
principais, tanto pela presença de mobiliário urbano de estada como pela cuidada diferenciação de 
pavimentos nas áreas verdes. 

                                                              

13 A opção pela pré-fabricação em betão respondeu de forma eficaz a um orçamento muito limitado, facilidade de 
manutenção e resistência ao vandalismo. 
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Os materiais utilizados na intervenção do espaço público foram o pavimento betuminoso em espaços de 
circulação viária e pedonal e em espaços de permanência juntos dos blocos de habitação. Essa falta de 
diferenciação não contribui para a caracterização residencial do bairro.  

A paisagem urbana do empreendimento aparece com uma certa “dureza visual” pelas suas extensas 
superfícies lisas e uniformes de cor escura. Existe assim um efeito visual impositivo que os espaços de 
circulação adquirem em certas zonas e o impacto visual positivo causado pela simples alteração de cor 
e textura nos espaços de estacionamento.  

A utilização do betão na totalidade dos elementos de mobiliário urbano de estada e na delimitação de 
áreas acentua em muitas situações a referida dureza do conjunto. Apesar disso, esse aspeto é, em alguns 
locais, contornado pelo cuidado aproveitamento plástico desse material, tornando-o menos neutro e frio. 
A intervenção paisagística na harmonização visual dos espaços de circulação e na unificação da 
paisagem urbana do conjunto. 

Por último, o aspeto exterior dos edifícios condicionava significativamente a atratividade da imagem 
urbana do conjunto residencial. A obra de reabilitação das fachadas terminou, ficando apenas, por razões 
económicas, as traseiras de alguns blocos sem mudança de caixilhos nas varandas (Fotografia 4.83). 

 

Fotografia 4.83 – Campo de jogos, traseiras do bloco 
6 com algumas varandas encerradas pelos habitantes.  

Fotografia 4.84 - Bloco 3 reabilitado, na rua Engenheiro 
Pedro Inácio Lopes.  

 

A intervenção nos edifícios consistiu, como referi, no tratamento da envolvente, substituição das 
coberturas e tratamento das fachadas, vãos, áreas de circulação comuns, e ainda reabilitação das 
infraestruturas prediais. Fez ainda parte da requalificação dos edifícios, o encerramento de todas as 
varandas com caixilharia (com as exceções que referi anteriormente), incluindo galerias de acesso às 
habitações dos blocos 1 e 3 (Fotografia 4.84). As entradas nos blocos de habitação foram encerradas 
através da instalação de caixilharia, tornando o edifício bastante mais seguro para os seus moradores. 

O tratamento arquitetónico das zonas de entrada nos blocos foi objeto de grande cuidado no desenho de 
palas de resguardo e proteção da porta de entrada e acesso às caixas de correio que agora são acessíveis 
pelo exterior. As intervenções nos blocos de habitação contribuíram decisivamente para a valorização 
da imagem urbana do bairro. 
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4.3.5. AS VINTE QUESTÕES APLICADAS AO BAIRRO DE CONTUMIL 

 

Comunidade e ambiente 

 

Fotografia 4.85 - Conversa entre vizinhas que 
aproveitam um murete como banco.   

Fotografia 4.86 - Moradora na entrada do edifício
observando a envolvente.   

 

Tabela 4.5 - Comunidade e ambiente, Contumil 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

1. O bairro integra espaços comerciais, 
escolas, “áreas verdes”, campo de 
jogos? Se não, a que distância estão? 

  O bairro integra apenas 1 campos de jogos e áreas 
verdes diferenciadas. Apesar disso, só existem 
espaços comerciais, um infantário e uma escola 
primária nos limites exteriores do bairro. 

2. O bairro integra diferentes tipologias 
de habitação com qualidades e preços 
distintos para responder a famílias 
distintas? 

  O bairro integra três tipologias diferentes. A maior parte 
dos edifícios apresenta tipologia “clássica” de 
direito/esquerdo (duas habitações por piso). Existem 
ainda alguns edifícios com uma terceira habitação por 
piso e, por último, dois edifícios que funcionam através 
de uma circulação por galeria de acesso às habitações.

3. O bairro é servido pela rede de 
transportes públicos? Se não, a que 
distância se localizam os pontos mais 
próximos de acesso à rede? 

  Nos seus limites poente (avenida Fernão Magalhães) e 
sul (rua de Contumil), existem paragens de transportes 
públicos. 

4. O bairro apresenta características que 
minimizam o seu impacto no meio 
ambiente? 

  Existem jardins, muito diferenciados, distribuídos pelo 
bairro, que minimizam o impacto do conjunto 
residencial no meio ambiente. 

5. A reabilitação dos edifícios, nomea-
damente a sua envolvente, incorporou 
características que reduzam o impacto 
no meio ambiente? 

  A reabilitação dos edifícios integrou isolamentos 
térmicos no exterior das fachadas, reduzindo o impacto 
no meio ambiente 

 

 

  



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

103 

Carácter do lugar 

 

Fotografia 4.87 - A roupa estendida nas varandas do 
bloco 7 antes da requalificação dos edifícios de 
habitação. 

Fotografia 4.88 – Entrada no bloco 6A. Um dos 
moradores aproveitou a pala de entrada do edifício 
para estacionar o “carro brinquedo”. 

 

Tabela 4.6 - Carácter do lugar, Contumil 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

6. O projeto distingue-se pelo seu 
carácter singular, específico para o 
local? 

  Apesar do modelo dos blocos de habitação não serem 
específicos deste bairro, a requalificação do espaço 
público distingue-se de qualquer outro projeto de 
requalificação deste tipo. 

7. O projeto valoriza o enquadramento 
paisagístico, aproveitando a envol-
vente, topografia, vegetação, edifícios?

  O projeto aproveita a variação das cotas topográficas 
do bairro. A construção de escadas e muros conferem 
aos espaços exteriores elementos de grande “valor
plástico”. 

8. O projeto favorece a perceção visual no 
bairro, apresentando condições de 
continuidade física e/ou visual entre os 
diferentes espaços exteriores? 

  O projeto faz uma hierarquia clara dos diferentes 
elementos urbanos que compõem o bairro. Apesar 
disso os edifícios são muito semelhantes, o que 
dificulta uma boa estruturação do bairro através dos 
blocos de habitação. 

9. Há coerência no vocabulário formal na 
intervenção do espaço público, nomea-
damente na conformação de uma 
imagem identitária do conjunto 
residencial? 

  Existe uma coerência no vocabulário formal na 
intervenção do espaço público, apesar dessa 
coerência significar, muitas vezes, monotonia e 
atratividade dos espaços exteriores. 

10. A escolha de materiais dos diversos 
componentes do espaço público, 
reflete uma conceção sensível à escala 
humana, contribuindo para a atra-
tividade do conjunto residencial? 

  A escolha de betão à vista para o acabamento dos 
materiais utilizados na requalificação do espaço 
público parece inadequada para este conjunto 
residencial. 

 

 

  



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

104 

Espaços de circulação 

 

Fotografia 4.89 – Estacionamento abusivo no passeio 
com lugares de estacionamento livres. 

Fotografia 4.90 – A escada nas traseiras do bloco 6 é 
semelhante às escadas pré-existentes do bairro. Os 
degraus são visíveis a grande distância porque não se 
encontram escondidos por paredes. 

 

Tabela 4.7 - Espaços de circulação, Contumil 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

11. Na reestruturação interna dos 
percursos do bairro, foram criados 
novos acessos articulados com os 
bairros contíguos? 

  A rua Salgueiro Maia nas cotas mais altas da 
urbanização, faz essa articulação com os bairros 
contíguos que foram construídos posteriormente. 

12. Existem preocupações ao nível da 
acessibilidade, nomeadamente no que 
respeita a pessoas com mobilidade 
condicionada? 

  Existiram preocupações ao nível da acessibilidade em 
três entradas de blocos, previamente identificados, 
habitados por pessoas com mobilidade reduzida. 
Apesar disso, em várias entradas dos blocos de 
habitação, referidas no trabalho, algumas entradas 
com escadas exteriores poderiam ter sido trans-
formadas em rampas. Por outro lado, existiam duas 
escadarias exteriores as quais foram aumentados 
degraus no seu desenvolvimento, por razões 
aparentemente “plásticas”. 

13. Existe uma compatibilização entre a 
capacidade de estacionamento e as 
necessidades verificadas? 

  Há uma clara separação entre o estacionamento e os 
passeios pedonais. Os passeios foram aumentados e 
apresentam larguras confortáveis. A utilização de 
betuminoso no acabamento do pavimento cria uma 
ilusão visual que confunde a via automóvel com o 
passeio pedonal. 

14. As ruas permitem o uso misto, pedonal, 
bicicleta e automóveis com veloci-
dades baixas? 

  Todas as vias, com exceção da rua Professor Bomfim 
Barreiros, são de velocidades baixas. A diminuição dos 
perfis de circulação automóvel controla e baixa as 
velocidades dos automóveis em circulação. Apesar 
disso, não existem “corredores” exclusivos de ciclovias.

15. Os espaços exteriores, nomeadamente 
as áreas pedonais, apresentam boa 
visibilidade e segurança? 

  De um modo geral as áreas pedonais são espaços de 
boa visibilidade e são seguros. 
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Espaços de permanência 

 

Fotografia 4.91 – Traseiras do bloco 4, antes da 
requalificação. Os moradores apropriaram-se deste 
espaço para criar pequenos jardins, estacionamentos 
“privados” e até pequenas oficinas. 

Fotografia 4.92 - Traseiras do bloco 4, após a requalifi-
cação. Os diferentes espaços “privatizados” foram 
demolidos e funciona, atualmente, como espaço de 
ligação entre a rua de Contumil e a rua da Ajuda. 

 

Tabela 4.8 - Espaços de permanência, Contumil 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

16. Existe uma hierarquia do espaço 
exterior ao nível formal e funcional? 

  A requalificação dos espaços exteriores marcou uma 
hierarquia clara entre os vários componentes dos 
diferentes espaços. 

17. Foi contemplada a reconversão fun-
cional de espaços residuais? 

  Os espaços residuais que se localizam nas traseiras 
dos blocos 6, 8 e 9 voltaram à sua função original. Por 
um lado, as suas localizações isoladas não permitiram
que fossem espaços muito utilizados e, por outro, não 
foram reconvertidos em espaços de outra natureza. 

18. A solução favorece a regularização da 
apropriação abusiva do espaço pú-
blico? 

  A solução arquitetónica apresentou como premissa 
projetual, a eliminação total de todas as apropriações 
abusivas do espaço público. Em Contumil, a 
apropriação abusiva do espaço público era a regra do 
piso térreo, sobretudo nas traseiras dos blocos de 
habitação. 

19. O novo mobiliário urbano apresenta
boas características de durabilidade e 
conforto? 

  O novo mobiliário urbano é construído em betão, o que 
significa uma durabilidade muito significativa. Em 
relação ao conforto, o tipo de desenho da proposta 
apresenta um conforto razoável. 

20. As intervenções nos espaços de 
permanência contribuem para a valo-
rização paisagística dos espaços 
exteriores conformados pelos edifícios 
do bairro? 

  As intervenções nos espaços de permanência, 
nomeadamente no campo de jogos e no jardim 
conformado pelos blocos 1 e 3, valorizam 
significativamente os espaços exteriores do bairro de 
Contumil. 

 

O resultado das tabelas anteriores, de síntese analítica da transformação morfológica do espaço público 
de Contumil, corresponde a quinze respostas positivas (em vinte), o que significa que o espaço público 
do bairro satisfaz bastante. No inquérito realizado aos moradores de Contumil (Anexo I), a falta de 
limpeza dos espaços exteriores, nomeadamente dos jardins, é a principal crítica dos residentes do bairro.  

O custo final da obra foi 1.801.231,11 €, o que significa aproximadamente, 40 €/m². 
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4.3.6. CONCLUSÕES GERAIS DA ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO - BAIRRO DE CONTUMIL 

A análise das características morfológicas do espaço público do bairro de Contumil antes e depois da 
intervenção de requalificação física da qual foi objeto permitiu estudar os fatores que comprometiam a 
integração urbana e a qualidade arquitetónica do bairro. Por outro lado, permitiu igualmente analisar o 
grau de satisfação residencial da população do bairro e em que medida esta intervenção de requalificação 
atendeu a tais condicionantes. A intervenção responde à maior parte das questões críticas do espaço 
urbano do bairro de Contumil e cumpre a globalidade dos objetivos aos quais deve atender a 
requalificação física do espaço público em conjuntos de habitação social. Destaco em seguida alguns 
aspetos considerados mais relevantes na intervenção de requalificação estudada. 

Procurou-se compreender as relações entre as diversas componentes espaciais no desenho da forma 
urbana do conjunto e o contributo de cada uma dessas partes para a qualidade global da intervenção. 
Cada parte do espaço urbano é concebida em coerência com as restantes de modo que o conjunto possa 
ser entendido como uma unidade e não como um somatório de elementos distintos e espaços vazios 
entre eles, construindo um tecido urbano que não propõe continuidades. 

 

 
Fotografia 4.93 - Vista geral do bairro de Contumil.   

 

A reformulação das acessibilidades desempenha um papel muito importante. A reestruturação da rede 
viária redesenhada com traçados ortogonais e novas ligações que regularizam a malha dos espaços de 
permanência resolvem lacunas nas acessibilidades e estacionamento de proximidade.  

O novo tecido reticulado e mais fragmentado da intervenção, em afinidade morfológica com os blocos 
de habitação e a própria topografia do terreno, contribuí de forma decisiva para o controlo formal dos 
espaços de permanência reformulados, reforçando a legibilidade geométrica do conjunto. Deste modo, 
para além de resolver as questões funcionais, a nova estrutura viária assume um grande protagonismo 
na unificação do espaço urbano. Para esta nova condição, contribuem igualmente os percursos pedonais 
adjacentes e alinhamentos arbóreos e o recurso a um único módulo formal em soluções muito distintas 
na delimitação de espaços. Este carácter unificador da intervenção é particularmente importante neste 
caso de um empreendimento com dimensões consideráveis como o bairro de Contumil. 
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Em relação ao reforço da continuidade urbana do conjunto residencial, existe o cuidado de diferenciação 
dos espaços de circulação e de permanência consoante o respetivo nível físico. Em relação aos primeiros, 
há uma preocupação de hierarquização dos troços viários em aproximação aos blocos de habitação, 
esbatendo-se o seu impacto físico e visual nesta transição. O perfil das vias do bairro é compatibilizado 
com a função de acessibilidade residencial, harmonizando-se a sua presença na imagem urbana do 
conjunto. Em relação aos espaços de permanência, foram criados vários espaços nas vizinhanças 
próximas dos edifícios complementado os espaços existentes em zonas de vizinhança alargada. Deste 
modo, existiu uma diferenciação de ambientes e tipos de utilização sugeridos que potenciam um uso do 
espaço público exterior em continuidade, suportado pelo mobiliário urbano de estada e por estratégias 
de sombreamento dos espaços através da intervenção paisagística. A eliminação de muitas das barreiras 
físicas que condicionavam a acessibilidade pedonal a pessoas com mobilidade reduzida veio facilitar a 
utilização dos espaços exteriores pela generalidade dos residentes.  

 

 
Fotografia 4.94 – Rua Professor Bonfim Barreiros, bloco 7 depois da requalificação.   

 

A intervenção sobre espaços de circulação e de permanência clarifica as zonas de influência territorial 
no espaço urbano do bairro, contrariando a ambiguidade na perceção dos domínios públicos e privados 
e tipo de função de cada espaço. Essa condição potenciava a proliferação de espaços residuais no bairro, 
votados ao abandono ou apropriados abusivamente pelos residentes para estacionamento e construção 
de logradouros e anexos. Por essa razão, a transformação desses espaços procurou integrá-los numa 
nova lógica organizativa do espaço urbano, atribuindo-lhe funções específicas. Deste modo, as zonas 
limite do bairro são inseridas na rede de acessibilidades, executando-se a demolição dos anexos ilegais 
que as ocupavam; a falta de estacionamento que induziu à sua procura fora dos locais próprios são 
supridas, em lugares assinalados e diferenciados dos restantes espaços de circulação; as construções 
clandestinas nos logradouros são removidas e dão lugar a zonas de estada que enquadram os edifícios 
de habitação que suportam os hábitos de convivialidade que aí se verificavam, equipam os longos 
percursos pedonais do bairro com mobiliário de estada e modificam o efeito visual caótico que todas 
essas apropriações dos logradouros davam à imagem urbana do bairro. 

A conceção das distintas componentes do espaço urbano atendeu a critérios específicos de 
funcionalidade em compromisso com uma intenção de unificação e coerência da imagem urbana do 
empreendimento.  
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Neste sentido, é exemplar o modo como se concretiza a estratégia de sistematização do vocabulário 
formal da intervenção. O módulo pré-fabricado em betão armado é adaptável a várias funções (muros, 
bancos, degraus, rampas, etc), com características de durabilidade, robustez, resistência ao vandalismo 
e economia de custos muito significativas. Para além de responder a estes requisitos, este elemento 
assume um forte protagonismo na caracterização do bairro, que agora apresenta uma imagem sóbria e 
identitária. 

A reabilitação dos edifícios prolonga o aspeto unificado que se atribui ao espaço público, contribuindo 
para a valorização ambiental do conjunto residencial. A opção pelo encerramento das varandas e galerias 
de acesso às habitações com panos de vidro regularizou a imagem anteriormente “aleatória” e 
descaracterizada das fachadas dos edifícios que eram resultado das sucessivas alterações realizadas pelos 
residentes nas habitações.  

 

Fotografia 4.95 - Blocos 8 e 9 depois da requalificação. O estacionamento é 
perpendicular ao novo arruamento.   

 

A intervenção no bairro de Contumil reúne todo um conjunto de características que interagem na 
requalificação do espaço público, enquanto espaço arquitetónico, conciliando objetivos de ordem 
funcional e emocional, estes últimos relacionados com a qualidade estética do ambiente residencial. 
Desse modo, fomenta o uso efetivo dos espaços exteriores, fundamental na consolidação dos hábitos de 
sociabilidade entre habitantes e sentimentos de autoestima com o lugar de residência. A este facto, alia-
se a consolidação da integração do bairro na cidade, através da continuidade urbana assegurada desde a 
envolvente até às zonas limite do espaço coletivo/individual. Todos estes fatores funcionam como 
contributos funcionais para a satisfação residencial dos habitantes. A requalificação física constitui 
também uma mais-valia para a cidade no sentido que valoriza o seu património residencial e promove o 
equilíbrio urbano desta zona da cidade. Por outro lado, todos estes fatores minimizam fenómenos de 
estigma do bairro na perceção dos seus habitantes, bem como aos olhos da cidade, um dos objetivos da 
requalificação urbana. 

A estratégia projetual e o modo como a mesma se refletiu na proposta deve ser interpretada no contexto 
da intervenção no bairro de Contumil, na sua inserção urbana e condicionantes urbanísticas da situação 
pré-existente mas também em relação às imposições do programa de concurso e limitações financeiras 
da intervenção.  
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Podemos considerar que esta requalificação no bairro de Contumil reúne importante informação para 
estudo no âmbito da área disciplinar da Arquitetura, sendo um exemplo de referências para futuras 
intervenções de requalificação no espaço público de bairros de habitação económica. 

A satisfação residencial depende da conjugação de diversos fatores que não estão diretamente 
relacionados com o meio físico do habitat, embora apresentem repercussões na perceção e no modo de 
apropriação dos espaços pelos habitantes. Estes fatores relacionam-se com os modos de vida da 
população, com o tipo de gestão do bairro e a sua adequação ao respetivo contexto específico, e com o 
processo de requalificação física, no faseamento das intervenções e envolvimento dos habitantes.  

No trabalho “Da cidade ao Individuo: o Papel da requalificação Urbana de conjuntos de Habitação de 
Interesse Social” de Cristina Pedrosa (Pedrosa, 2010), através de entrevistas aos moradores, está escrito: 
“Quando questionados diretamente sobre a intervenção no espaço público, a resposta por parte dos 
residentes é positiva: em geral, consideram ter havido francas melhorias em termos de acessibilidade, 
em termos de disciplina incutida às anteriores apropriações clandestinas e, acima de tudo, em termos de 
imagem, da qual se orgulham.” Estas afirmações são sempre contrapostas à instabilidade do ambiente 
do bairro. 

 

 
Fotografia 4.96 - Bloco 10, depois da requalificação.   

 

Existe um reconhecimento de que os espaços criados pelo bairro são mais atrativos para a convivência 
entre vizinhos e para o entretenimento das crianças. Os principais utilizadores do espaço exterior 
mantêm-se os mesmos, sendo uma minoria da população que se caracteriza por um comportamento 
agressivo relativamente aos espaços de uso coletivo e aos restantes habitantes do bairro. É natural que 
esta situação incute sentimentos de insegurança que os inibe de utilizar plenamente o espaço público.  

Os lugares onde estes habitantes problemáticos se concentram com mais frequência adquirem uma 
imagem marcada pelos seus modos pouco civilizados de apropriação dos espaços exteriores. A praça 
delimitada pelos blocos 7 e 13, cujo espaço requalificado já foi objeto de atos de vandalismo. Como já 
tinha sido referido, esta praça é sobretudo usada pela população de etnia cigana que reside nos blocos 
que delimitam a praça. O estado de degradação do ambiente urbano que se verifica é reflexo de uma 
atitude impositiva de apropriação do espaço exterior, enraizada na cultura desta população.  
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Mesmo nos restantes espaços de permanência, de maior área, acabam por ser monopolizadas para 
distintas atividades onde estes habitantes se reúnem com consequências evidentes no estado de 
conservação e limpeza destas áreas, nomeadamente devido ao ateamento de fogueiras.  

As caixas de escada eram abertas, e funcionavam como um prolongamento do espaço público com pouca 
visibilidade, servindo de palco para algumas atividades ilícitas. Este problema foi resolvido com a 
colocação de caixilharia nas entradas que agora estão encerradas transformando esses espaços 
“semipúblicos” em espaços “privados”. 

Estas situações expostas conferem ao espaço público um carácter hostil que não se compatibiliza 
facilmente com um usufruto espontâneo. Este facto representa um forte condicionamento à satisfação 
generalizada da população, impedindo que se tire maior potencial da requalificação física na valorização 
do ambiente urbano e social do bairro. Seria desejável um acompanhamento, por parte de quem gere 
estes espaços, ao nível de questões físicas e sociais de uma forma integrada e com uma atuação regular.  

Na cidade do Porto, existe uma política consolidada de gestão dos bairros municipais coerente com o 
tipo de contexto urbano e social da maior parte destes conjuntos residenciais. A maioria desses bairros 
está integrada no tecido urbano e apresenta um ambiente social satisfatório, não requerendo cuidados 
específicos de gestão de proximidade, com tratamentos integrados das questões físicas e sociais. Deste 
modo, privilegia-se uma autonomia entre a gestão social e a gestão patrimonial, ambas em secções 
próprias. A gestão do património está entregue à Domus Social, uma empresa municipal que dirige a 
gestão de condomínio dos edifícios camarários e estabelece um relacionamento com os moradores, 
contribuindo para o encaminhamento de algumas questões de ordem social que possam surgir. É um 
processo que se tem vindo a instituir no contexto da vasta iniciativa da reabilitação dos bairros do Porto. 
As questões da limpeza e manutenção do espaço público estão entregues a uma empresa privada que 
efetua ações periódicas nesses conjuntos residenciais. 

Seria desejável um esforço maior que permitisse associar a gestão patrimonial a um acompanhamento 
constante das questões que envolvam tensão social e eventualmente criar iniciativas nas áreas da ação 
social e educação. A inversão de dinâmicas sociais negativas como as que ocorrem por vezes no bairro 
de Contumil será possível apenas com uma atuação a médio/longo prazo. Não se combatendo nesse 
sentido, o cenário de insegurança urbana no bairro poderá agravar-se, isolando uma parte significativa 
da população nas suas habitações. 

Ainda em relação à gestão do bairro de Contumil, verifica-se uma situação pouco recomendável que 
acaba por ter consequência direta nas situações anteriormente descritas. A gestão patrimonial do 
empreendimento está a cargo de duas entidades distintas: seis dos treze edifícios são geridos pela 
Câmara Municipal do Porto através da Domus Social, estando a gestão dos restantes sete edifícios a 
cargo do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Atualmente todos os edifícios já foram 
reabilitados, apesar da utilização de projetos distintos, conforme o Dono de Obra. 

Este “desfasamento” na gestão dos edifícios constitui um fator de desequilíbrio no espaço urbano do 
bairro. Por um lado, nos edifícios camarários existe uma gestão mais controlada e um acompanhamento 
dos residentes que, de certa forma, disciplina o seu comportamento nos espaços coletivos. Por outro 
lado, nos blocos da administração central, o acompanhamento tem-se revelado menos constante, sendo 
na envolvente destes edifícios que se regista uma conduta mais negligente por parte dos residentes em 
relação à conservação dos espaços exteriores. A grande distância entre a entidade pública e os moradores 
pode explicar em parte esses comportamentos menos “cívicos”.  
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Figura 4.29 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação.  
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Figura 4.30 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação.  
Rede de acessibilidades.  
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Figura 4.31 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação.  
Hierarquização viária.  
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Figura 4.32 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação.  
Rede pedonal.  
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Figura 4.33 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.  



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

116 

Figura 4.34 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação.  
Espaços de permanência/apropriados.  
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Figura 4.35 - Plantas do bairro de Contumil, antes e depois da requalificação. 
Carácter dos elementos definidores da morfologia urbana.   
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4.4. A URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL URBANA, ARQUITETÓNICA E POPULACIONAL 

Caracterização urbana 

A urbanização de Vila d’Este situa-se na freguesia de Vilar do Andorinho, concelho de Vila Nova de 
Gaia. A urbanização localiza-se a menos de 50 metros da autoestrada A1 e a menos de 500 metros de 
distância do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, no Monte da Virgem (Fotografia 4.97). Era 
uma zona totalmente rural em meados do séc. XX e só na década de 1970 começou a transformar-se 
numa área urbana. Apresenta um tecido urbano heterogéneo onde existem áreas urbanas consolidadas 
com acessos a serviços e ligações ao centro urbano em boas condições. Algumas áreas vizinhas são mais 
dispersas e desintegradas da malha e funções urbanas. 

 

 
Fotografia 4.97 - Localização da urbanização de Vila d’Este.14  

 

Vila d’Este corresponde ao primeiro grande aglomerado habitacional na entrada sul do grande Porto, 
através da principal autoestrada portuguesa, denominada A1.  

                                                              

14 https://www.google.es/maps/place/Campo+Polidesportivo+de+Vila+DEste,+4430+Vila+Nova+de+Gaia, 
+Portugal/@41.102534,-8.6070119,10169m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd247b6a203ad8a3:0x1ee5 
7f1f7217a9e1 
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A urbanização insere-se num tecido urbano de carácter essencialmente residencial. A paisagem 
envolvente do empreendimento caracteriza-se por uma considerável monotonia em termos de linguagem 
arquitetónica e tipologias habitacionais, numa sobreposição de camadas que transmitem uma certa 
coesão urbana típica de um subúrbio dormitório que poderia existir na periferia de qualquer grande 
cidade (Fotografia 4.98).  

 

 
Fotografia 4.98 - Vista aérea da urbanização de Vila d’Este.15   

 

Este conjunto maciço de construção aparentemente desordenada confere a essa entrada um sentimento 
geral de “paisagem desqualificada”. 

A degradação evidente dos edifícios, em particular da sua envolvente criam, na opinião pública e 
também na dos seus moradores, um sentimento de desagrado que afeta a qualidade do ambiente e de 
vida dessa comunidade.  

Verifica-se, por outro lado, que os edifícios apresentam qualidades estruturais e construtivas apreciáveis 
e, como tal, suscetíveis de serem merecedores dum programa realista de reabilitação. 

 

 

                                                              

15 https://www.google.es/maps/place/Campo+Polidesportivo+de+Vila+DEste,+4430+Vila+Nova+de+Gaia, 
+Portugal/@41.0971799,-8.5907202,318m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd247b6a203ad8a3:0x1ee57f1f72 
17a9e1 
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Na fotografia 4.98 apresenta-se uma planta da urbanização de Vila d’Este, limitada a nordeste pela rua 
Conceição Fernandes, a poente pela rua Salgueiro Maia (rua do Infantário), a sul pela A1, e a nascente 
pela estrada CM 1396.  

No que respeita ao edificado, a urbanização de Vila d’Este é constituída por 19 blocos, cada um 
integrando vários edifícios em banda. Verifica-se assim, que o conjunto de edifícios objeto deste estudo 
se reparte do modo apresentado nos seguintes quadros (Tabelas 4.9 a 4.11). Nas imediações da 
urbanização encontram-se construções rurais, de uma época anterior à construção da urbanização, 
bairros de casas de iniciativa privada, usando maioritariamente tipologias de casas geminadas ou em 
banda. Na parte norte, nas cotas mais altas (Fotografia 4.99), para onde se estendeu a urbanização, os 
edifícios de habitação mais recentes apresentam mais qualidade, com alguns construídos já neste século. 
Uma das últimas construções nesta área da urbanização foi uma igreja. 

 

Fotografia 4.99 - Entrada norte da urbanização  Fotografia 4.100 - Entrada nascente da urbanização.

 

Existe igualmente uma heterogeneidade social, com a coabitação de diferentes “estratos sociais” na 
mesma área urbana, com alguns sinais de conflitualidade pontuais. Atualmente, é uma zona bem 
suportada por comércios locais, serviços e perfeitamente integrada na rede de transportes públicos, 
facilitando a mobilidade com o centro da cidade de Vila Nova de Gaia ou Porto. 

A urbanização de Vila d´Este caracteriza-se por uma condição multifuncional, servindo sobretudo a 
função residencial, com serviços e comércio presentes, como já se tinha referido. Integra assim 
atividades económicas, na sua maioria “miniempresas”, e também valências educativa e social: Jardim 
de infância, escola primária e secundária e ainda instituições de solidariedade social fazem parte de Vila 
d´Este. Essa realidade condiciona positivamente a qualidade de vida na urbanização e justifica-se por 
algum isolamento da mesma em relação a outros aglomerados urbanos das imediações, apesar de um 
serviço de transportes públicos razoável. 

Por último, destaco uma intenção de prolongar a rede do Metro do Porto até à urbanização de Vila 
d´Este, uma extensão da linha que neste momento termina em Santo Ovídeo e que serviria também o 
Hospital no Monte da Virgem. Esse projeto poderia contribuir para a qualidade de integração e 
mobilidade de toda a população de Vila d´Este que se estima ser de 17 mil pessoas. 

“O projeto de licenciamento de 2085 fogos para a Quinta do Monte Grande, do arquitecto Carlos A. C. 
Garcia, deu entrada na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em 1979. (…) As obras avançaram, 
com um nome apetecível – Vila d’Este – e grande visibilidade da auto-estrada Porto-Lisboa (…) 
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Vila d´Este oferecia habitação a custos controlados, capaz de suprir uma falta de habitação económica 
na região metropolitana do Porto. A obra e a comercialização dos apartamentos avançaram até à falência 
da construtora. A falência complicou o processo mas não impediu a ocupação das casas pelos 
proprietários. Com a intervenção do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do 
Estado (IGAPHE), bancos credores completaram a construção para tomar posse de várias frações. A 
Câmara Municipal também adquiriu apartamentos para habitação social. As obras concluíram-se no 
início dos anos 1990, mas certas opções construtivas não resistiram a estes solavancos administrativos. 
Com problemas de gestão, os edifícios começaram a degradar-se. O bairro expandiu-se para nascente 
com edifícios de outra natureza, desde a habitação coletiva de promoção privada a edifícios no âmbito 
do Plano Especial de Realojamento (PER). Durante esses anos também foram construídos alguns 
equipamentos, três escolas, um gimnodesportivo e uma piscina, que deram um novo sentido aos espaços 
coletivos de Vila d´Este. Mas os anos foram impiedosos para as construções dos primeiros blocos. (…) 
No exterior, as pinturas degradaram-se, denegrindo o seu aspeto16”. A zona objeto do caso de estudo 
deste trabalho corresponde à construção inicial de Vila d’Este com três tipologias de edifícios (Figuras 
4.38 a 40).  

 

Fotografia 4.101 – Vista da construção do bloco 10, a 
partir da autoestrada A1.   

Fotografia 4.102 - Construção do bloco 14. 

 

Fotografia 4.103 - Construção do bloco 14.   Fotografia 4.104 – Rua José Pinto Correia, bloco 10.

                                                              

16 In “Jornal dos Arquitetos, nº 248 - SET-DEZ 2013 (pag. 202)”. 
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Caracterização arquitetónica  

Todos os edifícios de Vila d’Este tem por base o sistema construtivo designado por “Cofragem Túnel”. 
Existem as seguintes tipologias de edifícios: 

 

Figura 4.36 - Planta Tipo - Bloco 10. 

 

Figura 4.37 - Planta Tipo - Bloco 17. 

 

a) Tipologia “plana”  

Edifício praticamente simétrico relativamente à caixa de escadas e elevadores, com a construção do tipo 
“Túnel”, desenvolvendo-se paralelamente à caixa de escadas. 

Este edifício integra 4 garagens, 2 de cada lado da entrada, obrigando à existência de alguns degraus 
para acesso ao patamar dos elevadores e o mesmo número de degraus para acesso ao nível dos arrumos 
(o mesmo nível das garagens).  
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Na figura 4.38 apresenta-se exemplo da tipologia “plana”. 

 

 
Figura 4.38 - Planta esquemática do piso tipo “plano”.  

 

b) Tipologia de “ângulo” 

Edifício em que o “ângulo” das fachadas se “resolve” na caixa de escadas, funcionando esta como rótula 
do edifício. 

Comparativamente ao edifício da tipologia “plana”, apresenta mais um módulo do “Túnel” de cada lado 
da caixa de escadas. Os lanços de escada são semelhantes aos lanços das outras tipologias, com a 
“bomba” a apresentar uma planta praticamente trapezoidal. Nas figuras 4.39 apresenta-se exemplo da 
tipologia designada por “ângulo”. 

 

Figura 4.39 - Planta esquemática do piso tipo “ângulo”.  

 

c) Tipologia de “topo” 

Edifício em que o “topo” do conjunto é resolvido por rotação do “Túnel”, mantendo-se o lado direito do 
bloco, relativamente à caixa de escada semelhante ao de tipologia “plana”.  
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Nas figuras 4.40 apresenta-se exemplo da tipologia designada por “topo”. 

 

 
Figura 4.40 - Planta esquemática do piso tipo “topo”.  

 

O rácio entre a superfície ocupada por massa edificada e por espaço exterior é de cerca de um sexto da 
área do empreendimento objeto deste estudo (Figura 4.42). Esse facto deve-se a uma dispersão dos 
blocos de habitação pela urbanização, libertando extensas áreas sem legibilidade geométrica, na maior 
parte muito irregulares. Essa característica é decisiva no complexo trabalho de redesenho e controlo 
formal do espaço público. Apesar disso, há claramente uma regra “geométrica” de implantação dos 
diversos edifícios de três tipologias (Figura 4.41) com uma direção noroeste-sudeste. 

Existe assim uma ortogonalidade “imperfeita” e parcial na implantação dos edifícios de habitação em 
relação com a pendente acentuada do terreno. Os blocos de habitação dispõem-se longitudinalmente à 
inclinação dos locais onde se implantam, que se manifestam de um modo mais acentuado nos eixos 
assinalados a tracejado na Figura 4.43. Nestes sítios, o terreno é construído por taludes correspondentes 
à altura aproximada de 1 a 2 pisos. Esta realidade topográfica tem uma influência direta nos circuitos 
pedonais e na conformação da rede dos espaços de permanência da urbanização. 

 

 
Fotografia 4.105 – Construção do 
bloco 10.   

Fotografia 4.106 - Construção do 
bloco 14.   

Fotografia 4.107 – Construção do 
bloco 17.   
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Vila d´Este é uma urbanização privada localizada em terrenos privados. Essa questão permitiu que os 
projetos de reabilitação, quer do edificado, quer do espaço público, pudessem ter sido desenvolvidos de 
uma forma global. Posteriormente, existiu um faseamento das obras por razões logísticas e financeiras.  

 

Figura 4.41 - Tipologias habitacionais.  Figura 4.42 - Espaço exterior e massa edificada.  

  

 
Figura 4.43 - Situação Topográfica.  
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Tabela 4.9 - Quadro total da urbanização de Vila d’Este. 

Blocos Edifícios Habitações Comércio 

18 109 2085 76 

 

Tabela 4.10 - Quadro do objeto de estudo da urbanização de Vila d’Este. 

Blocos Edifícios Habitações Comércio 

6 36 766 6 

 

Tabela 4.11 - Quadro de estudo da urbanização de Vila d’Este. 

Bloco Edifício Nº de Habitações Nº de Un. Comerciais 

14. Praceta Padre Floro 

40 22  

41 15  

42 31 3 

43 27 7 
44 22 4 

15. Praceta Padre Floro 

25 22 5 

26 29 6 

27 31 6 

28 15  

29 15  

30 15  

31 29  

32 15  

33 22  

16. Praceta José Pinto Correia 

15 22  

16 29  

17 15  

18 29  

19 22  

17. Praceta José Pinto Correia 

8 22  

9 15  

10 15  

11 15  

12 29  

13 29  

14 22  

10. Praceta Violetas 

1 15  

2 15  

3 15  

4 29  

5 29  

6 22  

09. Praceta João de Oliveira 
Marques 

35 22  

36 15  

37 15  

38 15  
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Caracterização populacional 

A urbanização foi destinada a populações que se deslocaram do interior do país e até do interior da 
região metropolitana, sem capacidade económica para acederem ao mercado de alojamento da cidade 
do Porto e Gaia. A quantidade de residentes desempregados e pensionistas é muito elevada se 
compararmos com os valores médios de Portugal. A situação socioeconómica altamente precária de 
inúmeras famílias é compensada por ligações a atividades económicas “informais”, vulgarmente 
referidas da “economia paralela”. Aliás, é facilmente visível nas visitas à urbanização, assistirmos a 
moradores a trabalharem nas garagens dos blocos de habitação, normalmente são atividades 
relacionadas com reparação de viaturas. Existe igualmente em Vila d´Este uma ação de instituições 
particulares de solidariedade social para relações e ajuda entre vizinhos. Vila d´Este apresenta uma 
população idosa significativa com cerca de 30% da população com mais de 65 anos. Estes moradores, 
na sua maioria, vieram habitar a urbanização na última década do século passado. Até por razões 
socioeconómicas, as gerações seguintes tem de um modo geral permanecido na urbanização o que 
permite uma renovação gradual da população de Vila d´Este. Existe assim um razoável equilíbrio dos 
escalões etários na população da urbanização, de que são testemunho os diferentes equipamentos 
escolares, como a creche e a escola primária (Fotografias 4.108 e 4.109). 

 

Fotografia 4.108 - Creche, nas traseiras do bloco 14. Fotografia 4.109 – Escola primária, ao lado do bloco 9.

 

Relativamente às relações de vizinhança, o ambiente em Vila d´Este apresenta sinais de alguma tensão 
mas que acontecem em áreas da urbanização mais isoladas, nas cotas mais altas, e que não fazem parte 
do objeto de estudo deste trabalho. Nesses locais existem alguns problemas de insegurança urbana, 
provocados pela ligação de alguns moradores a atividades ilegais, gerando conflitualidade com outros 
moradores. Estas situações tem evidentemente alguma repercussão na autoestima dos moradores da 
urbanização. Os dados populacionais globais respeitantes à urbanização de Vila d’Este, são os seguintes: 

- População total: 16.710 pessoas; 
- Pessoas com idade superior a 60 anos: 7308; 
- Pessoas com idade inferior a 18 anos: 3802; 
- Pessoas portadoras com deficiência crónica: 1005; 
- Pessoas ativas: sem atividade remuneratória - 819 e com atividade remuneratória - 3776. 
Ao abrigo do Programa para a Inclusão e Desenvolvimento PROGRIDE Medida II, Projeto 178-M2-
ISS-POR, foi efetuado o levantamento da população na área geográfica Vila d’ Este (limite rua Heróis 
Ultramar, rua da Serpente, A1 e Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia).  
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4.4.2. ESTRATÉGIA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

A urbanização de Vila d´Este apresentava um descontrolo formal dos espaços de permanência que era 
consequência de um traçado geométrico irregular da rede viária do bairro. Esse traçado viário interno 
era igualmente pouco eficaz na articulação da urbanização com a envolvente urbana, sobretudo nas cotas 
mais baixas da urbanização, área objeto de estudo deste trabalho.  

Por outro lado, a capacidade razoável de estacionamento e a inexistência de apropriação abusiva dos 
espaços exteriores dos edifícios, por parte dos moradores, são dois aspetos desta urbanização que fugiam 
à regra deste tipo de conjuntos residenciais. A inexistência de um fenómeno de apropriação dos espaços 
exteriores deve-se, em parte, ao facto dos edifícios de Vila d´Este não integrarem habitações no rés-do-
-chão mas apenas garagens e, em alguns casos, comércio. 

Fazem parte das estratégias de requalificação, consolidar a integração da urbanização com a áreas 
envolventes, reestruturar o espaço público, redefinição dos traçados viários e redisposição do 
estacionamento são objetivos da intervenção. Para além da resposta a estas questões, a intervenção no 
espaço público devia assegurar uma minimização de custos de manutenção, nomeadamente dos espaços 
verdes, uma sistematização do mobiliário urbano que permitisse a sua produção com custos controlados 
e garantisse características de durabilidade e resistência ao vandalismo. Deviam ainda ser objeto de 
limpeza, todas as pequenas apropriações clandestinas que existiam do espaço público, quase todos sob 
a forma de logradouros usados para cultivo. Todas as intervenções deveriam ter evidentemente um custo 
mínimo de execução. 

A arquiteta Maria José Pinto Leite desenvolveu este projeto na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
considerando as várias premissas que faziam parte do guião camarário. A arquiteta optou por definir 
uma metodologia que pudesse aplicar e adaptar-se à situação específica de cada edifício, na resolução 
das questões exigidas pelo programa.  

No espaço público da urbanização de Vila d´Este existiam diversas condicionantes identificadas pela 
equipa projetista, nomeadamente a topografia irregular, uma imagem urbana desqualificada, uma 
utilização desregrada dos diferentes espaços exteriores por um número considerável de moradores. A 
todos estes problemas, a arquiteta pretendia responder com uma linguagem comum, numa solução 
formalmente coerente que atendesse com eficácia a todas as condicionantes e que assegurasse uma 
leitura identitária do conjunto residencial. 

A solução formal pretendeu fazer uma síntese das condicionantes que se adapta-se a várias situações: 
entradas com degraus, rampas, muros e plataformas intermédias nas entradas. As novas entradas marcam 
fortemente a nova imagem da urbanização como veremos nos capítulos seguintes. A intervenção nos 
espaços exteriores realizou-se em 2011 e 2012, na parte final da obra de requalificação do edificado 
(blocos 9, 10, 14 a 17) que decorreu de 2009 a 2012. Existiu ainda uma segunda fase de obra de 
requalificação dos restantes blocos que terminou em 2015 e que não abrangeu os espaços exteriores por 
razões económicas. 

O projeto de requalificação surgiu da necessidade de eliminar os principais problemas urbanos e 
construtivos deste conjunto habitacional.  

No espaço onde se implantou a urbanização, antiga Quinta do Monte Grande, não foram criadas boas 
ligações à rede viária do Concelho, o que o isolou do restante território, tornando-a quase uma pequena 
cidade fora da cidade. A sua organização viária integra ruas sem saída que potenciam a criação de 
“ghettos”, com todas as implicações sociais daí resultantes.  
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Para além disso, o território apresenta uma topografia bastante acidentada, à qual não foi dada suficiente 
atenção quando se implantaram as construções e arruamentos, o que se traduz em grandes diferenças de 
cotas ao nível das várias entradas dos bloco de habitações, deficiente exposição solar de muitos edifícios 
com consequências na iluminação e ventilação dos habitações, taludes de forte inclinação e muros de 
suporte de grandes dimensões.  

Esta área de grandes dimensões, objeto de uma reestruturação de fundo, pretendeu integrar as várias 
intervenções de requalificação que foram levadas a cabo nos últimos anos, nomeadamente os vários 
equipamentos de utilização coletiva - piscina municipal e pavilhão polidesportivo (Fotografias 4.110 e 
4.111) e alameda de Vila d´Este. 

 

Fotografia 4.110 - Piscina municipal.  Fotografia 4.111 - Pavilhão polidesportivo municipal.  

 

Para o acompanhamento deste projeto foram mobilizadas as associações e condomínios existentes, 
particularmente interessados na defesa e valorização do património edificado e espaços envolventes. Foi 
considerada importante a sua colaboração e os seus representantes foram contactados no sentido de 
facultar informação sobre os seus principais problemas, carências e anseios. Foram também ouvidos no 
sentido de se pronunciarem sobre as soluções adotadas. O projeto deveria contemplar uma série de 
intervenções integradas num plano de conjunto mais abrangente, conforme os pressupostos definidos na 
“Agenda 21 - Projetos Prioritários do Plano de Sustentabilidade, Concelho de Vila Nova de Gaia”. Estas 
intervenções pretenderam melhorar as condições físicas necessárias para se usufruir de uma cidade com 
qualidade e bem-estar.  

Sabendo que a organização viária é de grande importância, e o espaço do peão é fundamental nesse 
funcionamento, serão revistos todos os circuitos, desde o dos transportes públicos, aos privados, 
estacionamentos e percursos pedonais; considerando o índice populacional e o carácter essencialmente 
habitacional do lugar, tentou dotar-se o espaço de mais equipamentos recreativos e de lazer, 
nomeadamente em espaços verdes de utilização pública - os equipamentos desportivos são já um 
elemento dinamizador do espaço. 

A iluminação pública é um fator essencial para o correto uso dos espaços, poderá aumentar-se a sua 
intensidade, sem descurar a eficiência energética e recorrendo a reguladores de fluxo tendo em vista a 
poupança de energia. Tendo em conta que o mobiliário urbano é parte integrante da cidade, e deverá 
oferecer boas condições de conforto, mas também de resistência e durabilidade, deve apostar-se na 
unidade e homogeneidade dos mesmos, assim como na sua relação com o meio ambiente.  
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Tentou apelar-se para a consciência ecológica das populações, oferecendo-lhes condições para darem o 
seu contributo, nomeadamente através de reciclagem de resíduos, tratamento de hortas e pomares e 
desfrute de amplas zonas de sombra. Baseada nos dados decorrentes da observação do território e da 
cartografia, realizou-se uma análise onde se identificaram os principais problemas e se definiram as 
estratégias e principais objetivos da intervenção.  

 

 
Fotografia 4.112 – Jardim da entrada da 
piscina municipal, blocos 16 e 17.  

Fotografia 4.113 - Espaço de permanência central na entrada da 
piscina municipal, blocos 15 e 16.  

 

Os edifícios foram reabilitados ao nível das patologias, infraestruturas e sua relação com o espaço 
público. A intervenção incluiu o tratamento de problemas construtivos, ao nível de caves, fachadas e 
coberturas, redefinição arquitetónica através do redesenho das entradas, dos panos das caixas de escadas 
e pintura da envolvente dos edifícios.  

“Paralelamente à intervenção no edificado, as premissas de projeto relativas ao espaço público serão:  

a)  Criação de novos acessos à urbanização;  
b)  Reabilitação/requalificação de acessos existentes;  
c)  Execução de ligações automóveis de modo a acabar com os arruamentos sem saída;  
d)  Reorganização dos circuitos e estacionamento automóvel e respetiva sinalética;  
e)  Requalificação de percursos pedonais;  
f)  Clarificação das áreas de acesso automóvel e pedonal;  
g)  Requalificação das zonas de entrada para os vários blocos de habitação;  
h)  Criação de ligações pedonais entre edifícios separados por taludes;  
i)  Criação de áreas verdes e de lazer;  
j)  Revisão e incremento dos jardins e arborização existente;  
k)  Revisão e incrementação da iluminação pública;  
l)  Substituição do mobiliário urbano;  
m)  Substituição dos blocos de recetáculos de correio;  
n)  Reorganização dos elementos de recolha de resíduos urbanos;  
o)  Revisão das infraestruturas de rede de águas.”17  

                                                              

17 In “Memória Descritiva do Projeto de Requalificação dos Espaços Exteriores de Vila d’Este, Arq.ª Maria José 
Pinto Leite (Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia)”. 
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4.4.3. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO ANTES DA 

REQUALIFICAÇÃO 

Espaços de circulação 

Antes da requalificação do espaço público da urbanização de Vila d’Este, verificava-se uma situação de 
“conflito” entre as redes viária e pedonal. Por um lado, parte da rede pedonal desenvolve-se de forma 
tradicional, isto é, desenvolve-se paralelamente à circulação automóvel, por outro lado, existe uma área 
significativa em que o uso é misto, pedonal e automóvel. Esse facto está diretamente relacionado com 
as características dos blocos de habitação que integram estacionamento no piso térreo. 

Existe uma concentração clara de “fluxos pedonais” na praceta Padre Floro, entre o bloco 14 e 15 
(Fotografias 4.114 e 4.115), na zona onde os dois blocos integram espaços comerciais. Essa praceta é 
igualmente o eixo com mais movimento automóvel e faz a ligação entre as cotas baixa e intermédia da 
urbanização, esta última cota corresponde à cota mais alta objeto deste estudo. Essa ligação é também 
realizada pela rua Salgueiro Maia - Capitão de Abril mas de uma maneira mais exterior à urbanização, 
de atravessamento, ligando as duas principais entradas/saídas na urbanização (Figura 4.44). Em relação 
ao estacionamento, verifica-se que a sua implantação é desordenada e invade uma área que deveria ser 
sobretudo pedonal, contígua aos edifícios de habitação (Figura 4.45).  

 

Fotografia 4.114 - Praceta Padre Floro, bloco 14. Fotografia 4.115 - Vista da praceta Padre Floro a 
partir do terraço do bloco 15. 

 

No esquema de hierarquização viária da urbanização (Figura 4.46), verifica-se que os limites desta área 
de estudo contactam diretamente com a rede de distribuição local da respetiva malha urbana: a norte, a 
praceta Padre Floro, a sul, a rua José Pinto Correia, e a poente, a rua do Pavilhão. A ligação que estas 
três ruas estabelecem entre o conjunto residencial e a sua envolvente é realizada através da rua Salgueiro 
Maia - Capitão de Abril, a nascente. 

A rua José Pinto Correia, entre a urbanização e a autoestrada, insere-se na rede de distribuição local 
desta área urbana. Apesar disso, ganha importância na ligação que estabelece com a parte poente da 
urbanização, servindo tanto uma função de atravessamento da malha urbana local como de distribuição 
dos percursos interiores exclusivamente da urbanização. Faz assim, por um lado, a articulação entre as 
referidas vias de distribuição local com as quais se intersecta e por outro lado, entre a envolvente urbana 
e a rede de acesso local da urbanização. 
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Figura 4.44 - Planta da urbanização de Vila d’Este antes da requalificação.  
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Figura 4.45 - Planta da urbanização de Vila d’Este antes da requalificação.  
Rede de acessibilidades.  
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Em termos viários, a rua José Pinto Correia com a rua Salgueiro Maia - Capitão de Abril, estabelecem 
o grau de integração formal e funcional de Vila d´Este no tecido urbano mais abrangente. Nesse 
contexto, existe um claro desequilíbrio de penetrabilidade pelos eixos viários da envolvente ao longo do 
perímetro desta área da urbanização que estudamos. Assim, a nascente a situação está bem resolvida 
com vários cruzamentos ao longo da via que se articula com eficácia com a rede de distribuição local 
desta área urbana. No entanto, como se referiu, este constitui o único acesso à urbanização, o que mostra 
claramente que a penetração sobretudo por poente é deficiente. Este desequilíbrio não teria muito 
significado num conjunto residencial de menores dimensões, onde as vias de articulação com a 
envolvente garantissem uma permeabilidade no tecido urbano local e abrangessem no interior da 
urbanização uma área de influência que não necessitasse da abertura de mais ligações. Contudo, dada a 
dimensão muito significativa de Vila d´Este, essas ligações a poente seriam desejáveis (Figura 4.46). 

A impermeabilidade do tecido urbano à acessibilidade viária nas áreas mais interiores da urbanização 
apresenta consequências claras ao nível da capacidade de estacionamento nesta área do conjunto 
residencial. Numa contabilização dos espaços de estacionamento disponibilizados pelas faixas de 
rodagem para esse fim, regista-se um total de 132 lugares - um número manifestamente reduzido para 
os 766 fogos a que corresponde esta área de estudo (Figura 4.47). Na altura em que foi construído, e 
uma vez que se trata de um conjunto de habitação económica destinado a uma população com poucos 
recursos, essa problemática não era muito visível. Por outro lado, a forma como os lugares de 
estacionamento estão distribuídos pela área de estudo não é muito equitativa. Cerca de metade desta 
capacidade está nas imediações de dois blocos de habitação, os blocos 10 e 17, que integram 
estacionamento no desenvolvimento das suas duas fachadas longitudinais, na rua José Pinto Correia e 
respetivamente, na praceta das Violetas para o bloco 10 e na praceta José Pinto Correia para o bloco 17. 
Estas infraestruturas chamam-se pracetas porque funcionam como “ruas sem saída” (Figura 4.46).  

Deste modo, observamos uma utilização desregrada do espaço da urbanização na procura de 
estacionamento, evidentes nos levantamentos fotográficos desta área antes da requalificação do espaço 
público (Fotografias 4.116 e 4.117). Algumas regras induzidas pela morfologia dos espaços de 
estacionamento é desrespeitada, verificando-se uma ocupação indiscriminada de veículos em zonas 
pedonais e em espaços de permanência, contribuindo, por um lado, para a inibição da sua utilização 
pelos moradores e por outro lado, para a degradação dos pavimentos e, em alguns casos, da vegetação 
existente. 

 

Fotografia 4.116 – Entrada no edifício de tipologia de 
“ângulo”. Os vasos “protegem” a entrada.  

Fotografia 4.117 – Entrada no edifício de tipologia de 
“topo”.  
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Figura 4.46 - Planta da urbanização de Vila d’Este antes da requalificação.  
Hierarquização viária.  

  



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

136 

Figura 4.47 – Planta da urbanização de Vila d’Este antes da requalificação.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.  
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A rede pedonal é estruturada por percursos que se desenvolvem em compromisso com a acessibilidade 
dos edifícios e espaços de permanência. Em algumas situações, nomeadamente nas “traseiras” do bloco 
14, separa-se das infraestruturas viárias (Fotografia 4.118). 

Um outro exemplo disso, mas de uma forma diferente, é a duplicação do passeio pedonal nas “traseiras” 
do bloco 16, rua das Violetas, onde para além do passeio que se desenvolve paralelamente a essa rua, 
existe um outro numa cota muito inferior e que se desenvolve de forma contígua ao bloco de habitação 
(Fotografia 4.119).  

Podemos, assim afirmar que, a morfologia da malha de circulação pedonal apresenta um grau de 
coerência formal com a implantação da massa edificada mais afirmado que aquele que se verifica com 
a rede viária da urbanização (Figura 4.48).  

A rede pedonal abre três entradas em Vila d´Este, duas adjacentes aos acessos viários, e uma 
independente desses acessos. Dadas as características geográficas e topográficas da urbanização, as 
redes viárias e pedonais são reduzidas. 

Os percursos pedonais são planos nas zonas envolventes aos blocos 9, 10, 17 e 16. Os percursos pedonais 
envolventes aos blocos 14 e 15 apresentam pendentes em alguns momentos, nomeadamente na rua 
Salgueiro Maia - Capitão de Abril e na praceta Floro onde os blocos integram os espaços comerciais.  

 

Fotografia 4.118 – Caminho pedonal, entre as traseiras 
do bloco 14 e o jardim da creche.  

Fotografia 4.119 – A entrada no bloco de habitação 
16 na rua das Violetas localiza-se vários metros 
abaixo da cota da rua. Seria possível construir uma 
rampa que melhorava o acesso ao edifício. 

 

As diferenças de cotas, nestes casos que referi, são vencidas por rampas paralelas às vias automóveis, 
tornando possível a circulação de pessoas com mobilidade reduzida.  

Por último, destaca-se uma questão importante que promove as diversas formas de ocupação abusiva de 
veículos no espaço público: os pavimentos revelam uma reduzida diferenciação nos pisos afetos à 
circulação automóvel, do estacionamento e dos passeios, apresentando um pavimento betuminoso muito 
semelhante, com a separação dos espaços a ser depreendida apenas pelo ressalto dos lancis.  

A impressão transmitida é de permissividade a qualquer tipo de apropriação por interesses individuais 
de cada utilizador, com consequências muito negativas no desempenho geral da rede de acessibilidades. 
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Figura 4.48 - Planta da urbanização de Vila d’Este antes da requalificação.  
Rede pedonal.  
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O perfil AA´ (Figura 4.49) corresponde à praceta das Violetas, conformada pelos blocos 9 e 10. É o 
único espaço da urbanização que confronta frente com traseiras de dois blocos. A regra nos restantes 
espaços são vias com duas frentes dos edifícios de habitação ou espaços de traseiras. A praceta funciona 
como "cul-de-sacs", com acesso a uma baia de estacionamento central.  

 

Figura 4.49 - Praceta das Violetas antes da requalificação. Corte AA’.  

 

Fotografia 4.120 – Espaço abandonado na frente do 
bloco 9. 

Fotografia 4.121 – Antiga praceta das Violetas.
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O bloco 10 integra garagens no piso térreo, com cerca de 13 metros de passeio em frente às garagens e 
o bloco 9 faz a transição da sua cota de implantação através de um talude até a cota da praceta. 

O perfil BB´ (Figura 4.50) corresponde à praceta José Pinto Correia, conformada pelos blocos 16 e 17, 
funciona igualmente como uma rua sem saída, à semelhança da praceta das violetas. 

Neste caso, os blocos apresentam as fachadas principais para a praceta, com os blocos 17 e 16 afastados 
cerca de 20 e 7 metros afastados da via automóvel respetivamente. 

O arruamento apresenta uma largura de 5 metros, insuficiente para uma circulação de dois sentidos 
fluida. 

 

Figura 4.50 - Praceta José Pinto Correia antes da requalificação. Corte BB’.  
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O perfil CC´ (Figura 4.51) corresponde à praceta Padre Floro, um dos espaços centrais da urbanização 
por integrar espaços comerciais. 

Esta praceta, ao contrário dos dois casos anteriores, não é uma "rua sem saída". Este corte corresponde 
ao perfil onde os edifícios estão mais afastados entre si na praceta, integrando um estacionamento 
central. A via automóvel, circulação e estacionamento, apresenta uma largura de cerca de 15 metros, 
com os passeios dos blocos 14 e 15 de 13 e 10 metros respetivamente. Estes passeios são igualmente 
utilizados como estacionamento o que provoca uma desqualificação generalizada deste espaço. 

 

Figura 4.51 - Praceta Padre Floro antes da requalificação. Corte CC’.  

 

Fotografia 4.122 - Espaços de permanência com 
estabelecimentos comerciais no bloco 14. 

Fotografia 4.123 – Rua das Violetas, traseiras do bloco 
15. 
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Espaços de permanência 

Os espaços de permanência nesta área de estudo da urbanização de Vila d’Este são o resultado do espaço 
de implantação dos blocos de habitação. Isto significa que não existiu um projeto de espaços exteriores 
na construção de Vila d’Este. O espaço público é, como na maior dos conjuntos de habitação económica, 
a área deixada livre pela massa edificada e espaços de circulação viária. 

Para além dos espaços contíguos aos blocos de habitação, identificamos sobretudo duas áreas de 
permanência. A primeira corresponde aos dois espaços envolventes da piscina municipal e do pavilhão 
polidesportivo municipal, o primeiro a norte do primeiro edifício, e o segundo espaço entre os dois 
edifícios (Fotografia 4.124). A segunda área corresponde ao espaço “entalado” entre a urbanização e a 
autoestrada (Fotografia 4.125). Estes dois conjuntos de espaços estão suportados pela rede viária. No 
caso dos espaços envolventes aos pavilhões municipais, pelas ruas da piscina e do pavilhão. No caso do 
espaço a sudoeste da urbanização, paralelo à autoestrada, pela rua José Pinto Correia. 

Verificamos assim duas situações diferentes no tipo de relação entre a massa edificada, vias de 
circulação e espaços de permanência. No primeiro caso, os espaços que envolvem os pavilhões 
municipais, constroem um paralelismo e contiguidade entre as vias de circulação e os edifícios. Essa 
geometria regular permite uma coerência formal entre estes elementos e os espaços de permanência 
correspondentes integrados na rede de percursos pedonais. 

 

Fotografia 4.124 – “Espelho de 
água” no espaço conformado 
pelos edifícios municipais da 
piscina e polidesportivo.  

Fotografia 4.125 - Jardim nas traseiras do bloco de 
habitação 10 na rua José Pinto Correia.  

 

Estes espaços apresentam um contorno formalmente controlado, com limites bem definidos, a nascente 
pela rua da Piscina, a sul pela rua José Pinto Correia, a poente pela rua do Pavilhão e a norte pelo 
pavilhão polidesportivo.  

O segundo espaço de permanência que referi revela uma relação mais pobre entre massa edificada, vias 
de circulação e espaços de permanência. 

Este espaço apresenta uma dimensão excessiva que condiciona o controlo formal dos espaços de 
permanência nele contidos, e consequentemente as suas potencialidades. Essa “mancha” reflete um 
espaço de estada sem legibilidade geométrica, resultado da relação razoavelmente aleatória entre as 
morfologias da massa edificada e da rede viária. 
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Apesar disso, este espaço distingue-se por uma sensação de continuidade, com características 
topográficas semelhantes nos vários segmentos que o constroem. Esta área dilui-se num terreno sem 
utilização nem propriedade definidas. 

Estes dois conjuntos não apresentam diferenças de cotas significativas e não integram barreiras físicas. 
Como referi, no caso do primeiro espaço envolventes aos pavilhões municipais, existem duas áreas 
distintas “separadas” pelo edifício da piscina municipal que funciona como barreira visual e que não 
permite construir uma relação entre esses dois espaços.  

Para além destes dois conjuntos que consideramos serem os espaços de permanência principais desta 
área de estudo, existem os espaços de estada contíguos aos blocos de habitação. Estas zonas de entrada 
nos blocos de habitação geram pontos de convergência em torno dos quais “vivem” os edifícios 
(Fotografia 4.126).  

Estes espaços de estada não apresentam uma perceção clara dos seus limites porque são espaços com 
dimensões excessivas, atravessados por vias automóveis e por falta de referências geométricas entre 
esses elementos, vias, massa edificada e espaços exteriores.  

Os espaços contíguos aos edifícios de habitação são usados sobretudo pelos moradores enquanto que os 
espaços envolventes dos pavilhões municipais e vizinho da autoestrada são usados por pessoas que não 
vivem necessariamente na urbanização. 

 

Fotografia 4.126 – Entrada no bloco de habitação de 
tipologia de “topo”.  

Fotografia 4.127 - Espaços comerciais nas traseiras 
do bloco 15.  

 

Não existe nesta área de estudo de Vila d’Este uma quantidade significativa de espaços residuais e esse 
aspeto fortalece a continuidade urbana entre níveis físicos do conjunto residencial. Os espaços de 
permanência apresentam ainda outra característica comum: não transmitem tipos de uso claros ou 
apropriação que lhes devem corresponder.  

São, desse modo, espaços de permanência sem características formais e sem mobiliário urbano de estada 
que promovam a sua utilização. Pelo contrário, como os espaços não tem essa capacidade prepositiva e 
convidativa, propiciam diversos comportamentos abusivos por parte dos moradores. 

Em relação às áreas verdes, a maior parte das áreas ajardinadas acaba por não receber o cuidado desejado 
por parte de quem gere esse tipo de espaços que adquirem desse modo uma imagem pouco atrativa e 
convidativa a uso (Fotografia 4.127). Alguns destes terrenos abandonados, em terra batida, são espaços 
preferenciais para estacionamento selvagem, até pela proximidade aos edifícios.   
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Expressão formal 

Das considerações feitas sobre a morfologia dos espaços de circulação e permanência na urbanização 
de Vila d’Este, podemos concluir que não existiram intenções projetuais com qualidade arquitetónica 
coerentes com o seu carácter residencial neste conjunto habitacional. Aspetos como o cuidado com a 
escala humana e a pormenorização são inexistentes quer numa análise global do tecido urbano, quer 
numa análise mais atenta a cada uma das suas partes. 

A disposição geral dos elementos físicos definidores do espaço urbano conforma conjuntos 
geometricamente irregulares e com contornos claramente indefinidos. Para além disso, existe um 
sobredimensionamento de algumas áreas da rede dos espaços de permanência que tem como 
consequência uma perda de referências que orientem a leitura do espaço urbano no seu conjunto. Por 
outro lado, não se procede a uma caracterização de cada espaço, de acordo com o nível físico em que se 
insere e com as funções que poderia suportar. Uma diferenciação entre os espaços de permanência seria 
desejável para conferir uma certa continuidade urbana do conjunto residencial, em particular no caso de 
uma urbanização de grandes dimensões e proporção de espaços exteriores que existe em Vila d’Este.  

 

Fotografia 4.128 – Áreas ajardinadas junto à escola 
primária. O desenho dos passeios é pouco claro. 

Fotografia 4.129 – Praceta da Escola. O edifício 
apresenta várias cores na fachada que se encontra em 
avançado estado de degradação.   

 

Consideramos deste modo, que a expressão formal dos diversos espaços exteriores da urbanização é 
pobre na comunicação que estabelece com os seus utilizadores. Em termos funcionais, falha na 
clarificação da função e modo de utilização que deve corresponder a cada espaço: como exemplo, pode-
se voltar a referir a escala desmesurada de diversos espaços de permanência, sem qualquer tipo de 
mobiliário urbano que lhes incuta modos de utilização. Em termos “emocionais”, o desenho urbano não 
transmite um carácter atrativo e identitário ao conjunto residencial, como se pode facilmente depreender 
nas várias fotografias que acompanham esta análise (Fotografia 4.128). 

Em relação aos espaços de circulação, destaca-se o carácter visualmente impositivo da rede viária que 
apresenta perfis com larguras excessivas. Esta realidade é agravada pelo mau estado de conservação das 
superfícies asfaltadas e dos lancis, denunciando a reduzida manutenção de que são sujeitos pelos 
responsáveis municipais (Fotografia 4.129). Existe assim uma uniformidade monótona proporcionada 
pelas características morfológicas de conceção da urbanização, que também se estende às áreas verdes 
que não apresentam qualquer tipo de tratamento arquitetónico. Para além do fenómeno de 
estacionamento selvagem, que invade áreas de estada e percursos pedonais, predominando uma 
confusão visual generalizada (Figura 4.52).  
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Figura 4.52 - Planta da urbanização de Vila d’Este antes da requalificação.  
Caracter dos elementos definidores da morfologia urbana.   
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Na urbanização existe ainda um fenómeno de apropriação das áreas contíguas aos pisos térreos nas 
traseiras dos blocos de habitação, mas tal facto acontece numa área que não faz parte desta área de 
estudo. Esses “logradouros” são normalmente delimitados por sebes mais ou menos cuidadas, 
contribuindo nessas áreas para uma imagem desqualificada, com elementos dissonantes entre si, 
contribuindo para a descaracterização da urbanização. Ainda em relação às áreas ajardinadas, a sua 
leitura enquanto espaço de enquadramento dos blocos de habitação, perde-se pelas formas irregulares e, 
em alguns casos, sobredimensionadas. A falta de cuidado de alguns moradores e, também, das entidades 
que deviam ser responsáveis pela manutenção desses espaços, compromete a agradabilidade que essas 
áreas poderiam oferecer. A inexistência de mobiliário urbano também contribui de forma decisiva para 
que os habitantes dificilmente possam conviver nestes locais.  

 

Fotografia 4.130 – Traseiras de um edifício de 
habitação.   

Fotografia 4.131 – Espaço 
residual em talude.   

 

Fotografia 4.132 – Garagens 
individuais no piso térreo.   

Fotografia 4.133 – Rua Salgueiro Maia-Capitão de 
Abril.   

 

Por último, o aspeto exterior dos blocos de habitação contribui igualmente de forma muito negativa para 
a imagem urbana da urbanização. Existe uma forte tendência, por partes dos moradores, para introduzir 
alterações nas habitações, com consequências muitas vezes visíveis na envolvente dos edifícios. Existem 
casos de fachadas com fogos que apresentam cores diferentes e onde diversas varandas são fechadas 
com marquises. O aspeto degradado dos materiais de construção nas fachadas é também demasiado 
visível. Assim, o fenómeno de descaracterização e ausência de carácter identitário que faz parte dos 
espaços exteriores da urbanização, reproduz-se nos blocos de habitação (Fotografias 4.130 a 4.133). 
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4.4.4. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO DEPOIS DA 

REQUALIFICAÇÃO 

Espaços de circulação 

Pretendeu-se que o sistema viário interno da urbanização se integrasse eficazmente na rede viária do 
Concelho, para combater o atual isolamento e torná-la mais permeável à malha urbana em que se insere.  

Foi construída uma rotunda do lado sul da urbanização, junto á A1- IC1, que faz uma ligação mais eficaz 
através da melhoria significativa do perfil da rua da Serpente, e da passagem sob a autoestrada, para a 
freguesia de Canelas (Fotografia 4.134). De igual modo, fará melhor articulação daquele acesso com as 
restantes vias de ligação ao interior da urbanização. Prevê-se também que se possa dar continuidade da 
avenida Marginal (rua José Pinto Correia), de modo a ligá-la a Laborim.  

O acesso á urbanização por sul e nascente acima referido foi objeto de reestruturação, com uma nova 
rotunda, reorganizando o tráfego automóvel. A nível formal, o seu interior foi arborizado, com a 
plantação de espécies arbustivas, execução de diferentes materiais de revestimento do solo e iluminação.  

 

Fotografia 4.134 – Nova rotunda na entrada sul da 
urbanização.   

Fotografia 4.135 – Cruzamento entre a rua José Pinto 
Correia e a rua do Pavilhão.   

 

Também o acesso existente pelo lado norte, através da rua Heróis do Ultramar foi objeto de 
requalificação, através de, por um lado, a reorganização do fluxo automóvel e semáforos existentes e, 
por outro, a colocação de mobiliário urbano e iluminação adequada (Figura 4.53).  

Em relação aos arruamentos sem saída, deu-se continuidade à sua maioria para evitar congestionamentos 
de trânsito e “cul-de-sacs”. Foi efetuada a ligação da praceta José Pinto Correia à avenida Marginal, que 
permite a circulação em torno do bloco 17. Estava ainda previsto circular-se em torno do bloco 10 com 
uma ligação à praceta das Violetas, mas essa ligação acabou por não ser executada (Fotografia 4.135). 

Uma das carências deste espaço de intervenção era a clarificação das zonas de estacionamento 
automóvel e a reorganização dos seus circuitos. Não estavam criadas as condições para acesso de 
viaturas de emergência junto aos edifícios, em particular do seu lado norte. Por esta razão, foi criada ou 
alargada uma passagem desse lado de quase todos os blocos, que permite o acesso de pessoas e também 
de viaturas de socorro. Para isso, foi necessário recuar alguns dos muretes de suporte existentes na base 
dos taludes. Quanto aos circuitos e estacionamentos, e dado o perfil estreito dos arruamentos existentes, 
optou-se por vias maioritariamente de sentido único, de modo a evitar estrangulamentos e permitir, no 
mínimo, uma baía de estacionamento de um dos lados da via.  
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Figura 4.53 - Planta da urbanização de Vila d’Este depois da requalificação.  

 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

149 

A marcação do estacionamento foi efetuada, em diferenças de pavimento - via de circulação em 
betuminoso e estacionamento em cubos de granito limitado por guia, ou através de pintura do próprio 
betuminoso (Fotografia 4.136).  

Nas zonas onde não existem dificuldades de espaço, ao nível do perfil da rua, foi ordenada a circulação 
e aumentada a capacidade de estacionamento (Fotografia 4.137). 

Nas pracetas onde já existe baía de estacionamento, constatou-se que o mesmo não estava 
suficientemente organizado, existindo até algum desperdício de espaço. Estes locais foram objeto de 
reestruturação, de modo a reorganizar o aparcamento. Encontravam-se nesta situação a praceta das 
Violetas, a praceta da Escola, o espaço à frente do lote 73, adjacente à rua de Vila d’Este e o triângulo 
junto à rua das Mimosas.  

 

Fotografia 4.136 - Novo parque de estacionamento 
automóvel implantado no mesmo local do antigo 
parque de estacionamento. 

Fotografia 4.137 - Praceta Padre Floro requalificada 
entre os blocos 14 e 15. Os automóveis continuam a ser 
estacionados fora dos lugares de estacionamento. 

 

Para além das pracetas, foi criada uma baía de estacionamento nas ruas que não a integravam, e colocada 
perpendicular ao eixo da via a baía existente paralela ao eixo da mesma, o que permite duplicar o número 
de lugares disponíveis. A intervenção foi acompanhada da revisão integral e substituição da sinalética 
vertical e horizontal (Figura 4.54).  

Optou-se deste modo, por substituir a maior parte das guias existentes por guias de granito azul, o que 
conferiu aos passeios maior “dignidade e nobreza”, mas também durabilidade, e, simultaneamente, 
repavimentar os passeios com betonilha esquartelada. Este material, além de possibilitar inúmeros 
acabamentos em textura e cor, adapta-se muito bem a variações de nível, para além de ser de uso bastante 
confortável.  

Paralelamente à repavimentação dos passeios e percursos, estes foram também objeto de requalificação 
a nível de mobiliário urbano e iluminação.  

O novo parque de estacionamento, no topo do bloco 16, (Fotografia 4.136) localiza-se precisamente na 
área do antigo parque de estacionamento (Figura 4.44). Nesse sentido, poderia ter sido, eventualmente, 
projetada uma transformação do estacionamento pré-existente, em vez da demolição total do anterior 
parque e construção de um novo na totalidade. 
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Figura 4.54 - Planta da urbanização de Vila d’Este depois da requalificação.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.   
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Nos percursos existentes existia alguma ambiguidade entre aquilo que são áreas de acesso exclusivo 
para peões, áreas de circulação automóvel, e áreas pedonais com acesso condicionado a viaturas (Figuras 
4.55 e 4.56). Isto acontecia porque os acessos às garagens dos edifícios, situados à mesma cota da soleira 
das entradas, percorriam quase sempre a base dos mesmos. Além disso, a existência, por vezes, de 
passeios de grande largura, possibilita o estacionamento desordenado, ocupando grandes áreas destinada 
a peões (Figura 4.57).  

Para resolver esta situação, optou-se por distinguir passeios para peões e áreas de passagem de veículos, 
por um lado, através de diferenças na textura do pavimento: enquanto o passeio é liso e apresenta 
esquartelamento, a passagem de automóveis é assinalada com acabamento vassourado e antiderrapante 
(Fotografias 4.138 e 4.139), e, por outro, com meios físicos que funcionam como barreiras à circulação 
automóvel, através de pilaretes, árvores ou mobiliário urbano. Os edifícios integram no rés-do-chão 
acessos a comércio e ainda portões de garagens. Apresentam cotas de soleira, com variações 
consideráveis, muitas vezes agravada com estacionamento desregrado à porta dos mesmos. Existe uma 
indiferenciação entre a entrada nos edifícios e os restantes elementos das fachadas. As escadas exteriores 
apresentavam fissuras e não tinham corrimãos, os números de polícia não estavam devidamente 
assinalados e faltava uma cobertura que protegesse o morador de chuva ou sol. A par da colocação de 
uma pala ou coberto sobre a porta, foram reformuladas as escadas existentes, colocando rampas onde a 
diferença de cota o permitir, e uniformizando guardas e corrimãos (Fotografias 4.140 a 4.141).  

 

Fotografia 4.138 - Os novos passeios, de cimento 
esquartelado, integram uma pigmentação cinzenta. 

Fotografia 4.139 - Existiu uma preocupação para 
integrar os novos elementos dos depósitos de lixo. 

 

Fotografia 4.140 – A entrada 27 integrava uma escada, 
antes da requalificação.  

Fotografia 4.141 – Nova rampa na entrada 27, depois 
da requalificação.  
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Figura 4.55 - Planta da urbanização de Vila d’Este depois da requalificação.  
Rede de acessibilidades.  
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Figura 4.56 - Planta da urbanização de Vila d’Este depois da requalificação.  
Hierarquização viária.   
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Figura 4.57 - Planta da urbanização de Vila d’Este depois da requalificação.  
Rede pedonal.  
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É frequente encontrar ligações pedonais já marcadas nos taludes, nos relvados ou prados. Estas ligações 
não oferecem condições de segurança e conforto, e acontecem quer porque o trajeto e paragem dos 
transportes públicos não contempla determinada rua ou fica longe da entrada no edifício, quer porque o 
recetáculo do correio se encontra longe do bloco de habitação, quer ainda porque se deseja abreviar 
caminho entre dois edifícios ou duas zonas. Os percursos pedonais encontravam-se em mau estado de 
conservação, dificultando o seu uso em segurança e conforto. Para além disso, existia uma variedade 
muito grande de materiais de revestimento ou pavimentação, contribuindo para a descaracterização deste 
lugar. Para corrigir esta situação, sugeriu-se a execução de escadarias exteriores, tão suaves quanto 
possível, nos locais já assinalados pelo pisoteio das pessoas, mas também noutros onde se julga 
facilitarem os percursos. 

Uma das decisões projetuais que poderia ter sido levantada diz respeito à requalificação da rua das 
Violetas (Fotografia 4.189). Esta rua é confrontada com as traseiras dos blocos 15 e 16, sendo a única 
via, neste objeto de estudo, que não se relaciona com “frentes” dos blocos de habitação. Poderíamos 
pensar na possibilidade de transformar este arruamento num corredor pedonal (Figura 4.58) que 
estabelecesse ligações entre a rua da Escola (1) e os espaços de permanência centrais (2 e 3) da piscina 
e pavilhão polidesportivo. Por outro lado, a rua José Pinto Correia poderia não ter sido prolongada nas 
traseiras do bloco 10 (Figura 4.44), mantendo-se uma zona de estada que envolveria esse bloco (Figura 
4.58) com ligações à escola primária (4) e ao jardim sul (5). 

Figura 4.58 – Dois espaços de permanência alternativos às vias automóveis.  
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De modo a uniformizar todas as entradas, os canteiros foram contemplados com plantação compassada 
de herbáceas aromáticas, de coloração variada, e o solo revestido com casca de pinheiro. Estes canteiros 
não necessitam de grandes cuidados ao nível da manutenção e têm sempre cor e aroma (Fotografias 
4.142 a 4.143).  

As novas escadas dos blocos de habitação são em betão armado e os degraus são boleados e com textura 
antiderrapante (Fotografias 4.144 a 4.145). O espaço reduzido da entrada “obriga” à existência de dois 
lanços de rampa para cumprir as pendentes regulamentares. Apesar disso, a implantação da escada 
poderia ter sido recuada, permitindo aumentar a zona exterior na cota da entrada (Figuras 4.59 e 4.60).  

 

Fotografia 4.142 – A nova entrada 41 integra um 
pequeno espaço de permanência.  

Fotografia 4.143 – A nova entrada 33 com uma floreira 
que limita a circulação dos automóveis no passeio.  

 

Fotografia 4.144 – Nova entrada com escada e rampa 
com guardas metálicas. 

Fotografia 4.145 – Nova entrada com banco em betão 
que a protege das “invasão” dos automóveis. 

 

Figura 4.59 – Desenho semelhante à proposta de 
requalificação das entradas. 

Figura 4.60 – Desenho com diminuição do patamar na 
cota superior para aumento de área na cota inferior. 
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No perfil AA´ (Figura 4.61), praceta das violetas conformada pelos blocos 9 e 10, não existiram 
alterações significativas porque continuou a funcionar como uma rua sem saída. A baia de 
estacionamento central foi reorganizada e os perfis de circulação automóvel envolventes redesenhados, 
apresentando larguras ligeiramente menores. Foi ainda alargado o passeio de traseiras do bloco 9, que 
permitiu reforçar o papel do talude que “corrige” a diferença de cotas entre a implantação desse edifício 
e a praceta das violetas. 

 

Figura 4.61 - Praceta das Violetas depois da requalificação. Corte AA’. 

 

Fotografia 4.146 – Nova Praceta das Violetas. Fotografia 4.147 – Praceta das Violetas requalificada.
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O perfil BB´ (Figura 4.62), praceta José Pinto Correia conformada pelos blocos 16 e 17, deixa de 
funcionar como uma rua sem saída, estando ligada à rua Salgueiro Maia – Capitão de Abril. Foi 
construída uma baía de estacionamento e uma via secundária de acesso às garagens do bloco 17.  

 

Fotografia 4.148 – Nova praceta José Pinto Correia. Fotografia 4.149 – Nova praceta José Pinto Correia.

 

Figura 4.62 – Praceta José Pinto Correia depois da requalificação. Corte BB’.  
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No perfil CC´ (Figura 4.63) que corresponde à praceta Padre Floro, o estacionamento central foi 
reorganizado. As vias de circulação apresentam 3 metros de largura, permitindo duplicar essa vias no 
acesso, quer ao estacionamento exterior, quer ao estacionamento das garagens dos blocos de habitação 
14 e 15. Foi colocado um novo mobiliário urbano de estada com uma disposição, em alguns casos, 
discutível e construído o novo “brique” de correio (Fotografia 4.151). 

 

Figura 4.63 – Praceta Padre Floro depois da requalificação. Corte CC’.  

 

Fotografia 4.150 – Nova praceta Padre Floro, blocos 14 e 
15. Perfil CC’ (Figura 4.63). 

Fotografia 4.151 - Novo brique de correio e 
mobiliário urbano na praceta Padre Floro. Perfil CC’ 
(Figura 4.63). 
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Espaços de permanência 

Não se poderá afirmar que a urbanização de Vila d’Este não possui áreas verdes suficientes, porém os 
espaços verdes existentes estão subaproveitados na medida em que não se usufrui dos mesmos de forma 
qualitativa e não são usados pelas populações como espaço recreativo ou de lazer. A forte inclinação de 
grande parte deles impede um uso em segurança, no entanto, podem reaproveitar-se parte dos mesmos.  

O jardim executado a sul da urbanização, paralelamente ao IC1 (Fotografia 4.152), através da plantação 
de variadas espécies arbóreas de porte considerável e diferentes colorações, assim como da colocação 
de mobiliário urbano como mesas, bancos, papeleiras, bebedouros e aparcamentos de bicicletas sobre 
revestimento em saibro, será um fator, não apenas de valorização ambiental e paisagística, mas também 
um local de lazer, para atividades ao ar livre. Colmata-se, deste modo, a proximidade da avenida 
Marginal à A1-IC1, a sua falta remate ou proteção visual e sonora e, simultaneamente, contribui-se para 
a valorização paisagística e recreativa do bairro.  

Também os espaços localizados entre dois taludes poderão ser utilizados como hortas pedagógicas, se 
localizados perto de estabelecimentos escolares, ou como pomares com cultivo de árvores de fruto - 
macieiras, pereiras, limoeiros, laranjeiras, etc, se localizados em zonas habitacionais.  

 

Fotografia 4.152 – Jardim entre o bloco 10 e a 
autoestrada. 

Fotografia 4.153 – Praça central da piscina municipal 
que integra um espelho de água. 

 

Juntamente com a criação de espaços verdes de carácter recreativo, lúdico e pedagógico, para serem 
fisicamente desfrutados pela população, realizou-se uma revisão dos espaços de permanência, 
nomeadamente jardins existentes, uma vez que apresentam uma elevada heterogeneidade a nível de 
dimensão (Fotografia 4.153).  

As espécies escolhidas são, por vezes, as menos indicadas, quer para as características do terreno quer 
para o tipo de clima, exposição solar ou ventos dominantes. Além disso, encontramos uma grande 
carência de sombreamento, principalmente ao longo dos arruamentos.  

Foram executados cinco tipos de canteiros: os canteiros junto aos equipamentos públicos, que são planos 
com espécies nobres de arbustos ornamentais, sobre solo revestido a casca de pinheiro, possuindo 
variedade cromática e necessitando de rega e alguma manutenção. 

Os canteiros junto aos blocos de habitação, que possuem alguma inclinação, onde se sugere a plantação 
de arbustivas ornamentais e maciços de coníferas sobre prado; as zonas consideradas mais periféricas 
onde se pretende a plantação tipo sebe de photínia frasieri.  
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Os terrenos em talude fortemente inclinados, onde se propõe essencialmente a colocação de grelhas de 
enrelvamento e um revestimento a espécies trepadeiras, com apontamentos pontuais de arbustivas e 
herbáceas, de modo a exigir o menos possível de manutenção; e, por fim, os espaços verdes localizados 
entre arruamentos ou junto a edifícios, para onde se propõe a modulação de terra, sementeira de prado 
florido e plantação de árvores ou arbustos (Fotografias 4.154 e 4.155).  

Para além destes espaços em terra, sugere-se ainda a plantação de alinhamentos de árvores junto aos 
passeios e ruas, com caldeira em ferro, de modo a embelezar e sombrear. As espécies escolhidas dotarão 
o conjunto de variedade cromática e aromática, quer pela sua folhagem, quer pelas suas flores ou frutos, 
com a plantação de unidades de porte razoável. 

A instalação de iluminação foi executada de forma a proporcionar níveis de iluminância média nos 
passeios e zonas verdes, adaptando a configuração de montagem ao perfil do arruamento.  

Em todos os arruamentos existentes a iluminação pública existente foi renovada, substituindo e 
recolocando os atuais dos pontos de luz com alimentação em rede subterrânea.  

 

Fotografia 4.154 – Jardim em talude entre o bloco 16 
e a rua das Violetas. 

Fotografia 4.155 – Jardim em talude nas traseiras do 
bloco 15. É um espaço de “contemplação visual” não 
visitável. 

 

Nos arruamentos novos, zonas de passeio e zonas verdes, o tipo de pontos de luz a instalar foi escolhido 
de forma a distinguir a área urbanização de Vila d´Este das restantes zonas envolventes, optando-se por 
soluções novas de design, favorecendo o enquadramento com o meio, quer em termos construtivos e 
tecnológicos, visando essencialmente uma maior eficiência energética. Procurou-se uma solução que 
permitisse limitar as quedas de tensão na rede de iluminação pública a executar, separando no entanto a 
parte viária dos espaços verdes.  

Verificámos que o mobiliário urbano era insuficiente e muito degradado. Optou-se pela colocação de 
novo mobiliário pré-fabricado em betão ou em ferro galvanizado. Apesar de ser desejável atingir alguma 
homogeneidade nas peças de mobiliário, não se pretendeu algo monótono. A opção foi integrar 
mobiliário urbano junto aos blocos de habitação, fabricado por medida e de acordo com o previsto para 
os próprios edifícios, ou seja, estabelecendo um desenho tipo para bancos, muretes e nichos a fim de 
embutir projetores de iluminação. Estas peças são em betão, nas cores e texturas adotadas para cada base 
dos edifícios, de modo a permitir identificá-los facilmente. Não possuem qualquer manutenção, são de 
fácil instalação e elevada durabilidade (Fotografias 4.156 e 4.157). 

 

 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

162 

Por outro lado, nas áreas mais afastados dos edifícios, de carácter mais público ou junto a equipamentos 
de utilização coletiva, escolheu-se mobiliário pré-fabricado com design e materiais distintos.  

Neste caso, foram colocados banco e papeleiras, mesas e bancos de merendas, bebedouros, pérgolas e 
suportes para bicicletas.  

De igual modo, as opções tomadas tiveram em consideração, para além do aspeto estético, a resistência 
e durabilidade dos materiais (Fotografia 4.156).  

Para além deste tipo de mobiliário, foram considerados outro tipo de peças diretamente relacionadas 
com o funcionamento dos transportes coletivos, como sejam abrigos, mupis, e painéis informativos.  

Os briques de correio pré-existentes encontravam-se degradados e tornaram-se desadequados às 
necessidades. Assim, encontrámos briques com recetáculos em número insuficiente, por um lado, e, por 
outro, briques onde parte considerável das caixas estava desativada (Fotografia 4.157).  

 

Fotografia 4.156 – Plantação de árvores e 
colocação de novo mobiliário urbano em betão 
nos novos passeios. 

Fotografia 4.157 - Espaço de permanência central na entrada 
da piscina municipal. Do outro lado da rua podemos ver um 
novo “brique” de correio.   

 

A sua localização estava igualmente obsoleta e grande parte dos moradores têm que percorrer grandes 
distâncias para levantar o correio, quando poderiam fazê-lo num brique perto da sua entrada. Deste 
modo, e após um estudo que envolveu agentes diretamente ligados aos CTT, nomeadamente o carteiro 
que faz a distribuição em Vila d’Este que conhece as necessidades e vicissitudes do local, foi elaborado 
um plano, que contempla o redimensionamento do número, localização e tipologia dos briques.  

Assim, os 11 briques existentes serão demolidos e substituídos por apenas 9, otimizando o trabalho dos 
próprios agentes dos CTT. Os novos briques serão redistribuídos pelo espaço, de acordo com as 
necessidades de modo a que as populações não tenham que se adaptar a percursos muito diferentes.  

Já relativamente à própria execução, os novos blocos serão de três tipos diferentes, isto é, teremos uma 
construção mais simples, que inclui 140 recetáculos, uma outra de tamanho médio, que contempla 252, 
e a maior, que possuirá 322 caixas. Foram construídos em betão à vista e as caixas em aço. Dotou-se o 
interior de boas condições de iluminação sem ter de recorrer a soluções que envolvam instalações 
elétricas. Foi elaborado um estudo que visou adaptar os recetáculos de recolha de resíduos aos hábitos 
e à consciência ecológica, cada vez mais presente, das populações. O mesmo foi efetuado de acordo 
com as novas condicionantes do projeto de arquitetura, na medida em que foi necessário deslocá-los 
para locais mais convenientes, e criar espaços para introduzir pontos novos.  
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Assim, para além de novos recipientes de recolha indiferenciada ou ecopontos isolados, encontramos 
também soluções mistas, em que se conjugam estes dois tipos de recipientes.  

Complementando os depósitos de grandes dimensões, propôs-se também a introdução de um grande 
número de papeleiras mais pequenas, que possibilitam deitar lixo sem ter de percorrer uma grande 
distância (Fotografia 4.158).  

Em relação à definição e localização das peças de mobiliário urbano, passa-se a descrever qual o 
equipamento de limpeza urbana que o Departamento de Salubridade Pública entende que deverá ser 
contemplado, como contributo para uma futura e melhor utilização do espaço público (Fotografia 4.159). 

De acordo com as alterações e ajustamentos de traçado preconizados, quer em termos de arruamentos 
quer do arranjo dos espaços públicos envolventes, verifica-se que parte significativa do equipamento de 
deposição de RSU, terá de ser deslocalizado. Tratando-se essencialmente de contentores semi-
enterrados, embutidos no solo, com dez anos de uso, a recuperação destas unidades é bastante incerta e 
dependente de vários fatores, quando no decurso da intervenção de extração (Fotografia 4.160).  

 

Fotografia 4.158 – Nova 
praceta Padre Floro. 

Fotografia 4.159 – Novo 
mobiliário urbano em betão. 

Fotografia 4.160 – Relocalização de 
novos depósitos de lixo nos passeios da 
rua das Violetas. 

 

Em relação às unidades existentes para a deposição de resíduos diferenciados (ecopontos), atualmente 
todos de superfície, preconiza-se a substituição por equipamento (semienterrado), passando cada 
conjunto a dispor de uma capacidade de armazenamento substancialmente superior, e a deter uma 
imagem exterior mais agradável e uniforme.  

Para a deposição de resíduos indiferenciados, foram sinalizados 24 locais, num total de 33 unidades. 
Relativamente à fração de resíduos reciclável, encontram-se anotados 22 locais, num total de 66 
contentores.  

O acréscimo do número de locais e de unidades deve-se à zona de cota alta da urbanização, dadas as 
circunstâncias desta deter as construções recentes e não ter sido ainda dotada do sistema de 
contentorização existente na zona intermédia e inferior.  

Defende-se a substituição de todas as papeleiras existentes e a adoção por um modelo mais resistente, 
com uma superfície exterior que permita uma maior eficácia no combate à fixação de cartazes e graffitis.  
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Fotografia 4.161 - Novo passeio e jardim nas 
traseiras do bloco 15. Colocação de novas 
papeleiras no espaço público. 

Fotografia 4.162 - Jardim entre o bloco 17 e a autoestrada. 
Foi construído neste espaço uma pequena pista de corrida 
para bicicletas. 

 

Foram colocados dispensadores nos espaços verdes e junto das áreas de recreio, desporto e lazer 
(Fotografia 4.161). Tendo em conta que cerca de 16.000 pessoas residem em Vila d’Este, a intervenção 
deverá melhorar as condições de vida dos seus habitantes, devolvendo-lhe a dignidade e 
simultaneamente contribuir para a autoestima dos gaienses que vivem nesta urbanização. Com este 
conjunto de medidas, pretende-se transformar esta urbanização num lugar atrativo para todas as camadas 
da população, um espaço de bem-estar, uma urbanização onde é possível viver com mais qualidade 
(Fotografia 4.162). Temos assim uma intervenção que, associada à realizada no edificado, mudou a 
imagem da urbanização de Vila d´Este, consequência da conjugação de várias forças vivas interessadas 
e orientadas num objetivo comum (Figura 4.64). 

 

Figura 4.64 - Projeto de requalificação de Vila d’Este. 
Arq.º Maria José Pinto Leite (Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia).  
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Expressão formal 

A expressão formal das transformações morfológicas que fazem parte do projeto para os espaços de 
circulação e permanência de Vila d’Este, obedecem a um objetivo comum de caracterização do espaço 
arquitetónico enquanto espaço residencial. A reestruturação do tecido urbano da urbanização é 
sobretudo induzida pela reformulação da rede viária, com consequências diretas na rede dos espaços de 
permanência.  

A sua pormenorização arquitetónica atende à integração física e visual de cada parte do conjunto 
residencial de Vila d’Este. Por outro lado, diferencia os espaços correspondentes a cada nível físico e 
respetiva função. Ambas estas características garantem uma condição de continuidade urbana do espaço 
público, fundamental para promover o uso generalizado pelos moradores.  

Existem alguns elementos unificadores da proposta que contribuem para uma leitura contínua e 
identitária dos espaços exteriores da urbanização. Por um lado, a própria malha reticulada e fragmentada 
em partes menores, permitindo uma perceção mais imediata em relação ao espaço no conjunto. O tipo 
de malha urbana que se pretendeu, mais fragmentada em unidades com dimensões mais contidas, 
apresenta maior afinidade morfológica com a malha urbana envolvente, reforçando a continuidade 
urbana entre espaços internos e externos da urbanização. O espaço urbano torna-se mais eficaz na 
comunicação estabelecida com os utilizadores. Essa condição é reforçada com a intervenção paisagística 
e com o vocabulário formal da solução do projeto (Figura 4.65). 

Toda a arborização é alinhada ao longo dos arruamentos, com distâncias e alturas regulares entre si. Esta 
disposição vem dar expressão ao traçado dos espaços de circulação, constituindo um importante fator 
de orientação e de legibilidade da estrutura do tecido urbano. Estes alinhamentos arbóreos são essenciais 
para promover o uso efetivo dos percursos pedonais do bairro, conferindo-lhes sombreamento e 
resguardo visual em relação às vias automóveis. 

A caracterização e diferenciação dos espaços consoante o seu nível físico e a sua função é feita com um 
cuidado de pormenorização que se pretende sensível à escala humana, sobretudo visível nos espaços de 
vizinhança próxima de Vila d’Este. 

As zonas de entrada nos edifícios de habitação são pensadas de modo a transmitir uma sugestão de 
estada e convivialidade entre vizinhos, através dos bancos na proximidade dos acessos aos edifícios. A 
implementação do mobiliário urbano de estada é complementada pela disposição de vegetação em 
canteiros de limites bem definidos, contribuindo para a atratividade desses espaços de permanência.  

O tratamento da imagem dos espaços de vizinhança próxima é objeto de especial cuidado no projeto, 
como forma de promover uma identificação dos moradores com o seu edifício de habitação e uma 
apropriação positiva dos espaços de permanência contíguos. Os espaços de permanência relacionados 
com os polos principais apresentam igualmente intenções de humanização do ambiente urbano, pela 
presença de mobiliário urbano de estada e pela diferenciação de pavimentos. 

O aspeto exterior dos edifícios é um fator que condiciona significativamente a atratividade da imagem 
urbana de Vila d’Este. Foram reabilitados todos os blocos de habitação da urbanização. A valorização 
da imagem urbana só atingirá toda a sua expressão quando, por um lado, todos os edifícios forem 
requalificados e, por outro lado, todo o espaço público do conjunto residencial for igualmente objeto de 
requalificação. 

A intervenção nos edifícios contempla a substituição das coberturas e o tratamento das fachadas, vãos 
envidraçados e áreas de circulação comuns, para além das infraestruturas prediais. A reabilitação inclui 
ainda o encerramento das zonas comuns de escadas e entradas, permitindo uma perceção da importância 
da reabilitação destes blocos de habitação na valorização da imagem urbana de Vila d’Este. 
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Figura 4.65 - Planta da urbanização de Vila d’Este depois da requalificação.  
Caracter elementos definidores da morfologia urbana.  
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4.4.5. AS VINTE QUESTÕES APLICADAS À URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE 

 

Comunidade e ambiente 

 

Fotografia 4.163 – Rua Salgueiro Maia – Capitão de 
Abril. Espaços comerciais nas traseiras do bloco 15 
depois da requalificação.  

Fotografia 4.164 – As características das entradas dos 
edifícios dificultam a mobilidade dos moradores. 

 

Tabela 4.12 - Comunidade e Ambiente, Vila d’Este 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

1. O bairro integra espaços comerciais, 
escolas, “áreas verdes”, campo de 
jogos? Se não, a que distância estão? 

  Integra uma escola primária e uma escola secundária, 
campos de jogos e espaços verdes, apesar de muito 
degradados. 

2. O bairro integra diferentes tipologias 
de habitação com qualidades e preços 
distintos para responder a famílias 
distintas? 

  Integra, várias tipologias de habitação distintas. 
Existem 3 tipos de edifícios que integram apartamentos 
de 1, 2 e 3 quartos. Integra apartamentos com 
qualidades diferentes nomeadamente dimensões 
diferentes. 

3. O bairro é servido pela rede de 
transportes públicos? Se não, a que 
distância se localizam os pontos mais 
próximos de acesso à rede? 

  A rede de transportes públicos atravessa a urbanização 
que, desse modo, integra várias paragens de 
autocarros. 

4. O bairro apresenta características que 
minimizam o seu impacto no meio 
ambiente? 

  A construção da urbanização apresentou um impacto 
ambiental significativo. As recentes intervenções de 
requalificação, quer nos edifícios, quer no espaço 
público, atenuaram esse impacto. 

5. A reabilitação dos edifícios, nomeada-
mente a sua envolvente, incorporou 
características que reduzam o impacto 
no meio ambiente? 

  Os edifícios foram objeto de uma intervenção profunda 
da sua envolvente, nomeadamente com a colocação 
de isolamento térmico, nas suas fachadas e nas 
coberturas. 
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Carácter do lugar 

 

Fotografia 4.165 – Entrada do edifício de habitação 81. 
O murete pré-existente em betão manteve-se após a 
requalificação. 

Fotografia 4.166 – Entrada do edifício de habitação 93. 
Os vasos colocados no passeio delimitam e “protegem” 
o espaço de entrada.  

 

Tabela 4.13 - Carácter do lugar, Vila d’Este 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

6. O projeto distingue-se pelo seu 
carácter singular, específico para o 
local? 

  Apesar de ser uma adaptação de outros modelos. 
Ainda assim, apresentam características singulares 
nesta urbanização, mas em muitos aspetos de uma 
forma negativa. 

7. O projeto valoriza o enquadramento 
paisagístico, aproveitando a envol-
vente, topografia, vegetação, edi-
fícios? 

  Mas de uma forma pobre. A urbanização implanta-se 
num terreno com pendentes significativas. Alguns dos 
edifícios beneficiam dessas características topográ-
ficas. 

8. O projeto favorece a perceção visual no 
bairro, apresentando condições de 
continuidade física e/ou visual entre os 
diferentes espaços exteriores? 

  Apesar dos edifícios serem muito semelhantes entre si, 
o que dificulta a orientação dentro da urbanização. A 
estruturação da rede viária era pouco clara na 
hierarquização que essas vias constroem. A 
requalificação física dos espaços exteriores melhorou 
significativamente esse sentimento. 

9. Há coerência no vocabulário formal na 
intervenção do espaço público, 
nomeadamente na conformação de 
uma imagem identitária do conjunto 
residencial? 

  A requalificação do espaço público utilizou um 
vocabulário formal que confere uma imagem identitária 
à urbanização. 

10. A escolha de materiais dos diversos 
componentes do espaço público, 
reflete uma conceção sensível à escala 
humana, contribuindo para a atrati-
vidade do conjunto residencial? 

  A escolha dos materiais dos diversos componentes do 
espaço público não contribui para a atratividade do 
conjunto residencial, nomeadamente nos materiais de 
acabamento utilizados nos passeios públicos. 
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Espaços de circulação 

 

Fotografia 4.167 – Construção de uma rampa na 
entrada 19, facilitando a circulação de pessoas com 
mobilidade reduzida.  

Fotografia 4.168 – Lugar de estacionamento reservado, 
numa das entradas do bloco 15, destinado a um 
morador com mobilidade reduzida. 

 

Tabela 4.14 - Espaços de circulação, Vila d’Este 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

11. Na reestruturação interna dos 
percursos do bairro, foram criados 
novos acessos articulados com os 
bairros contíguos? 

  A urbanização, objeto deste estudo, foi a primeira a ser 
construída neste território. Na cota alta da urbanização 
já existia uma ligação aos bairros contíguos 
construídos posteriormente. Não foram criadas novas 
ligações aos bairros das imediações que tornassem as 
relações de vizinhança mais consistentes. 

12. Existem preocupações ao nível da 
acessibilidade, nomeadamente no que 
respeita a pessoas com mobilidade 
condicionada? 

  Uma das características destes edifícios é integrarem 
garagens no piso térreo, o que promove uma relação 
conflituosa entre pessoas e carros. Na requalificação 
das entradas nos blocos de habitação, foram cons-
truídas rampas que facilitassem a circulação de 
pessoas de mobilidade reduzida. 

13. Existe uma compatibilização entre a 
capacidade de estacionamento e as 
necessidades verificadas? 

  Existe um aumento significativo de lugares de 
estacionamento na urbanização. Antes da 
requalificação dos espaços exteriores, nesta área de 
estudo, existiam 132 de lugares de estacionamento. 
Depois da requalificação existem 309 lugares de 
estacionamento, um aumento significativo. 

14. As ruas permitem o uso misto, pedonal, 
bicicleta e automóveis com veloci-
dades baixas? 

  Existe um conflito claro entre pessoas e automóveis no 
uso dos passeios. Esse facto está diretamente 
relacionado com a tipologia dos edifícios que integram 
garagens nos rés-do-chãos. O redesenho dos perfis de 
circulação automóvel reduziu a velocidade automóvel.

15. Os espaços exteriores, nomeadamente 
as áreas pedonais, apresentam boa 
visibilidade e segurança? 

  De um modo geral apresentam boa visibilidade mas 
existem exceções. Existem porém áreas pedonais com 
pouca visibilidade, nomeadamente nas traseiras de 
alguns blocos. 
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Espaços de permanência 

 

Fotografia 4.169 – Estabelecimentos comerciais com 
novos espaços exteriores no bloco 14. 

Fotografia 4.170 - Novos passeios e áreas ajardinadas
nas traseiras do bloco 10.  

 

Tabela 4.15 - Espaços de permanência, Vila d’Este 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

16. Existe uma hierarquia do espaço 
exterior ao nível formal e funcional? 

  Não existe uma hierarquia clara no espaço exterior ao 
nível formal e funcional, nomeadamente, na 
clarificação da relação entre as redes viária e pedonal.

17. Foi contemplada a reconversão 
funcional de espaços residuais? 

  Existiu um conjunto de espaços residuais nas 
imediações dos blocos de habitação que foram 
transformados em jardins mas não foi projetada a sua 
reconversão funcional. Nesse sentido, a curto/médio 
prazo, esses espaços poderão transformar-se 
novamente em espaços residuais. 

18. A solução favorece a regularização da 
apropriação abusiva do espaço 
público? 

  Vila d’Este é uma urbanização onde não existe esse 
fenómeno de apropriação abusiva do espaço público 
como regra. Apesar dessa característica, a 
requalificação dos espaços públicos contribuiu para 
combater às excecionais apropriações abusivas. 

19. O novo mobiliário urbano apresenta 
boas características de durabilidade e 
conforto? 

  O novo mobiliário urbano apresenta boas 
características de durabilidade e resistência porque é 
construído em betão. O nível de conforto é razoável 
para este tipo de mobiliário urbano exterior. 

20. As intervenções nos espaços de 
permanência contribuem para a 
valorização paisagística dos espaços 
exteriores conformados pelos edifícios 
da urbanização? 

  As intervenções nos espaços de permanência 
contribuem para a valorização paisagística dos 
espaços exteriores conformados pelos edifícios da 
urbanização. Os melhores exemplos são os jardins 
construídos a poente do bloco 10. 

 

O resultado das tabelas anteriores, de síntese analítica da transformação morfológica do espaço público 
de Vila d’Este, corresponde a catorze respostas positivas (em vinte), o que significa que o espaço público 
da urbanização satisfaz. No inquérito realizado aos moradores de Vila d’Este (Anexo II), as principais 
críticas são dirigidas ao edificado, nomeadamente, à falta de conforto das habitações e à aparência 
desqualificada dos blocos de habitação que ainda não tinham sido objeto de requalificação.  

O custo final da obra foi 2.215.398,23 €, o que significa aproximadamente 29 €/m².  



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

171 

4.4.6. CONCLUSÕES GERAIS DA ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO - URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE 

A análise das características morfológicas do espaço público da urbanização de Vila d’Este em dois 
momentos, antes e depois da requalificação física de que foi objeto - permitiu estudar os fatores que 
comprometiam a integração urbana, a qualidade arquitetónica e a satisfação residencial dos moradores. 
E, por sua vez, de que modo, a intervenção da requalificação atendeu a tais condicionantes. Com base 
nas considerações feitas ao longo deste estudo, complementado pelo inquérito de síntese analítica 
apresentado no ponto anterior, conclui-se que a intervenção resolve as questões mais críticas do espaço 
urbano da urbanização de Vila d’Este. Por outro lado, a requalificação cumpre a globalidade dos 
objetivos aos quais deve atender a requalificação física do espaço público em conjuntos de habitação 
económica. Destacar-se-ão em seguida alguns dos aspetos considerados mais relevantes na intervenção 
da requalificação estudada. 

 

Fotografia 4.171 – Jardim público a sul do bloco 10, depois da requalificação.   

 

Como se referiu no capítulo de apresentação da metodologia aplicada aos casos de estudo, procurou-se 
compreender as relações entre os diversos elementos que compõem o espaço na sua conformação urbana 
do conjunto e o contributo de cada uma dessas componentes para a qualidade global da intervenção. 
Destacamos a lógica global inerente à reformulação dos espaços de circulação, dos espaços de 
permanência e da expressão formal dos componentes que fazem parte de cada espaço. Cada elemento 
do espaço urbano é pensado em coerência com os restantes de forma a que o conjunto das partes 
reformuladas no trabalho de requalificação possa ser lido com unidade. Antes da requalificação, o 
conjunto urbano não passava de um somatório de espaços vazios entre edifícios dispersos e troços 
viários razoavelmente desarticulados, construindo uma malha urbana descontínua e sem qualidade. 

A reformulação parcial das acessibilidades constitui um importante papel neste projeto de 
requalificação. Essa reestruturação de rede viária, com uma nova ligação da praceta José Pinto Correia 
à rua Salgueiro Maia - Capitão de Abril, vai resolver, por um lado, algumas lacunas da rede viária e do 
estacionamento de proximidade e, por outro, transformar positivamente alguns espaços de permanência. 
A intervenção revela uma afinidade morfológica com os contornos da massa edificada e da topografia 
do terreno, perseguindo um controlo formal dos espaços de permanência reformulados e um reforço 
global da legibilidade geométrica do conjunto.  
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Como já referimos, a nova estrutura viária, para além de resolver questões funcionais, assume um papel 
importante na unificação do espaço urbano. Para esse facto contribuem igualmente os percursos 
pedonais adjacentes e respetivas plantações arbóreas. Este carácter unificador assume uma particular 
importância em casos de conjuntos residenciais de grandes dimensões, como é o caso de Vila d’Este. 

Existiu um cuidado elevado na diferenciação dos espaços de circulação e de permanência de acordo com 
o nível físico. Em relação aos primeiros, denota-se uma intenção de hierarquização dos troços viários 
em aproximação aos blocos de habitação, atenuando o seu impacto visual nessa transição. O perfil-tipo 
das vias da urbanização é compatibilizado com a função de acessibilidade residencial, existindo uma 
harmonização da sua presença na imagem urbana. Em relação aos espaços de permanência, a conceção 
de novos espaços de estada, situados na vizinhança próxima dos blocos de habitação, complementando 
os que já existiam de vizinhança alargada. Desta maneira, existe uma diferenciação de ambientes e tipos 
de utilização diferenciados que promove um uso exterior público em continuidade, suportado pela 
colocação de mobiliário urbano de estada e por condições de sombreamento dos espaços possíveis 
através da intervenção paisagística. Ainda neste tema, a eliminação de muitas barreiras físicas que 
condicionavam a acessibilidade pedonal a pessoas com mobilidade reduzida facilita a utilização dos 
espaços exteriores pela generalidade das pessoas. 

 

Fotografia 4.172 – Rua José Pinto Correia, bloco 17 depois da 
requalificação.   

 

A intervenção sobre os espaços de circulação e de permanência permite uma clarificação das áreas de 
influência territorial no espaço urbano de Vila d’Este, contrariando a antiga condição de ambiguidade 
na perceção do tipo de funcionalidades correspondentes a cada espaço. Essa condição promovia a 
proliferação de espaços abandonados ou usados abusivamente para estacionamento. Nesse sentido, a 
intervenção nos espaços exteriores procurou integrá-los numa nova ordem organizativa do espaço 
urbano, atribuindo-lhes funções específicas e delimitadas. A zona de franja entre os blocos 10 e 17 e a 
autoestrada é inserida na rede dos espaços de permanência e de enquadramento dos blocos de habitação, 
as quais suportam hábitos de convivialidade e equipam longos percursos pedonais com mobiliário 
urbano de estada e invertem a anterior imagem caótica da urbanização.  

A conceção das distintas componentes do espaço urbano procura responder a critérios específicos de 
funcionalidade em compromisso com uma intenção de unificação e coerência de imagem urbana de todo 
o conjunto.  
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Neste sentido, considera-se muito eficaz a estratégia de sistematização do vocabulário formal da 
intervenção, conferindo uma imagem sóbria e identitária. 

A reabilitação dos blocos de habitação prolonga o aspeto unificado que se atribui ao espaço público, 
contribuindo para a valorização ambiental. O encerramento de todas as varandas, com exceção da 
tipologia de ângulo, conseguiu regularizar a imagem aleatória e descaracterizada das fachadas dos 
edifícios, consequência das sucessivas modificações realizadas pelos habitantes nas suas residências. 

A intervenção em Vila d’Este reúne um conjunto de características que interagem na requalificação do 
espaço público enquanto espaço arquitetónico, conciliando objetivos de ordem funcional e emotiva. 
Deste modo, promove o uso efetivo e adequado dos espaços exteriores, essencial para a consolidação 
de hábitos de sociabilidade entre a população, sendo moradores ou simplesmente utilizadores que não 
residem na urbanização. Existe desse modo, uma consolidação do conjunto na malha urbana, através da 
condição de continuidade assegurada desde o nível físico da envolvente até às zonas limite entre espaço 
coletivo e individual. Todos estes aspetos funcionam como contributos muito importantes para a 
satisfação residencial dos habitantes, prevendo-se uma evolução positiva do ambiente social na respetiva 
área urbana. 

 

Fotografia 4.173 – Bloco 10 depois da requalificação. O muro da antiga quinta, onde 
se construiu a urbanização, foi parcialmente conservado.  

 

Esta requalificação representa ainda uma mais-valia para a própria cidade de Vila Nova de Gaia, no 
sentido em que valoriza o seu património edificado e promove o equilíbrio nesta área urbana. Todos 
estes fatores são fundamentais para minimizar os fenómenos de estigmatização que são muito frequentes 
neste tipo de conjuntos residenciais, e inverter a perceção negativa desta urbanização pelos seus próprios 
moradores e também aos olhos da cidade, um dos objetivos da requalificação urbana.  

Por fim, sublinhamos que a estratégia projetual deve ser compreendida dentro do contexto específico da 
intervenção na urbanização de Vila d’Este, no que diz respeito às condicionantes urbanísticas da sua 
situação prévia mas também no que se refere aos condicionalismos económicos associados à 
intervenção. De acordo com esta perspetiva, considera-se que a requalificação de Vila d’Este reúne 
matéria de estudo no âmbito da área disciplinar da arquitetura constituindo um exemplo para futuras 
intervenções no espaço público de conjunto de habitação económica.  
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Figura 4.66 - Plantas da urbanização de Vila d’Este, antes e depois da requalificação.  
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Figura 4.67 - Plantas da urbanização de Vila d’Este, antes e depois da requalificação.  
Rede de acessibilidades.   
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Figura 4.68 - Plantas da urbanização de Vila d’Este, antes e depois da requalificação.  

Hierarquização viária.   
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Figura 4.69 - Plantas da urbanização de Vila d’Este, antes e depois da requalificação.  
Rede pedonal.   
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Figura 4.70 - Plantas da urbanização de Vila d’Este, antes e depois da requalificação.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.   
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Figura 4.71 - Plantas da urbanização de Vila d’Este, antes e depois da requalificação.  
Carácter dos elementos definidores da morfologia urbana.   
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4.5. O BAIRRO DE SANTA LUZIA 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL URBANA, ARQUITETÓNICA E POPULACIONAL 

Caracterização urbana 

O bairro de Santa Luzia localiza-se junto a uma das entradas da cidade do Porto, no anel periférico da 
Via de Cintura Interna, onde interseta a Via Norte (Fotografia 4.174). Consiste numa urbanização de 
grandes dimensões sujeita ao regime de construção a custos controlados. 

 

 
Fotografia 4.174 - Localização do bairro de Santa Luzia.18  

 

                                                              

18 https://www.google.es/maps/place/R.+Santa+Luzia,+4250+Porto,+Portugal/@41.1600342,-8.6371093 
,5080m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd2465b8737b89a3:0xa5e9698446f83a75 
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O bairro de Santa Luzia localiza-se na freguesia de Paranhos, numa área urbana parcialmente segregada, 
em termos de usos, da restante Área Metropolitana do Porto, apresentando uma condição de isolamento 
potenciada pela própria geografia do território (Fotografia 4.175). 

Esta zona urbana apresenta um tecido heterogéneo, numa área urbana razoavelmente consolidada, com 
uma condição satisfatória em termos de acesso a acesso a serviços e ligações ao centro da cidade. O 
bairro insere-se num tecido urbano de carácter residencial. A paisagem envolvente deste 
empreendimento caracteriza-se por uma considerável diversidade, nomeadamente em termos de 
tipologias e imagem arquitetónica dos edifícios de habitação, numa sobreposição de camadas que 
transmitem condições de coesão urbana. Localizam-se nesta mesma área, construções rurais, bairro de 
casas económicas e edifícios de habitação mais recentes, em altura, construídos já neste século. 

 

 
Fotografia 4.175 - Vista aérea do bairro de Santa Luzia.19   

 

Trata-se assim de uma zona bem suportada por serviços e comercio locais e bem integrada na rede de 
transportes coletivos, facilitando a comutação com o mercado de trabalho nas áreas centrais da cidade. 

Santa Luzia caracteriza-se por uma condição mono-funcional, servindo quase exclusivamente a função 
residencial. Não alberga atividades económicas, apenas algumas valências de apoio social e educativo: 
um Centro Infantil IPSS Nova Aurora. Este facto não é condicionante da qualidade de vida no bairro, 
uma vez que ele está razoavelmente integrado, por um lado, numa malha urbana suportada por comércio 
e serviços locais e, por outro, na rede de transportes coletivos do Porto. 

                                                              

19 https://www.google.es/maps/place/R.+Santa+Luzia,+4250+Porto,+Portugal/@41.1754724,-8.6257688,6 
35m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd2465b8737b89a3:0xa5e9698446f83a75 
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A evolução do desenho dos principais eixos viários da cidade, na sua dimensão metropolitana, permitiu 
uma integração mais consolidada desta zona da cidade. A proximidade das ruas Monte dos Burgos 
(Fotografia 4.176) e Santa Luzia (Fotografia 4.177 e 4.178) com a nova ligação à Via de Cintura Interna, 
sentido nascente-poente, proporcionou uma nova centralização do bairro com consequências na fixação 
de atividades de serviço e criação de novos polos de emprego nesta área da cidade, contribuindo para o 
desenvolvimento económico.  

 

Fotografia 4.176 - Rua Monte dos Burgos. Fotografia 4.177 - Rua de Santa Luzia, bairros vizinhos 
que integram espaços comerciais.  

 

Fotografia 4.178 - Rua de Santa Luzia. Fotografia 4.179 - Rua Padre Rebelo da Costa. 

 

A urbanização é constituída por seis torres (cujas frações se destinaram a venda) e 32 blocos de 4 pisos 
de habitação coletiva para arrendamento, que correspondem a 75 edifícios, 640 fogos. O projeto do 
bairro de Santa Luzia deu entrada na Câmara Municipal do Porto em 1990, assinada pelo Arq.º Márcio 
Freitas. A construção decorreu em três fases, entre 1991 e 1996: 

 Na Fase I foram construídas as seis torres (uma de R/C+16 andares e cinco de R/C+9 andares), 
num total de 250 fogos para venda; 

 A Fase II englobou a construção de 11 blocos de R/C+3 andares, num total de 25 entradas e 240 
fogos para arrendamento; 

 Na Fase III foram executados os restantes 21 blocos de R/C+3 andares, num total de 50 entradas 
e 400 fogos para arrendamento. 

O bairro está a ser sujeito a um Programa de Correção de Anomalias que visa os blocos para 
arrendamento, ou seja, as Fases II e III de construção, que corresponde a área de estudo deste trabalho. 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

183 

Caracterização arquitetónica  

As tipologias dos edifícios de Santa Luzia que correspondem à área de estudo são comuns à generalidade 
dos bairros camarários da cidade do Porto, neste caso construídos já na última década do século passado. 

Os edifícios integram habitações no rés-do-chão e nos três andares superiores, com 8 fogos por edifício. 
Os acessos verticais são efetuados através de um vão de escada coberta, inserido numa posição central 
do bloco, que efetua a distribuição às habitações, 2 por piso (Figura 4.74 a 4.76). As escadas e os 
respetivos patamares de acesso aos diferentes fogos nos diferentes pisos constituem assim um espaço 
semipúblico. Embora fisicamente acessível a todos, está implícita uma condição de acesso exclusiva aos 
moradores e ao carteiro no rés-do-chão, pressupondo regras de utilização específicas. Existe ainda um 
bloco excecional que integra 4 edifícios de habitação e o Centro Infantil no piso térreo, cujas tipologias 
de habitações T1 e com acessos verticais e circulações horizontais interiores (Figura 4.72).  

 

Figura 4.72 - Tipologias habitacionais.  Figura 4.73 - Espaço exterior e massa edificada.  

 

Nas obras que decorrem no edificado neste momento, e que já abrangeram cerca de metade da 
urbanização, as entradas e escadas abertas estão a ser encerradas com caixilharia, transformando esses 
espaços de circulação em espaços privados. 

Em relação ao rácio entre a superfície ocupada pela massa edificada e pelo espaço exterior, nesta área 
de estudo, o primeiro ocupa apenas cerca de um sexto da área total da urbanização (Figura 4.73). Esse 
fator reflete a dispersão da massa edificada pelo território de Santa Luzia, existindo extensas áreas 
exteriores livres de edificação. Essas áreas apresentam geometrias regulares no interior do bairro e 
contornos irregulares nos limites do bairro com os bairros contíguos ou, nos limites sul e nascentes, com 
infraestruturas. Estes últimos espaços levantam de imediato a questão da complexidade do controlo 
formal desses espaços no projeto do espaço público. No entanto, existe uma afinidade geométrica entre 
as direções de implantação dos diversos blocos de habitação.  
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Figura 4.74 - Planta esquemática do Edifício Tipo.  

 

 
Figura 4.75 - Planta esquemática piso tipo T3.  

 

 
Figura 4.76 - Planta esquemática do piso tipo T4.  

 

De um modo geral, verificam-se duas direções predominantes, aproximadamente nascente-poente, com 
7 blocos (25 edifícios) e norte-sul, com 16 blocos (45 edifícios). 

Verifica-se assim uma total ortogonalidade na implantação dos blocos de habitação, num terreno 
razoavelmente sem pendentes, que, evidentemente, tem uma influência direta na conformação dos 
espaços de permanência e percursos pedonais no bairro. 
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O conjunto residencial de Santa Luzia implanta-se em terrenos camarários, com todos os blocos de 
habitação nesta área de estudo municipais (administração local). As seis “torres”, na parte norte do bairro 
e que não fazem parte da nossa área de estudo, são propriedade do Instituto de Habitação de Reabilitação 
Urbana (IHRU - administração central).  

Esta questão tem reflexos no tipo de gestão praticado em cada um destes dois conjuntos de blocos, com 
consequências que não vamos tratar neste trabalho, porque no nosso objeto de estudo existe apenas uma 
entidade responsável pelo parque habitacional que se distingue fisicamente de forma clara do conjunto 
formado pelas torres. Todos os edifícios de Santa Luzia integram fogos para arrendamento.  

 

Fotografia 4.180 – Cruzamento da rua Professor 
Agostinho da Silva com a rua Amândio Tavares. 

Fotografia 4.181 – Rua Professor Agostinho da Silva, 
edifícios 72 a 75. 

 

Fotografia 4.182 – Traseiras dos edifícios 42 e 43 na rua 
Professor Agostinho da Silva.  

Fotografia 4.183 – Rua Manuel Gonçalves 
Pereira Barros, edifícios 41 a 45.  

 

A urbanização denomina cada entrada, com caixa de escadas exterior e coletiva, como edifício, 
distinguindo os blocos quanto à tipologia das suas frações, podendo ser T1, T2, T3 (Figura 4.75) ou T4 
(Figura 4.76).  

Verifica-se, por outro lado, que os edifícios apresentam qualidades estruturais e construtivas 
merecedoras de reabilitação. Atualmente, cerca de metade dos edifícios do bairro encontra-se por 
reabilitar (Fotografias 4.180 a 4.183). 

Realizámos alguns apontamentos do bairro, antes da obras de requalificação do edificado se iniciarem 
(Figuras 4.77 e 4.78).  



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

186 

Figura 4.77 – Passagem pedonal na rua Ângelo Frondoni. Esta passagem é também usada, pelos 
moradores, como espaço de permanência  

 

Figura 4.78 - Parque de estacionamento na rua das Artes. Muitos veículos são estacionados nas zonas 
de circulação, apesar de existirem muitos lugares de estacionamento livres. 
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Caracterização populacional 

Denota-se uma situação de heterogeneidade social, com a coabitação de diferentes estratos sociais na 
mesma zona urbana, sem indícios de conflitualidade. 

O bairro foi em parte destinado ao realojamento de populações carenciadas, que na maior parte dos casos 
habitava no centro “histórico” do Porto, sem meios económicos para entrar no mercado de alojamento. 
À semelhança de outros bairros, algumas famílias conseguiram melhorar consideravelmente a sua 
situação socioeconómica enquanto que outras continuam em situações de vulnerabilidade social, devido 
aos baixos rendimentos, consequência de baixos salários e pensões.  

Os residentes desempregados ou pensionista representam neste bairro cerca de 25% da população adulta 
do bairro. A difícil situação económica de algumas destas famílias é atenuada pelo recurso a trabalhos 
informais da economia paralela e, nos casos mais preocupantes, pela ajuda de algumas instituições de 
solidariedade social ou ainda pela solidariedade entre vizinhos, muito habitual neste tipo de conjuntos 
residenciais. 

 

Fotografia 4.184 – Crianças jogando à bola no largo 
conformado pelos edifícios 7, 16, 25 e 26. 

Fotografia 4.185 – Centro infantil Nova Aurora, 
recentemente reabilitado. 

 

A população idosa com mais de 65 anos do bairro representa cerca de 15% da sua população. Na sua 
maioria corresponde a pessoas que vieram viver para o bairro quando este foi construído. A geração 
seguinte permaneceu a residir no bairro, o que tem permitido uma renovação gradual dos moradores. 
Existe uma proporção suficientemente equilibrada dos escalões etários em Santa Luzia. 

Relativamente às relações de vizinhança, o ambiente social no bairro de Santa Luzia é muito estável, 
sem problemas de segurança extraordinários e isso deve-se principalmente ao facto de ser um bairro que 
não integra residentes ligados a atividades marginais que poderiam construir uma relação conflituosa 
com os restantes habitantes.  

Existem apenas registos de alguns desacatos provocados por pessoas que não vivem no bairro e que nos 
fins-de-semana ocupavam parte dos espaços exteriores do Centro Infantil Nova Aurora (Fotografia 
4.185), quando este se encontra encerrado. Estes fatores de uma estabilidade muito razoável são 
relevantes na autoestima dos moradores pelo bairro. A maior parte da população de Santa Luzia, ao 
contrário de outros conjuntos residenciais, gosta de viver no bairro e não pretende mudar de local de 
habitação. 
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4.5.2. ESTRATÉGIA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

O bairro de santa Luzia apresenta um traçado viário interno parcialmente pouco eficaz na articulação 
que faz com as diferentes partes do próprio bairro. Por outro lado, oferece aos residentes uma capacidade 
de estacionamento desequilibrada com as necessidades do bairro, nas suas partes distintas (Fotografias 
4.186 e 4.187). O traçado geométrico regular da rede viária de Santa Luzia reflete-se nos espaços de 
permanência formalmente controlados. Existe ainda um fenómeno de apropriação dos espaços 
exteriores contíguos aos edifícios de habitação mas sem construções, apenas na forma de jardins 
domesticados mas que, em alguns casos, contribuem para um ambiente urbano desqualificado 
(Fotografia 4.188).  

Este bairro não foi objeto de requalificação física dos seus espaços exteriores mas apenas da massa 
edificada, tendo sido cerca de metade do bairro já requalificado, como já tínhamos referido. Nas 
estratégias de requalificação deveriam constar objetivos de consolidação da integração de Santa Luzia 
na envolvente urbana, de reestruturação do espaço público e de redefinição parcial dos traçados viários, 
permitindo uma incorporação diferente do estacionamento (Figura 4.79).  

 

Fotografia 4.186 – O estacionamento no limite 
poente do bairro está, quase sempre, muito vazio.  

Fotografia 4.187 – Rua 
Delfim de Brito Guimarães, 

“sem saída”. 

Fotografia 4.188 – Apro-
priação do espaço público 
pelos moradores do edifício. 

 

Para além destes aspetos, a proposta para o novo espaço público devia minimizar os custos de 
manutenção desses espaços, nomeadamente dos espaços verdes. Devia ainda atender a uma 
sistematização do mobiliário urbano que agilizasse a sua produção garantindo boas características de 
durabilidade e resistência ao vandalismo. Por outro lado, aponta-se que a Câmara Municipal do Porto 
impõem sempre a abolição das apropriações clandestinas do espaço público por parte dos moradores, 
normalmente na forma de logradouros térreos. Estes aspetos deveriam obviamente implicar custos 
mínimos na execução, garantindo a máxima qualidade arquitetónica das intervenções. 

Será necessário, numa primeira fase, perceber as diversas condicionantes de Santa Luzia, no que diz 
respeito à sua topografia, imagem urbana descaracterizada, utilização desregrada do espaço público e 
um número razoável de moradores com mobilidade reduzida. A todos estes aspetos, deveria ser 
encontrada uma linguagem comum para responder a estas particularidades de forma eficaz, assegurando 
uma leitura coerente e identitária da urbanização. A solução deve ser uma síntese das condicionantes, 
podendo criar elementos que se adaptem a várias situações de forma eficaz e económica. As três áreas 
assinaladas na figura 4.79 representam os espaços que foram desenvolvidos até à fase de anteprojeto, 
proposta de requalificação que apresentamos no subcapítulo 4.5.4.. 
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Figura 4.79 - Planta do bairro de Santa Luzia - atualmente. 
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4.5.3. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO ATUALMENTE 

Espaços de circulação 

No bairro de Santa Luzia verifica-se uma razoável independência entre a rede viária e a rede pedonal. 
Por um lado, a rede viária é sempre acompanhada pela rede pedonal com passeios adjacentes às vias 
mas, por outro lado, a rede pedonal abrange igualmente áreas onde não existem vias para automóveis.  

Esses caminhos pedonais assumem especial importância na ligação de áreas que apresentam vias 
automóveis sem saída do tipo “cul-de-sacs”, na maior parte dos casos em forma de estacionamentos. 
São exemplos claros desta situação que acabamos de referir, a rua Delfim de Brito Guimarães, a rua das 
Artes (Fotografia 4.189), a rua Manuel Gonçalves Pereira Barros e rua Abeilardo Gomes da Silva. Existe 
uma preponderância das vias automóveis sobre as vias pedonais, que se materializa sobretudo nas ruas 
Professor Agostinho da Silva, Amândio Tavares e Armando Laroze Rocha. Estas ruas atravessam o 
bairro, estabelecendo uma parte significativa dos acessos aos espaços de permanência e às zonas de 
entrada nos blocos de habitação que, em alguns casos, se faz apenas pela rede pedonal (Fotografia 
4.190).  

 

Fotografia 4.189 – Parque de estacionamento 
nascente, na rua das Artes (Figura 4.79, Zona A). 

Fotografia 4.190 – Passagem pedonal na rua Ângelo 
Frondoni, onde os canteiros servem para impedir a 
circulação automóvel. 

 

Em relação ao estacionamento, observamos que a sua localização é feita em “bolsas” que funcionam, 
na sua maioria, como “cul-de-sacs”, isto é, em ruas sem saída (Figura 4.80). No esquema de 
hierarquização viária de Santa Luzia (Figura 4.81), podemos perceber que os dois principais eixos 
viários, ruas Professor Agostinho da Silva e Armando Laroze Rocha dividem o bairro, respetivamente 
nascente-poente e norte-sul, esses dois eixos estabelecem a relação do bairro entre a envolvente e os 
arruamentos interiores da Santa Luzia. Assim, as ruas Professor Agostinho da Silva, Engenheiro Nuno 
de Meireles e Padre Rebelo da Costa constituem os três acessos viários ao bairro. A rua Professor 
Agostinho da Silva atravessa o bairro, como já referimos, e recebe as ruas da rede interior de distribuição 
dos percursos afetos exclusivamente do sistema viário do bairro. Deste modo, promove a articulação 
entre as referidas vias de distribuição com as quais se intersecta, e a articulação entre envolvente urbana 
e a rede de acesso local do bairro.  

Em relação ao sistema viário, estas são as ligações que constroem a integração formal e funcional de 
Santa Luzia no tecido urbano mais abrangente.  
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Figura 4.80 - Planta do bairro de Santa Luzia - atualmente.  
Rede de acessibilidades.  
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Observamos assim que existe um desequilíbrio de penetrabilidade dos eixos viários da envolvente ao 
longo do perímetro do conjunto residencial. E esse facto está diretamente relacionado com a situação 
geográfica de Santa Luzia, “entalada” entre duas infraestruturas metropolitanas, a Via de Cintura Interna 
a sul e a Via Norte a nascente. A situação mais problemática é a nascente onde o bairro não consegue 
estabelecer qualquer relação de permeabilidade (Fotografias 4.191 e 4.192). 

Este desequilíbrio não seria muito problemático num bairro de dimensões significativamente menores, 
onde as vias de articulação com a envolvente garantissem a permeabilidade da malha urbana local e 
abrangessem uma área de influência no interior do conjunto residencial que não justificasse a abertura 
de mais ligações. Contudo, Santa Luzia apresenta uma dimensão que compromete a integração total do 
bairro no tecido urbano da envolvente, nomeadamente as áreas do bairro a nascente e também a norte, 
onde existe apenas um acesso pela rua Engenheiro Nuno de Meireles (Figura 4.81). 

Por outro lado, as ruas Manuel Gonçalves Pereira Barros e a rua das Artes, desenvolvem-se 
exclusivamente no espaço interno do bairro como acessos aos blocos de habitação e espaços de 
permanência (Figura 4.81). 

 

Fotografia 4.191 - Rua Professor Agostinho da Silva. 
Em segundo plano, vê-se e (ouve-se) a via rápida N14. 

Fotografia 4.192 - No lado nascente do bairro existe 
uma ligação direta à via rápida N14. 

 

A rede de acesso local de um bairro deveria destinar-se, por um lado, a assegurar as condições de 
acessibilidade viária aos respetivos blocos de habitação e espaços de permanência e, por outro, a garantir 
a capacidade de estacionamento correspondente às necessidades verificadas. Partindo desta premissa, 
conclui-se que este nível hierárquico não apresenta um desempenho satisfatório. A rua professor 
Agostinho da Silva estabelece um importante atravessamento do bairro, irrigando a sua área central com 
acessibilidade viária e espaços de estacionamento. A impermeabilidade do tecido urbano à 
acessibilidade viária nas áreas mais interiores do bairro constitui um aspeto relevante na morfologia dos 
espaços de permanência e na leitura da imagem urbana do bairro em termos formais. Já em termos 
funcionais, a reduzida permeabilidade representa um condicionamento à acessibilidade aos blocos de 
habitação, quer para os seus moradores, quer para a intervenção dos serviços urbanos e de veículos de 
emergência. Este facto apresenta ainda consequências diretas ao nível do estacionamento que o bairro 
proporciona aos seus residentes. Na contabilização dos espaços de estacionamento, regista-se um total 
de 415 lugares - número que corresponde a sensivelmente menos de 2/3 do número de fogos, 640 que 
fazem parte da área de estudo deste trabalho (Figura 4.83).  
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Figura 4.81 - Planta do bairro de Santa Luzia - atualmente.  

Hierarquização viária. 

 



A Requalificação dos Espaços Públicos nos Conjuntos de Habitação Económica no Porto 

194 

Apesar desse número reduzido, Santa Luzia apresenta parques de estacionamento com capacidade para 
receber automóveis, o que significa que não tem falta de lugares de estacionamento. Uma vez que se 
trata de um conjunto de habitação económica, a sua população pertence a um escalão socioeconómico 
modesto e não existe a necessidade de o número de lugares de estacionamento ser aproximado ao 
número de fogos (Figura 4.83). Apesar desse aspeto, existe um não cumprimento generalizado das regras 
de estacionamento no bairro, com automóveis estacionados em zona de circulação, apesar de existirem 
lugares de estacionamento livres (Fotografia 4.193). A própria distribuição dos espaços de 
estacionamento pela área do bairro não se faz de maneira equitativa. Mais de metade dos 415 lugares de 
estacionamento está distribuído por dois grandes parques de estacionamento, nos extremos poente e 
nascente do bairro. O restante estacionamento é feito sobretudo ao longo das vias, nomeadamente nas 
ruas Professor Agostinho da Silva e Manuel Gonçalves Pereira Barros e em dois outros parques menores, 
na rua Carlos Alberto Correia da Silva (Fotografia 4.194) e rua Manuel Gonçalves Pereira Barros. 

 

Fotografia 4.193 – Parque de estacionamento 
nascente, rua das Artes. 

Fotografia 4.194 – Parque de estacionamento na zona 
central do bairro, edifício 27. 

 

Esta realidade tem como consequência uma utilização desregrada do espaço do bairro em relação ao 
estacionamento, como já tinha sido referido, possível verificar no levantamento fotográfico que 
complementa este texto. A rede pedonal é estruturada por um conjunto de percursos que se desenvolve 
em compromisso direto com a acessibilidade aos blocos de habitação e espaços de permanência. Para 
isso, separa-se frequentemente das vias automóveis garantindo, desse modo, o acesso a áreas que não 
são abrangidas pela circulação automóvel. A morfologia da rede pedonal apresenta, nesse sentido, uma 
coerência formal com a implantação do edificado e com os espaços de permanência mais elevada se 
comparada com a rede viária do bairro. Em termos da integração com a envolvente, a rede pedonal abre 
oito entradas no bairro, quatro delas adjacentes aos acessos viários. As restantes quatro, todas a norte, 
são feitas entre as torres de habitação que fazem parte do bairro mas não fazem parte da área de estudo 
deste trabalho. Desta forma, podemos considerar que, comparando com a rede viária, a malha da rede 
pedonal estabelece com a envolvente uma articulação física mais equilibrada (Figura 4.82).  

Os percursos pedonais de Santa Luzia são na sua maioria planos, com ligeiras diferenças de cotas em 
algumas áreas de transição entre os espaços exteriores e as entradas em alguns blocos de habitação. As 
diferenças de cotas são vencidas quase sempre através de rampas o que facilita a mobilidade até às 
habitações térreas. As habitações nos pisos superiores só acessíveis através de escadas, o que representa 
grandes dificuldades para pessoas com mobilidade reduzida. Apresentam-se três cortes transversais da 
rede viária/pedonal que mostram o dimensionamento da rede de acessibilidades. 
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Figura 4.82 - Planta do bairro de Santa Luzia - atualmente.  
Rede pedonal.  
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Figura 4.83 - Planta do bairro de Santa Luzia - atualmente.  

Distribuição dos espaços de estacionamento. 
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Espaços de permanência 

O modo de distribuição dos espaços exteriores de permanência do bairro de Santa Luzia mostra uma 
abordagem diferente da que existia na globalidade dos bairros construídos que adotavam as premissas 
do Plano de Melhoramentos, construídos até à década de 80 no século passado. O tecido urbano é agora 
definido pelos blocos de habitação, rede viária e espaços exteriores. Estes últimos fazem parte do projeto 
e não são apenas o “negativo” da massa edificada.  

Deste modo, existe uma rede de espaços de permanência conformada pelos edifícios residenciais 
espalhados pelo território e pela rede viária que, dialoga de maneiras diferentes conforme as áreas, com 
essa massa edificada. Com as exceções de parte das ruas Professor Agostinho da Silva e Engenheiro 
Nuno de Meireles que apresentam um traçado sinuoso, todas as restantes vias do bairro são paralelas ou 
ortogonais aos edifícios. Podem ainda verificar-se distintos modos de relação entre os blocos de 
habitação e as referidas vias. Por um lado, existem as vias que estabelecem uma relação direta com as 
entradas nos blocos de habitação, como é o caso da rua Professor Agostinho da Silva. Por outro lado, a 
rua Armando Laroze Rocha não estabelece um acesso direto às entradas dos edifícios, sendo que, ou os 
edifícios apresentam as traseiras, ou as empenas laterais para a rua.  

 

Fotografia 4.195 – Jardins entre o bairro e a Via 
Rápida N14. A nascente da Via Rápida localiza-se o 
bairro do Amial. 

Fotografia 4.196 – Nas traseiras dos edifícios 60 a 62
localiza-se um parque de estacionamento sobre-
dimensionado. 

 

Por fim, verificamos a existência de duas grandes áreas sobrantes que apresentam geometrias regulares 
e que se localizam nos limites do bairro, a nascente e a poente. Nos dois casos, essa realidade deve-se 
por um lado, a essas áreas se encontrarem mais afastadas da rede viária, e por outro, confrontarem com 
os limites da urbanização, a nascente com a Via Norte e a poente com as traseiras dos lotes dos edifícios 
da rua Monte dos Burgos (Fotografias 4.195 e 4.196). 

É possível, e eventualmente desejável para analise, dividir o bairro em diferentes células, demarcadas 
em grande parte pelo parcelamento do tecido urbano pela rede viária. Essa subdivisão pode ser 
complementada pela observação dos restantes elementos que compõem o espaço e que contribuem para 
delimitar a malha dos espaços de permanência formal e funcionalmente. Deste modo, estas partes do 
conjunto residencial distinguem-se pelas características topográficas, zonas de entradas nos blocos de 
habitação, proximidade a áreas de estada e respetivos percursos pedonais (Figura 4.84).  
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O conjunto 1 (Figura 4.84), que designamos de “Este”, localiza-se a nascente da rua Professor Agostinho 
da Silva, integra 6 blocos de habitação que correspondem a 16 edifícios (128 fogos) e três espaços de 
permanência. O primeiro situa-se nas traseiras dos blocos até à Via Norte (Fotografia 4.197), o segundo 
na frente desses blocos e que corresponde a um grande parque de estacionamento, rua das Artes e o 
terceiro, a passagem pedonal nas traseiras de dois grandes blocos de habitação.  

O conjunto 2 (Figura 4.84), que designamos de “Norte”, corresponde a dois blocos de habitação que 
correspondem a 9 edifícios, e que integra o centro escolar. Este conjunto, que integra um jardim, 
estabelece uma relação importante com a rua de Santa Luzia (Fotografia 4.198).  

O conjunto 3 (Figura 4.84), que designamos de “Oeste”, localiza-se no limite poente do bairro e o seu 
único acesso automóvel é feito através das ruas Abeilardo Gomes da Silva e Professor Agostinho da 
Silva. Esta célula integra 19 edifício e o maior parque de estacionamento do bairro e o maior espaço de 
permanência com dois campos de jogos (Fotografia 4.199).  

O conjunto 4 (Figura 4.84), que designamos de “Sul”, integra 8 blocos de habitação que correspondem 
a 22 edifícios e apresenta duas ruas sem saída que integram pequenos parques de estacionamentos 
(Fotografia 4.200).  

E por fim, o conjunto 5 (Figura 4.84), que designamos de “Central”, integra 5 blocos com 9 edifícios e 
que está exatamente no centro do bairro (Fotografia 4.201).  

 

 

Figura 4.84 – Divisão do bairro em cinco “conjuntos” distintos. 
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Fotografia 4.197 – Franja ajardinada entre as traseiras 
dos blocos de habitação e a Via Rápida N14. 

Fotografia 4.198 – Jardim entre a rua de Santa Luzia e 
os edifícios 1 a 5.  

 

Fotografia 4.199 - Espaço de estada 
na esquina do bloco 54, rua Ângelo 
de Frondoni. 

Fotografia 4.200 - Espaço de 
permanência no bloco 26. 

Fotografia 4.201 – Espaço de 
entrada do bloco 31. 

 

Após uma análise mais detalhada sobre os tipos de espaços de permanência existentes e a sua localização 
no bairro, observamos que quase nenhum desses espaços transmite intenções claras em relação aos tipos 
de uso ou apropriação que lhes devem corresponder, nem mesmo os que consideramos de polos 
principais, com a exceção obvia dos campos de jogos. Assim, consideramos que existem espaços de 
permanência sem capacidade prepositiva, ou seja, sem características formais e, quase sempre, sem 
mobiliário urbano de estada que potenciem a sua utilização espontânea. Antes pelo contrário, alguns 
destes espaços promovem diversos tipos de apropriações abusivas por alguns moradores (fotografia 
4.201). 

Assim, nos espaços de permanência mais alargados que existem em Santa Luzia, regista-se a existência 
de reduzido mobiliário urbano que os suportem e os tornem mais apropriáveis pelos residentes. Esta 
situação verifica-se, nomeadamente nos espaços de permanência dos polos principais, como já tínhamos 
referido. As áreas verdes de maior extensão e que poderiam ser elementos agregadores dos moradores 
pelas condições de conforto ambiental, manifestam o mesmo sintoma. Para além de tudo, muitas destas 
áreas ajardinadas não recebem o devido cuidado por parte de quem deveria efetivamente gerir estes 
espaços públicos, adquirindo uma imagem pouco atrativa (Fotografias 4.197 e 4.198).  
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A rede dos espaços de permanência apresenta 3 polos principais (Figura 4.85), que se localizam nos 
conjuntos “Norte”, “Este” e “Oeste”. No conjunto “Norte”, corresponde a um jardim entre o parque de 
estacionamento e a rua de Santa Luzia (Fotografia 4.198).  

No conjunto “Este”, corresponde ao espaço de traseiras dos blocos limitado pela Via Norte. E por último, 
no conjunto “Oeste”, corresponde aos dois campos de jogos e jardins envolventes (Fotografia 4.197). 
Estes espaços representam as zonas de estada com maior potencial de atracão de utilizadores no conjunto 
residencial (Figura 4.86).  

Existem polos secundários, nomeadamente nos conjuntos 4 e 5, respetivamente, “Sul” e “Central” 
(Figura 4.84), mas são apenas utilizados pela população residente nos edifícios mais próximos. Esta 
situação reflete uma reduzida hierarquização entre as diversas zonas de estada pública do bairro, no que 
diz respeito à sua função, intensidade de utilização e tipo de utilizadores mais frequentes (Fotografias 
4.200 e 4.201).  

Esta indiferenciação parcial entre espaços de permanência promove o aparecimento de espaços residuais 
na malha urbana do bairro, enfraquecendo a continuidade urbana entre níveis físicos do conjunto 
residencial (Fotografia 4.199). 

 

 
Figura 4.85 – Os três polos principais da rede de espaços de permanência. 
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Figura 4.86 - Planta do bairro de Santa Luzia - atualmente.  
Espaços de permanência/espaços apropriados.  
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Expressão formal 

Santa Luzia é um conjunto residencial onde não denotamos intenções projetuais no tratamento arquite-
tónico dos espaços de circulação e permanência em coerência com o seu carácter residencial. Existe um 
afastamento da escala humana e pormenorização generalizada nos espaços que compõem o bairro. 
Observamos duas disposições dos elementos físicos definidores da morfologia do espaço urbano, nos 
seus espaços de circulação, espaços de permanência, e massa edificada. Por um lado, conformam 
subconjuntos geometricamente regulares com contornos bem definidos e por outro lado, conformam 
subconjuntos geometricamente irregulares e com contornos indefinidos, nomeadamente nos conjuntos 
Este e Oeste. Estas duas últimas áreas estão sobredimensionadas e perdem-se as referências que 
orientem a leitura do espaço urbano no conjunto residencial. Para além disso, não existe uma 
caracterização muito forte de cada espaço que lhe possa atribuir um sentido no conjunto, de acordo com 
as funções que poderiam suportar. A diversificação entre os espaços de permanência seria desejável para 
garantir uma continuidade urbana no bairro, em particular porque apresenta uma grande dimensão. O 
tipo de morfologia dos espaços que encontramos em Santa Luzia implica, por vezes, longos percursos 
entre espaços, que não surgem pontuados por zonas que convidem à paragem, proporcionando 
deslocações espontâneas aos moradores (Fotografias 4.202 e 4.203).  

 

Fotografia 4.202 - Banco 
de jardim degradado na 
rua Ângelo Frondoni. 

Fotografia 4.203 – Estacionamento 
sobredimensionado no limite poente do bairro, 

que habitualmente está parcialmente vazio. 

Fotografia 4.204 - Campo de 
jogos nas traseiras dos edifícios 
70 e 71. 

 

Consideramos que a expressão formal dos distintos espaços exteriores do bairro, de circulação e 
permanência, é pobre na comunicação que constrói com os seus utilizadores. Em termos funcionais, 
também não é eficaz na clarificação no modo de utilização que deve corresponder a cada espaço. Alguns 
espaços apresentam uma escala desmesurada e integram mobiliário urbano somente em alguns espaços 
exteriores. Em termos afetivos, o desenho urbano não consegue transmitir um carácter atrativo e 
identitário ao bairro, como conseguimos perceber pelo levantamento fotográfico que complementa esta 
análise (Figura 4.87). Relativamente aos espaços de circulação, destaca-se o carácter visualmente 
impositivo da rede viária nos espaços que atravessa o bairro. Relativamente às áreas ajardinadas, a sua 
leitura perde-se, em muitos locais, pelas formas irregulares e dimensões excessivas. A falta de cuidado 
de alguns residentes e, também da gestão do espaço público, compromete a agradabilidade que essas 
áreas podiam oferecer. De um modo geral, o aspeto exterior dos blocos de habitação contribui 
igualmente como fator negativo para a imagem urbana do bairro. Neste momento de 2015, cerca de 
metade dos edifícios de habitação estão já reabilitados, e esse fator poderá mudar a autoestima dos 
residentes na perceção que tem sobre o seu bairro (Fotografias 4.204).  
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Figura 4.87 - Planta do bairro de Santa Luzia - atual.  
Caracter dos elementos definidores da morfologia urbana.  
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4.5.4. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO NO ANTEPROJETO 

DE REQUALIFICAÇÃO 

Espaços de circulação 

A rede de espaços de circulação que resultam do anteprojeto de requalificação física do bairro de Santa 
Luzia propõe a ligação entre traçados interiores que estão atualmente desconectados. São exemplos 
dessa intenção as ruas Delfim de Brito Guimarães e Manuel Gonçalves Pereira Barros. Pretende-se, 
desse modo, um aumento significativo de permeabilidade das vias afetas à circulação automóvel na 
malha urbana do bairro. Esses dois exemplos já incluíam ligações pedonais e, dessa maneira, garantem 
ambos os tipos de acessibilidade. Com estas alterações no sistema de acessibilidades, podemos afirmar 
que um número significativo dos percursos pedonais se desenvolve paralelamente às vias, numa 
condição de interdependência formal e funcional entre as redes viária e pedonal. Como veremos 
posteriormente, essa condição funciona em estreita relação com o próprio redesenho dos traçados 
viários, nas suas dimensões planimétricas e altimétricas (Fotografias 4.205 e 4.206).  

Uma vez que a maioria das ligações pedonais se mantém, embora em alguns casos, com novo desenho, 
a nova interação da proposta promove, anteriormente referida, uma maior acessibilidade viária a espaços 
de permanência e zonas de entradas nos blocos de habitação. Essa condição permite uma proximidade 
constante dos moradores aos distintos parques de estacionamento que passam a estar na envolvente 
direta de quase todos os edifícios de habitação (Figura 4.88). 

 

Fotografia 4.205 - A nova rampa de acesso na entrada 
do bloco, rua Professor Agostinho da Silva. Blocos 7 a 
10 após a requalificação 12.   

Fotografia 4.206 - Espaço de entrada do bloco 25. 
Os moradores vão “apropriando-se” do espaço 
público 

 

Em relação à hierarquização viária de Santa Luzia, as ligações realizadas pela rede de distribuição local 
sofreram algumas alterações que fazem parte deste projeto de requalificação. A rua de Amândio Tavares 
permanece como canal de atravessamento da malha urbana local, garantindo a articulação com as 
restantes vias contíguas dos percursos viários afetos à acessibilidade residencial. É, deste modo, ao nível 
da rede de acesso local do bairro que se propõe uma reestruturação mais profunda (Figura 4.99). Em 
relação à integração de Santa Luzia na envolvente urbana, a reformulação da rede de acesso local não 
introduz nenhuma alteração entre o bairro e o exterior, ao nível de acessos viários (Figura 4.92). Em 
relação à rede pedonal, a proposta integra um redesenho do jardim a norte do bairro confinante com a 
rua de Santa Luzia e a sul, na área dos campos de jogos, com novas passagens pedonais (Figura 4.91). 
Há deste modo, um reforço da irrigação de acessibilidades no bairro, com uma nova permeabilidade que 
pretende conferir um equilíbrio mais consistente nesses limites a norte e sul. 
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Figura 4.88 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
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Ao nível dos espaços internos, a nova ligação que une as ruas Carlos Alberto Correia da Silva e Manuel 
Gonçalves Pereira Barros, que funcionam atualmente como “cul-de-sacs”, pretende consolidar a 
articulação entre as ruas Amândio Tavares e Professor Agostinho da Silva, para alem de constituir um 
acesso automóvel mais direto aos espaços de permanência adjacentes (Figura 4.89). Essa solução obriga 
à reformulação dos dois parques de estacionamento que essas duas ruas serviam diretamente.  

No caso da rua Carlos Alberto Correia da Silva, o projeto propõem uma ligeira diminuição dos lugares 
de estacionamento e na rua Manuel Gonçalves Pereira Barros existe, pelo contrário, um ligeiro aumento 
da capacidade de estacionamento. A distribuição de estacionamento nesta área do bairro faz-se de um 
modo equitativo, uma vez que à vizinhança próxima de cada bloco de habitação, corresponde uma 
proporção semelhante de lugares para estacionar (Figura 4.90). 

 

 
Figura 4.89 – Nova ligação automóvel que une as ruas Carlos Alberto Correia da Silva e Manuel Gonçalves 

Pereira Barros 
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Fotografia 4.207 - Nova ligação entre a rua Carlos 
Alberto Correia da Silva e a rua Manuel Gonçalves 
Pereira Barros. Essa passagem que faz parte da 
nossa proposta, seria realizada entre os edifícios 48 e 
37. 

Fotografia 4.208 - Na rua Manuel Gonçalves Pereira 
Barros, a nossa proposta propõe inverter o lado do 
estacionamento que passaria a funcionar diagonal à 
via de circulação (Figura 4.88). 

 

Existe uma opção quase generalizada pelo estacionamento paralelo às vias, com exceção na rua Delfim 
de Brito Guimarães e em parte da rua Professor Agostinho da Silva, com o estacionamento a fazer na 
diagonal, em “espinha”. Propomos ainda uma nova área de estacionamento deste tipo a norte do campo 
de jogos vedado. Neste projeto regista-se um aumento de lugares de estacionamento de 5 lugares, 
passando de 415 a 420 lugares (Figura 4.90).  

Nas ruas Professor Agostinho da Silva e Armando Laroze Rocha, a nova disposição do estacionamento 
é aproveitada para fazer reduzir as velocidades do tráfego automóvel (Figura 4.90). 

A rede pedonal proposta mantém as ligações existentes, tanto na envolvente urbana como na 
generalidade dos blocos de habitação e espaços de permanência. Os percursos que se criam estão, 
maioritariamente no limite sul, nas imediações dos campos de jogos do bairro.  

As principais alterações introduzidas nesta rede são sobre as características geométricas do seu traçado 
em planta e sobre a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Os atravessamentos pedonais 
das faixas de rodagem aparecem devidamente sinalizados no bairro, com a introdução de passadeiras 
em todos os cruzamentos e entroncamentos (Figura 4.91).  

Quanto às características do traçado da rede de acessibilidades, a proposta mantém as larguras das vias 
por razões económicas (Fotografias 4.207 e 4.208). O projeto propõe um desenho para disciplinar o 
estacionamento e não permitir que as ruas integrem estacionamentos dos dois lados, facilitando a 
circulação de veículos dos serviços urbanos e de emergência, nomeadamente carros do lixo e bombeiros 
(Figura 4.92).  

Os perfis transversais mostram o cuidado pretendido nos espaços de circulação no sentido de os tornar 
de acordo com a natureza residencial do bairro, em termos funcionais e formais (Figuras 4.93 e 4.96).  

A nossa proposta altera significativamente a hierarquização viária do bairro. A mudança mais importante 
é “retirar protagonismo” à rua Professor Agostinho da Silva no seu desenvolvimento na zona poente do 
bairro, transformando-a numa via “mista” – automóvel e pedonal (Figura 4.97). 
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Figura 4.90 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.  
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Figura 4.91 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
Rede pedonal.   
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Figura 4.92 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
Rede de acessibilidades.   
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Figura 4.93 – Rua das Artes, anteprojeto. Corte AA’. 

 

Figura 4.94 – Novo espaço de permanência na rua das Artes, anteprojeto. Corte BB’. 

 

Figura 4.95 – Nova rua Delfim de Brito Guimarães, anteprojeto. Corte CC’. 

 

Figura 4.96 – Novo espaço de permanência nascente, anteprojeto. Corte DD’. 
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Figura 4.97 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
Hierarquização viária.  
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Estas quatro fotografias atuais do bairro, representam quatro situações em que a nossa proposta desenha 
alterações na circulação pedonal, descritas nas legendas das respetivas fotografias (Fotografias 4.209 a 
4.212). Todas as propostas, nomeadamente estas, são provenientes da observação direta in loco da 
utilização dos diferentes espaços do bairro pelos moradores. 

 

Fotografia 4.209 – As entradas dos blocos 39 e 40 
encontram-se muito perto das ruas Manuel Gonçalves 
Pereira Barros e Professor Agostinho da Silva. Apesar 
disso, atualmente, não é possível aceder aos edifícios 
por essas ruas, fazendo-se o acesso por norte. Na 
proposta são desenhados dois novos caminhos 
pedonais com essa função (Figura 4.91) 

Fotografia 4.210 – A nossa proposta prevê um novo 
atravessamento pedonal pavimentado entre as ruas 
Professor Agostinho da Silva e a rua Engenheiro Nuno 
de Meireles, ao lado do campo de jogos. O pisoteio 
existente no jardim mostra que esta ligação é bastante 
utilizada pelos moradores (Figura 4.91). 

 

Fotografia 4.211 – A proposta prevê 
um novo desenho para esta 
passagem pedonal nas traseiras de 
dois blocos de habitação. O desenho 
é irregular e pretende tornar esta 
ligação mais convidativa, com um 
espaço de estada a meio do percurso 
(Figura 4.91). 

Fotografia 4.212 – Os edifícios 28 a 31 localizam-se 
entre as ruas Armado Laroze Rocha e Delfim de Brito 
Guimarães, com acesso exclusivo através desta última. 
Na proposta é projetado um novo caminho que faz o 
atravessamento pedonal entre as duas ruas, na frente 
destes 4 edifícios (Figura 4.91). 
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O objetivo era atingir uma relação mais equilibrada na relação dimensional entre espaços de circulação, 
o estacionamento e as rampas de acesso a alguns blocos de habitação (Figura 4.98/Fotografia 4.213). 
Existe, deste modo, uma preocupação em delimitar formalmente cada área funcional com a 
harmonização visual entre os diversos elementos que compõem o bairro de Santa Luzia.  

Por outro lado, destacamos o alinhamento de arborização que se introduz nos novos parques de 
estacionamento ao longo das ruas, em caldeiras com distância constante de dois lugares de 
estacionamento, cerca de 5 metros entre si (Figuras 4.106 a 4.108).  

Esta solução pretende por um lado, conferir maior atratividade e conforto térmico aos percursos 
pedonais e por outro lado, fazer uma diferenciação do respetivo ambiente em relação à rede viária e aos 
lugares de estacionamento.  

A arborização disposta deste modo contribui igualmente para a neutralização de uma imagem menos 
positiva das fachadas que não foram reabilitadas até ao momento, cerca de metade do bairro. 

 

Figura 4.98 – Na proposta de requalificação do edifício 
12, foi projetada uma rampa para facilitar a circulação 
de pessoas com mobilidade reduzida.  

Fotografia 4.213 – Edifício 12 na rua Professor 
Agostinho da Silva, após a requalificação. 

 

Faz ainda parte da intervenção, a colocação de novo mobiliário de estada, muitas vezes para delimitar 
os espaços de transição entre percursos pedonais, espaços de permanência e os edifícios de habitação.  

É ainda proposto a construção de um canteiro nos quatro parques de estacionamento reformulados na 
proposta. Esse canteiro delimita a transição entre os espaços de permanência e os parques de 
estacionamento adjacentes (Figuras 4.106 a 4.108).  

Utilizou-se o mesmo ritmo constante entre elementos arbóreos como fator de unificação da imagem 
urbana. Essa solução poderia ser feita através de caldeiras individuais ou através de canteiros contínuos 
ao longo dos passeios, dependendo de alguns fatores construtivos das áreas específicas.  

Pretendeu-se construir uma nova relação fluida e equilibrada entre os espaços de circulação e os espaços 
de permanência projetados. 

Propõe-se a pavimentação dos lugares de estacionamento com cubos de granito de 10×10 cm, 
garantindo, por um lado, uma leitura clara e imediata da sua função e, por outro, uma imagem mais 
atrativa em relação aos espaços pavimentados com betuminoso. 

As premissas do anteprojeto estão sintetizadas na figura 4.99, nomeadamente a marcação de um eixo 
pedonal, com uso parcial por automóveis, e a criação de espaços de permanência secundários. 
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Figura 4.99 – Planta do bairro de Santa Luzia.  
Propostas principais do anteprojeto. 
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Figura 4.100 – Novo eixo pedonal, extensão da rua Carlos 
Alberto Correia Silva até à rua Professor Agostinho da Silva. 

Figura 4.101 – Atravessamento do novo eixo 
pedonal na rua Amândio Tavares. 

 

Uma das intenções projetuais principais é a criação de um novo eixo pedonal que reestrutura a “ordem” 
e orientação no bairro (Figura 4.105). Esse grande passeio “misto”, automóvel e pedonal, ligaria a rua 
Professor Agostinho da Silva, a nascente (Figura 4.100), à rua Ângelo Frondoni, a poente (Figura 4.101). 
Os atravessamentos deste novo eixo na rua Professor Agostinho da Silva e na rua Amândio Tavares 
(Fotografia 4.214) impõem a prioridade dos “peões” sobre a circulação automóvel (Figuras 4.102). 
Nesta proposta, os “remates” deste eixo, a poente (Fotografia 4.215) e a nascente (Fotografia 4.206), 
são realizados através de duas escadas suaves (Figuras 4.103 e 4.104). 

 

Figura 4.102 – Atravessamento da rua 
Amândio Tavares pelo passeio pedonal, 
rua Carlos Alberto Correia da Silva. 

Fotografia 4.214 – Cruzamento entre a rua Amândio Tavares 
e a rua Carlos Alberto Correia da Silva, atualmente. 
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Fotografia 4.215 – Pequeno talude existente entre a 
rua Professor Agostinho da Silva e a rua Ângelo 
Frondoni, atualmente. 

Fotografia 4.216 – Diferença de cota, impercetível por 
causa dos arbustos, entre as ruas Professor Agostinho 
da Silva e Carlos Alberto Correia da Silva, atualmente.

Figura 4.103 – Proposta para articular a nova via pedonal entre as ruas Professor Agostinho da Silva e Ângelo 
Frondoni, através de uma escadaria. A nova escada serve, não apenas como alternativa à passagem pelo talude, 
mas também como espaço de estada. 

Figura 4.104 – Proposta para ligar a nova via pedonal entre as ruas Professor Agostinho da Silva e Carlos Alberto 
Correia da Silva, através de uma escadaria. A nova escada funciona como um espaço de estada. O 
atravessamento pedonal na rua Professor Agostinho da Silva “obrigaria” a uma redução de velocidade, através 
de uma lomba que seria da largura do próprio atravessamento. 
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Figura 4.105 – Novo atravessamento pedonal no bairro (nascente-poente), e as articulações com os 
caminhos pré-existentes ao longo do eixo. As áreas assinaladas com “X” correspondem aos espaços 
“mistos”, de utilização pedonal e circulação automóvel. 
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Figura 4.106 - Planta zona A, anteprojeto. A letra “P”, na frente dos blocos 18 e 23, representa um novo espaço de 
permanência, “conquistado” ao parque de estacionamento da rua das Artes. 
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Figura 4.107 - Planta zona B, anteprojeto. Novos espaços de permanência secundários, em frente aos edifícios 

27, 38, 43 e 46. Existem também novas ligações pedonais nas imediações dos edifícios 28 a 31, 39 e 40. Na nossa 

proposta, a rua Professor Agostinho da Silva no seu longo desenvolvimento, integra estacionamentos alternados 

à direita e à esquerda, que servem para reduzir a velocidade de circulação automóvel. A rua Delfim de Brito 

Guimarães integra estacionamento diagonal à via. Esta via deixa de ser uma rua sem saída, fazendo a ligação 

entre a rua Professor Agostinho da Silva e a rua Amândio Tavares. 
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Figura 4.108 - Planta zona C, anteprojeto. A letra “P”, na vizinhança do edifício 70, localiza o novo espaço de 
permanência ajardinado, consequência da diminuição e reorganização do parque de estacionamento poente. Na 
nossa proposta, as ligações da rua Professor Agostinho da Silva à rua Amândio Tavares integram novo 
estacionamento em “espinha” (diagonal à via). 
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Espaços de permanência  

A rede de espaços de permanência que resulta do projeto de requalificação que apresentamos, apresenta 
uma estreita relação formal entre os blocos de habitação e os novos traçados da rede pedonal. Destaca-
se ainda a importância das novas ligações viárias para uma tipificação dos espaços de permanência do 
bairro com áreas mais controláveis do ponto de vista funcional e formal (Figura 4.109). 

Os novos elementos que influenciam o parcelamento da rede dos espaços de permanência promovem 
uma leitura mais imediata dos limites das “células” do tecido urbano. Apesar de, alguns destes polos 
estarem já sugeridos por zonas de entradas nos blocos de habitação ou pela proximidade a espaços de 
permanência principais, não conseguiam adquirir uma legibilidade geométrica. Esta situação ocorria na 
área central de Santa Luzia, onde se regista a transformação mais significativa em relação a esse tema 
(Figura 4.109). 

Alguns dos novos traçados da rede viária acentuam a demarcação da malha dos espaços de permanência, 
nomeadamente no conjunto que designamos de Central. Assim, a maior penetrabilidade da rede viária 
e a regularização do seu traçado consolida os limites em torno de cada vizinhança, constituindo um 
elemento fundamental na estruturação global da malha - uma característica particularmente importante 
face à dimensão considerável de Santa Luzia. A rede pedonal assume uma legibilidade na leitura do 
tecido urbano pelo redesenho do seu traçado, contribuindo para a delimitação formal dos novos espaços 
de permanência (Figura 4.91).  

 

Fotografia 4.217 – Áreas ajardinadas junto ao campo 
de jogos, com pequenas apropriações por parte de 
alguns moradores. 

Fotografia 4.218 – Os jardins nas traseiras dos blocos
poderiam ter um uso mais frequente, o que implicaria 
estarem mais cuidados. 

 

Os espaços de estada foram alvo de uma redefinição formal que passou pela regularização dos traçados 
geométricos e integração de mobiliário urbano de estada. Neste sentido, o recinto ajardinado junto aos 
campos de jogos ganhou uma capacidade prepositiva da sua função de estada. Por esta razão, pela 
dimensão considerável e pela localização no limite sul do bairro, considera-se ter adquirido potencial 
atrativo para utilização dos moradores, nomeadamente dos mais jovens (Fotografia 4.217).  

A transformação mais profunda na hierarquia dos espaços de permanência foi a conceção de polos 
secundários, espalhados por diversas áreas de vizinhança próxima do bairro (Figura 4.111). Consistem, 
sobretudo, em zonas de estada afetas à apropriação por parte dos moradores dos edifícios de habitação 
contíguos, surgindo pequenas áreas ajardinadas com arborização e mobiliário urbano.  

A criação deste tipo de espaços de permanência vem atribuir usos específicos de estada a espaços que, 
em alguns casos, integravam o conjunto de espaços residuais do bairro (Fotografia 4.218).  
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Figura 4.109 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
Espaços de permanência/espaços apropriados. 
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Fotografia 4.219 – Área ajardinada entre o estacionamento da 
rua das Artes e o espaço de permanência na esquina do bloco 
25, atualmente. 

Figura 4.110 – Novo espaço de 
permanência entre a rua Professor 
Agostinho da Silva e o parque de 
estacionamento da rua das Artes. 

 

A nossa proposta de anteprojeto para a área nascente (Figura 4.106), apresenta como objetivo, articular 
o novo eixo/passeio pedonal que travessa (e liga) o bairro na sua direção nascente-poente, com o novo 
espaço de permanência criado a partir da reorganização do parque de estacionamento da rua das artes 
(Figura 4.110/Fotografia 4.219). O “espaço de charneira”, decisivo nessa intenção, corresponde a um 
dos poucos espaços de permanência do bairro atualmente conformado pelos edifícios 7, 16, 25 e 26 
(Fotografia 4.220). Na nossa proposta, este espaço (Fotografia 4.221) é “estendido” até ao parque de 
estacionamento da rua das Artes (Fotografia 4.220). Existem ainda cinco novos espaços de permanência 
secundários que fazem parte da nossa proposta (figura 4.111). 

 

Fotografia 4.220 - Estacionamento na rua das Artes. 
Muitos carros são estacionados em locais de 
circulação, mesmo existindo lugares de 
estacionamento livres. 

Fotografia 4.221 - Um dos poucos espaços de 
permanência com bancos em bom estado de 
conservação que, desse modo, são muito 
requisitados. 
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Fotografia 4.222 – Área sul do parque de 
estacionamento da rua das Artes, em frente aos 
edifícios 18 e 23 (Figura 4.111, “D”). 

Fotografia 4.223 – Espaço entre as “torres” e os 
restantes edifícios do bairro, usado como parque de 
estacionamento (Figura 4.111, “E”). 

 

Fotografia 4.224 – Parte do parque de estacionamento 
na rua Manuel Gonçalves Pereira Barros (Figura 
4.111, “B”). 

Fotografia 4.225 – Parte do parque de estacionamento 
da rua Carlos Alberto Correia da Silva, em frente aos 
edifícios 27 e 38 (Figura 4.111, “C”). 

 

Figura 4.111 – Localização dos cinco novos espaços de permanência secundários que eram estacionamentos. 
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O projeto pretende construir uma sobreposição de áreas associadas a diferentes intensidades de 
utilização, procurando oferecer um uso mais generalizado do espaço exterior. Esta clarificação de zonas 
funcionais por todo o tecido urbano permite, como já foi referido, reconverter a generalidade dos espaços 
residuais existentes. 

Os espaços fronteira de Santa Luzia que correspondem aos seus limites, sobretudo norte, sul e poente, 
são exemplos representativos desta última intenção. A demarcação das redes pedonal e viária nos 
pavimentos contribuem para a atribuição de um sentido a estes espaços, integrando-os, de forma plena, 
na estrutura dos espaços de circulação de Santa Luzia. Passam a transmitir uma sensação de 
atravessamento que é consolidada pela incorporação de lugares de estacionamento, sendo uma mais-
valia para os moradores do bairro. 

No caso do limite poente do bairro, não se consegue uma reconversão funcional tão eficaz. As traseiras 
das construções da rua Monte dos Burgos dificilmente poderiam ter um tratamento semelhante aos 
outros dois exemplos, pelo que se pensou num percurso pedonal delimitado por uma faixa irregular 
ajardinada (Fotografia 4.226). 

 

Fotografia 4.226 - Traseiras dos edifícios da rua Monte 
dos Burgos, vistos do parque de estacionamento 
poente do bairro (Figura 4.111, “A”). 

Fotografia 4.227 - O campo de jogos é vedado e a sua 
utilização é controlada. Na porta está uma placa com 
todas as regras de utilização do recinto.  

 

Também são projetados espaços de permanência desta natureza nos locais que não se localizam nas 
imediações dos edifícios de habitação, proporcionando espaços de uso coletivo em zonas de passagem 
como em alguns cruzamentos da rede viária.  

Em relação à intervenção paisagística do anteprojeto, ela apresenta como principal objetivo, promover 
o conforto ambiental ao espaço público. Deste modo, a arborização generalizada dos espaços pretende 
proporcionar áreas razoáveis de sombra, conferindo agradabilidade aos espaços de permanência. As 
árvores são alinhadas, de acordo com os desenhos, de modo a não condicionar a realização de atividades 
diversificadas que possam acontecer nesses locais (Fotografia 4.227).  

Estes espaços tentam funcionar como polos agregadores dos moradores. Esta função é suportada pela 
implantação de mobiliário urbano com exigências de durabilidade e reduzida manutenção que guiaram 
este projeto. A respeito das áreas ajardinadas, os bancos serviram para as delimitar e equipar. Nestes 
espaços mantiveram-se as árvores que já existiam e acrescentam-se outras de modo a garantir o seu 
sombreamento mais eficaz.  
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Expressão formal 

A expressão formal das transformações morfológicas que fazem parte do projeto para os espaços de 
circulação e permanência de Santa Luzia, obedecem a um objetivo comum de caracterização do espaço 
arquitetónico enquanto espaço residencial. A reestruturação do tecido urbano de Santa Luzia é sobretudo 
induzida pela reformulação da rede pedonal (Figura 4.91), com consequências diretas na rede dos 
espaços de permanência (Figura 4.109).  

O anteprojeto apresentado atende à integração física e visual de cada parte do conjunto residencial do 
bairro. Por outro lado, diferencia os espaços correspondentes a cada nível físico e respetiva função. 
Ambas estas características garantem uma condição de continuidade urbana do espaço público, 
fundamental para promover o uso generalizado pelos moradores. Existem alguns elementos unificadores 
da proposta que contribuem para uma leitura contínua e identitária dos espaços exteriores do bairro. A 
própria malha reticulada é fragmentada em partes menores, permitindo uma perceção mais imediata em 
relação ao espaço no conjunto (Figuras 4.106 a 4.108).  

 

Fotografia 4.228 - Apropriação do espaço público do 
bairro na entrada de um bloco de habitação 16. 

Fotografia 4.229 - Um dos poucos caminhos pedonais 
totalmente independente das vias de circulação 
automóvel. 

 

O tipo de malha urbana que se pretendeu, mais fragmentada em unidades com dimensões mais contidas, 
apresenta maior afinidade morfológica com a malha urbana envolvente, reforçando a continuidade 
urbana entre espaços internos e externos do bairro. O espaço urbano torna-se mais eficaz na 
comunicação estabelecida com os utilizadores. Essa condição é reforçada com a intervenção paisagística 
e com o vocabulário formal da solução do anteprojeto (Figura 4.112).  

Toda a arborização é alinhada ao longo dos arruamentos, com distâncias e alturas regulares entre si. Esta 
disposição vem dar expressão ao traçado dos espaços de circulação, constituindo um importante fator 
de orientação e de legibilidade da estrutura do tecido urbano. Estes alinhamentos arbóreos são essenciais 
para promover o uso efetivo dos percursos pedonais do bairro, conferindo-lhes sombreamento e 
resguardo visual em relação às vias automóveis (Figuras 4.106 a 4.108). 

A caracterização e diferenciação dos espaços consoante o seu nível físico e a sua função é feita com um 
cuidado que se pretende sensível à escala humana, visível nos espaços de vizinhança próximos do bairro. 
As zonas de entrada nos edifícios de habitação são pensadas de modo a transmitir uma sugestão de 
estada e convivialidade entre vizinhos, através dos bancos na proximidade dos acessos aos edifícios 
(Figuras 4.106 a 4.108). 
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Figura 4.112 - Planta do bairro de Santa Luzia - anteprojeto.  
Carácter dos elementos definidores da morfologia urbana.   
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A implementação do mobiliário urbano é complementada pela disposição de vegetação em canteiros de 
limites bem definidos, contribuindo para a atratividade desses espaços de permanência (Figura 4.106 a 
4.108). O tratamento da imagem dos espaços de vizinhança próxima é objeto de especial cuidado no 
projeto, como forma de promover uma identificação dos moradores com o seu edifício de habitação e 
uma apropriação positiva dos espaços de permanência contíguos (Fotografias 4.230 a 4.232). Os espaços 
de permanência relacionados com os polos principais apresentam igualmente intenções de humanização 
do ambiente urbano, pela presença de mobiliário urbano de estada e pela diferenciação de pavimentos. 

 

Fotografia 4.230 – Os caminhos pedonais poderiam 
ter o dobro da largura existente, facilitando a 
passagem.   

Fotografia 4.231 - Percursos pedonais entre os blocos 
de habitação e espaços de permanência. 

 

Fotografia 4.232 – Os jardins nas traseiras dos blocos 
de habitação poderiam ter um uso distinto se 
integrassem mobiliário urbano. 

Fotografia 4.233 – Edifícios de habitação por reabilitar 
na Rua Amândio Tavares. 

 

O aspeto exterior dos edifícios é um fator que condiciona significativamente a atratividade da imagem 
urbana de Santa Luzia (Fotografia 4.233). Foram apenas reabilitados cerca de metade dos blocos de 
habitação do bairro, com os restantes blocos a preservar o aspeto degradado que foi descrito no âmbito 
da situação atual de Santa Luzia. A valorização da imagem urbana do bairro só atingirá toda a sua 
expressão quando, por um lado, todos os edifícios forem requalificados e, por outro lado, todo o espaço 
público do conjunto residencial for igualmente objeto de requalificação. A intervenção nos edifícios 
contempla a substituição das coberturas e o tratamento das fachadas, vãos envidraçados e áreas de 
circulação comuns, para alem das infraestruturas prediais. A reabilitação inclui ainda o encerramento 
das zonas comuns de escadas e entradas, permitindo uma perceção da importância da reabilitação destes 
blocos de habitação na valorização da imagem urbana de Santa Luzia.  
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4.5.5. AS VINTE QUESTÕES APLICADAS AO BAIRRO DE SANTA LUZIA 

 

Comunidade e ambiente 

 

Fotografia 4.234 – Morador circulando nas estreitas 
passagens pedonais entre os blocos de habitação. 

Fotografia 4.235 – Crianças brincando no espaço de 
permanência junto à rua Professor Agostinho da Silva. 

 

Tabela 4.16 - Comunidade e Ambiente, Santa Luzia 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

1. O bairro integra espaços comerciais, 
escolas, “áreas verdes”, campo de 
jogos? Se não, a que distância estão? 

  O bairro integra um infantário, diversos espaços verdes
e dois campos de jogos. Apesar disso, só existem 
espaços comerciais em bairros vizinhos. 

2. O bairro integra diferentes tipologias 
de habitação com qualidades e preços 
distintos para responder a famílias 
distintas? 

  O bairro integra três tipologias diferentes. Duas das 
tipologias apresentam diferenças apenas na dimensão 
das casas. Existe uma terceira tipologia 
significativamente diferente, no funcionamento do 
edifício, com uma distribuição interior com vários 
apartamentos por piso. 

3. O bairro é servido pela rede de 
transportes públicos? Se não, a que 
distância se localizam os pontos mais 
próximos de acesso à rede? 

  A rede de transportes públicos atravessa o bairro que, 
desse modo, integra paragens de autocarros. 

4. O bairro apresenta características que 
minimizam o seu impacto no meio 
ambiente? 

  Há uma quantidade invulgar de espaços verdes no 
interior do bairro e na sua envolvente próxima. 

5. A reabilitação dos edifícios, 
nomeadamente a sua envolvente, 
incorporou características que 
reduzam o impacto no meio ambiente? 

  Os edifícios foram objeto de uma intervenção profunda 
da sua envolvente, nomeadamente com a colocação 
de isolamento térmico, nas suas fachadas e nas 
coberturas. 
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Carácter do lugar 

 

Fotografia 4.236 - A nova entrada no edifício 23 integra 
uma rampa que facilita a circulação de pessoas com 
mobilidade reduzida.  

Fotografia 4.237 – A maior parte das ruas do bairro de
Santa Luzia integra árvores que conferem uma 
harmonia visual ao espaço público. 

 

Tabela 4.17 - Carácter do lugar, Santa Luzia 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

6. O projeto distingue-se pelo seu 
carácter singular, específico para o 
local? 

  Apesar de existirem outros bairros com características 
muito semelhantes, sobretudo do ponto de vista 
arquitetónico, com edifícios e espaços exteriores 
idênticos. 

7. O projeto valoriza o enquadramento 
paisagístico, aproveitando a 
envolvente, topografia, vegetação, 
edifícios? 

  A topografia onde se implanta o bairro apresenta 
pendentes pouco acentuadas. Apesar disso, os blocos 
de habitação adaptam-se à “topografia”, 
nomeadamente os blocos da rua Padre Rebelo da 
Costa. 

8. O projeto favorece a perceção visual no 
bairro, apresentando condições de 
continuidade física e/ou visual entre os 
diferentes espaços exteriores? 

  Apesar de não existir uma variedade suficiente do tipo 
de edifícios de habitação, a rede viária apresenta uma 
estrutura clara, com uma hierarquia de vias automóvel 
e pedonal. 

9. Há coerência no vocabulário formal na 
intervenção do espaço público, 
nomeadamente na conformação de 
uma imagem identitária do conjunto 
residencial? 

  Existe uma coerência no vocabulário formal na 
intervenção do espaço público, nomeadamente na 
conformação de uma imagem identitária do conjunto 
residencial. 

10. A escolha de materiais dos diversos 
componentes do espaço público, 
reflete uma conceção sensível à escala 
humana, contribuindo para a 
atratividade do conjunto residencial? 

  A escolha de materiais dos diversos componentes do 
espaço público, reflete uma conceção sensível à escala 
humana, contribuindo para a atratividade do conjunto 
residencial. 
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Espaços de circulação 

 

Fotografia 4.238 - O estacionamento na rua Ângelo 
Frondoni é perpendicular aos edifícios de habitação.  

Fotografia 4.239 - Rua Professor Agostinho da 
Silva, do outro lado da via rápida localiza-se o 
bairro do Amial.  

 

Tabela 4.18 - Espaços de circulação, Santa Luzia 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

11. Na reestruturação interna dos 
percursos do bairro, foram criados 
novos acessos articulados com os 
bairros contíguos? 

  Existe uma continuidade razoável entre esta 
urbanização e os bairros vizinhos, nomeadamente na 
rua de Santa Luzia, no limite norte do bairro. Deste 
modo, no projeto não foram criados novos acessos 
articulados com as dos bairros contíguos. 

12. Existem preocupações ao nível da 
acessibilidade, nomeadamente no que 
respeita a pessoas com mobilidade 
condicionada? 

  Existem preocupações ao nível da acessibilidade, 
nomeadamente no que respeita a pessoas com 
mobilidade condicionada. 

13. Existe uma compatibilização entre a 
capacidade de estacionamento e as 
necessidades verificadas? 

  O estacionamento é, de um modo geral, bem integrado 
nas ruas. Existem 3 áreas de estacionamento com 
dimensões exageradas e que são objeto de 
estudo/desenho neste trabalho. 

14. As ruas permitem o uso misto, pedonal, 
bicicleta e automóveis com 
velocidades baixas? 

  Em alguns locais, o uso misto é possível e até 
desejável. Apesar disso, o atravessamento do bairro 
por bicicleta não está facilitado. Existem duas ruas 
principais e quatro ruas secundárias, todas para 
velocidades baixas. 

15. Os espaços exteriores, nomeadamente 
as áreas pedonais, apresentam boa 
visibilidade e segurança? 

  De um modo geral, os espaços exteriores apresentam 
boa visibilidade e segurança, embora pouco 
interessantes do ponto de vista espacial. 
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Espaços de permanência 

 

Fotografia 4.240 - Espaço de entrada no bloco 52, 
antes da requalificação. 

Fotografia 4.241 - As áreas ajardinadas junto ao campo 
de jogos estão, muitas vezes, pouco cuidadas. 

 

Tabela 4.19 - Espaços de permanência, Santa Luzia 

Questão 
Resposta 

SIM NÃO  

16. Existe uma hierarquia do espaço 
exterior ao nível formal e funcional? 

  Existe uma hierarquia do espaço exterior ao nível 
formal mas, essa ordem não se estende ao nível 
funcional, sobretudo porque o bairro apresenta uma 
grande dimensão. 

17. Foi contemplada a reconversão 
funcional de espaços residuais? 

  Foi contemplada a reconversão funcional de espaços 
residuais, sobretudo no limite poente do bairro, entre os 
campos de jogos e a rua Padre Rebelo da Costa. 

18. A solução favorece a regularização da 
apropriação abusiva do espaço 
público? 

  A solução favorece a regularização da apropriação 
abusiva do espaço público, na medida em que aumenta 
consideravelmente a quantidade e qualidade dos 
espaços exteriores. Por sua vez, esse aspeto reduzirá 
o fenómeno da apropriação abusiva dos espaços 
públicos. 

19. O novo mobiliário urbano apresenta 
boas características de durabilidade e 
conforto? 

  O novo mobiliário urbano seria em betão, apresentando 
boas características de durabilidade e conforto. 

20. As intervenções nos espaços de 
permanência contribuem para a 
valorização paisagística dos espaços 
exteriores conformados pelos edifícios 
do bairro? 

  As intervenções nos espaços de permanência 
contribuem para a valorização paisagística dos 
espaços exteriores conformados pelos edifícios do 
bairro, promovendo a diversificação de usos e 
qualidades desses espaços. 

 

O resultado das tabelas anteriores, de síntese analítica da transformação morfológica do espaço público 
de Santa Luzia, corresponde a dezassete respostas positivas (em vinte), o que significa que o espaço 
público do bairro satisfaz bastante. No inquérito realizado aos moradores de Santa Luzia (Anexo III), as 
principais críticas estão sobretudo relacionadas com os jardins do bairro. A acumulação de lixo e a falta 
de tratamento das árvores são as principais observações no inquérito. Alguns dos residentes fazem ainda 
referência à ausência de mobiliário urbano e á reduzida iluminação pública. 

À semelhança dos anteriores casos de estudo, pensamos que seria possível executar este projeto por um 
valor aproximado de 35 €/m².  
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4.5.6. CONCLUSÕES GERAIS DA ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO - BAIRRO DE SANTA LUZIA 

A análise das características morfológicas do espaço público do bairro de Santa Luzia, na atualidade e 
no seu projeto de requalificação, permitiu estudar os fatores que comprometem a integração urbana e de 
que maneira a requalificação atendeu a tais condicionantes. O projeto de requalificação apresenta como 
objetivo resolver eficazmente as questões mais críticas no espaço urbano do bairro de Santa Luzia.  

O projeto procura compreender as relações entre as diversas componentes espaciais na conformação da 
forma urbana do bairro e o contributo de cada uma dessas componentes para a qualidade global da 
intervenção. Cada componente do espaço urbano tenta ser concebido em coerência com as restantes, de 
modo a que o conjunto formado pelas zonas requalificadas no projeto apresentado, possa ser entendido 
como uma unidade - e não o atual somatório de troços viários, edifícios mais ou menos dispersos e 
espaços vazios entre ambos, construindo um tecido urbano sem continuidade. 

A reformulação das acessibilidades desempenha um papel importante neste projeto. Através da 
reestruturação da rede viária - redesenhada com novas ligações - resolvendo lacunas em acessibilidades 
viárias e em estacionamento na proximidade de grande parte dos blocos de habitação e ainda uma 
regularização de alguns espaços de permanência.  

 

Fotografia 4.242 – Jardim do bloco 28, depois da requalificação.   

 

O tecido mais fragmentado que resulta da proposta, em afinidade morfológica com a massa edificada, 
contribui para o controlo formal dos espaços de estada reformulados, reforçando a legibilidade 
geométrica do bairro. Por um lado, pretendeu resolver as questões funcionais, a estrutura viária da 
solução assume um forte protagonismo na unificação do espaço urbano - condição para a qual 
contribuem os percursos pedonais e respetivos alinhamentos arbóreos. Este carácter unificador do 
projeto de intervenção tem particular importância em casos de bairros de grandes dimensões como é 
manifestamente o caso de Santa Luzia. 

Em relação à consolidação da continuidade urbana do bairro, existe um cuidado na diferenciação dos 
espaços de circulação e de permanência conforme o respetivo nível físico. Relativamente aos primeiros, 
há uma preocupação de hierarquização dos troços viários em aproximação aos blocos de habitação. O 
perfil-tipo das vias do bairro é compatibilizado com a função de acessibilidade residencial, 
harmonizando-se a sua presença na imagem urbana do bairro. 
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Em relação aos espaços de permanência, uma das intervenções mais importantes é a conceção de novos 
espaços de estada, localizados na vizinhança próxima dos edifícios de habitação complementando os já 
existentes em zonas de vizinhança alargada.  

Deste modo, tenta reforçar-se uma diferenciação de ambientes e tipos de utilização sugeridos que 
promove a utilização dos espaços exteriores em continuidade, suportado pela implantação de mobiliário 
urbano de estada e por sombreamento previsto pela intervenção paisagística. A eliminação de algumas 
barreiras físicas condicionantes da acessibilidade pedonal a pessoas com mobilidade reduzida facilita o 
uso dos espaços públicos pela maioria dos moradores.  

A proposta de intervenção sobre os espaços de circulação e de permanência pretende clarificar as zonas 
de influência territorial do espaço urbano do bairro, reconvertendo esses espaços na integração numa 
lógica organizativa do espaço urbano que atribui funções específicas e claramente delimitadas. As zonas 
de estada são repensadas e equipadas com mobiliário urbano nos longos percursos pedonais de Santa 
Luzia, invertendo o efeito visual caótico da imagem urbana deste bairro em algumas zonas.  

 

Fotografia 4.243 – Parque de estacionamento junto ao 
boco de habitação 25, depois da requalificação.   

 

O projeto das diversas componentes do espaço urbano procura responder a critérios específicos de 
funcionalidade, em compromisso com a intenção de unificação e coerência da imagem urbana do bairro.  

A requalificação dos blocos de habitação pretende prolongar o aspeto unificado e depurado que se 
pretende atribuir ao espaço público enquanto espaço arquitetónico, conciliando objetivos de ordem 
funcional e ambiental do conjunto residencial.  

Desta forma, tenta promover a utilização adequada dos espaços públicos, sobretudo para consolidar os 
hábitos de sociabilidade entre moradores e sentimentos de identificação com o local de residência. Existe 
ainda uma tentativa de consolidação da integração do bairro na cidade, através de uma condição de 
continuidade urbana assegurada desde o nível físico da envolvente até às zonas dos limites entre espaço 
coletivo e individual. Estes fatores pretendem funcionar como contributos essenciais para a satisfação 
residencial dos moradores, promovendo uma evolução positiva do ambiente social em Santa Luzia.  
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Esta proposta de intervenção apresenta ainda como objetivo valorizar o património residencial da cidade, 
promovendo o equilíbrio urbano do bairro.  

Todos estes aspetos podem ser cruciais para a minimização de fenómenos de estigma, um dos objetivos 
fundamentais da requalificação urbana.  

Resta afirmar que a estratégia projetual e a forma como a mesma se reflete na proposta deve ser 
entendida dentro do contexto específico de intervenção sobre o bairro de Santa Luzia, não só em relação 
à sua inserção urbana e às condicionantes urbanísticas atuais, como em relação às limitações financeiras 
associadas a uma intervenção que pretende ser económica.  

 

Fotografia 4.244 – Cruzamento entre a rua Professor Agostinho da Silva e 
a rua Armando Laroze Rocha. Os blocos de habitação 7 a 12 depois da 
requalificação.   
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Figura 4.113 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
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Figura 4.114 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
Rede de acessibilidades.   
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Figura 4.115 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
Distribuição dos espaços de estacionamento.  
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Figura 4.116 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
Hierarquização viária.  
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Figura 4.117 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
Rede pedonal.  
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Figura 4.118 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
Espaços de permanência/espaços apropriados.  
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Figura 4.119 - Plantas do bairro de Santa Luzia - atualmente e anteprojeto.  
Carácter dos elementos definidores da morfologia urbana.  
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5. 
CONCLUSÕES 

 

 

5.1. ALEGAÇÃO CENTRAL – RESULTADOS ALCANÇADOS 

O mote que despertou o presente tema de investigação reside na habitual constatação da má qualidade 
urbanística dos espaços públicos dos Conjuntos de habitação social portugueses. A partir daqui, 
estabeleceu-se o desafio: compreender de que modo o projeto urbano orientado para a requalificação 
destes espaços públicos específicos, poderia contribuir para o equilíbrio urbano, arquitetónico e social 
destas unidades residenciais e, consequentemente, das cidades. 

Se por um lado cabia desde logo ao autor deste trabalho de investigação a experiência prática enquanto 
técnico/projetista diretamente envolvido na requalificação de alguns destes conjuntos portuenses de 
habitação social, por outro sentia-se a necessidade de indagar de forma mais profunda, mais sustentada 
no debate teórico, nacional e internacional, no contexto de uma narrativa atualizada e socialmente 
inclusiva, diretamente focada na visão política e social das comunidades residenciais urbanas. É 
sobretudo a partir desta formulação crítica, que a investigação tomou forma, ambicionando o seu 
propósito central, isto é, demonstrar os princípios que sustentam a correlação direta entre o modelo de 
projeto integrado e participado e a qualidade urbanística dos conjuntos de habitação social, capazes de 
promover a equidade social e, consequentemente, o ambiente mais inclusivo dos seus habitantes.  

Para que o alcance dos resultados esperados – o desafio anteriormente referido, três estudos de caso 
foram selecionados no concelho do Porto: 

 O bairro de Contumil, construído em 1977, submetido a uma requalificação do espaço público no 
ano de 2007; 

 A urbanização de Vila d’Este, de 1990, e que fora alvo de requalificação do espaço público em 
2011; 

 O bairro de Santa Luzia, de 1989, que não tendo sido anteriormente alvo de requalificação, 
apresentava-se, por isso mesmo, como um palco oportuno para aí testarmos uma proposta de 
requalificação dos seus espaços exteriores, tendo por base as orientações preconizadas nesta 
investigação. 

Deste modo, o conhecimento prévio e a análise dos casos de estudo enquanto complemento da revisão 
da literatura, permitiram estruturar de forma consistente a argumentação desenvolvida, especialmente 
nos dois últimos capítulos, fortalecida não só pela experiência do contacto direto com os projetistas e 
com a entidade gestora dos conjuntos residenciais estudados, mas também pela auscultação direta dos 
seus habitantes. 
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A análise das características morfológicas do espaço público dos bairros em dois momentos – antes e 
depois das intervenções de requalificação física – permitiu estudar os fatores que comprometiam a 
integração urbana, a qualidade arquitetónica e a satisfação residencial dos habitantes. 

Na lógica global inerente à reformulação dos espaços de circulação, espaços de permanência e expressão 
formal, cada componente do espaço urbano deve ser concebido em coerência com os restantes, com o 
conjunto formado pelas partes reformuladas na intervenção – que possa ser entendido como uma 
unidade, contrariamente a um somatório de troços viários, edifícios dispersos e espaços vazios entre 
ambos, construindo um tecido urbano sem continuidade.  

A reformulação das acessibilidades apresenta um papel fundamental na reestruturação viária, com novas 
ligações, resolve lacunas da acessibilidade viária e do estacionamento e consegue uma regularização da 
malha dos espaços de permanência. O cuidado na diferenciação dos espaços de circulação e permanência 
consoante o respetivo nível físico, é crucial na consolidação da continuidade urbana do conjunto 
residencial. O cuidado na diferenciação dos espaços de circulação e permanência consoante o respetivo 
nível físico, é crucial na consolidação da continuidade urbana do conjunto residencial. 

Em relação aos espaços de permanência, a criação de novos espaços de estada na proximidade dos 
edifícios de habitação constitui uma intervenção muito relevante. A intervenção sobre espaços de 
circulação e de permanência clarifica as zonas de influência territorial em todo o espaço urbano, 
contrariando a antiga condição de ambiguidade na perceção entre espaço público e privado. Essa 
condição promovia a proliferação de espaços residuais, apropriados pelos residentes. A reconversão 
desses espaços deve integrá-los na lógica organizativa, atribuindo-lhes funções e limites claros.  

A reabilitação dos edifícios prolonga o sentido unificador que se pretende atribuir ao espaço público, 
contribuindo para a valorização geral do conjunto residencial. O encerramento das caixas de escadas e 
galerias de acesso às habitações com panos de vidro regulariza a imagem (que antes era aleatória e 
descaracterizava as fachadas). 

As intervenções nos conjuntos residenciais de habitação social, conciliando objetivos de ordem 
funcional e emotiva, fomentam o uso adequado dos espaços exteriores, fundamental para a consolidação 
de hábitos de sociabilidade entre habitantes e sentimentos de identificação com o local de residência.   

Quando os habitantes são questionados diretamente sobre a intervenção no espaço público, a resposta 
da maior parte dos residentes é positiva. Em geral, consideram ter havido melhorias significativas em 
termos de acessibilidade, disciplina incutida às antigas apropriações ilegais e sobretudo, em termos de 
imagem, da qual se orgulham. Apesar disso, as convicções nesse sentido são, muitas vezes, contrapostas 
a problemas relacionados com a instabilidade do ambiente social dos conjuntos residenciais. 

Existe um reconhecimento que os espaços intervencionados são mais atrativos para a convivência entre 
vizinhos e para o entretenimento das crianças. No entanto, antes e depois das requalificações físicas dos 
espaços exteriores, os utilizadores desses espaços são maioritariamente os mesmos. Nessas entrevistas, 
podemos confirmar a existência de sentimentos de insegurança que inibe, parte dos moradores, de usar 
esses espaços e ainda referencia a hábitos de isolamento nas próprias casas ou blocos de alguns 
moradores mais idosos.  

Alguns habitantes que responderam às entrevistas relataram, ainda, alguns episódios envolvendo 
atividades ilícitas em áreas dos conjuntos residenciais com menor visibilidade, em particular nos vãos 
das escadas de acesso às habitações em alguns blocos de Contumil, antes das intervenções no edificado. 
Esse problema foi praticamente resolvido com os edifícios reabilitados, com colocação de portas de 
entrada nos blocos. 
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Estas situações expostas transmitem um cunho de hostilidade no espaço urbano que não se compatibiliza 
com o seu usufruto espontâneo. Este aspeto condiciona decisivamente a satisfação residencial, 
impedindo que se tire um maior potencial da requalificação física na valorização do ambiente urbano e 
social dos bairros. Com base na investigação desenvolvida neste trabalho, a constatação deste facto leva 
a considerar a necessidade de uma atuação, por parte de quem gere estes conjuntos residenciais, que 
englobe a resolução das questões físicas e sociais de uma forma integrada e com um acompanhamento 
semanal.  

Quer na cidade do Porto, quer na cidade de Vila Nova de Gaia, existe uma política consolidada de gestão 
dos bairros municipais coerente com o tipo de contexto urbano e social da maioria destes conjuntos 
residenciais. Grande parte dos bairros está hoje integrada no tecido urbano e apresenta um ambiente 
social satisfatório, não requerendo cuidados específicos de gestão de proximidade. Deste modo, 
privilegia-se as autonomias da gestão social e da gestão patrimonial, ambas em repartições próprias. Em 
relação à gestão patrimonial, no Porto existe a empresa municipal DomusSocial e em Gaia, a empresa 
municipal GAIURB, que dirigem a gestão dos condomínios dos edifícios camarários e estabelecem o 
relacionamento com os moradores desses conjuntos. Desse modo, contribuem muitas vezes para o 
encaminhamento de algumas questões de ordem social que usualmente aparecem. Este é um processo 
recente que se vem instituindo no contexto da larga iniciativa de reabilitação deste tipo de conjuntos 
residenciais no Grande Porto. As questões de limpeza e manutenção do espaço público estão adjudicadas 
a empresas privadas que realizam ações periódicas nos bairros. 

Em relação ao bairro de Contumil, verifica-se uma gestão patrimonial da competência de duas 
instituições distintas, como já tinha sido referido: seis dos treze edifícios são geridos pela Câmara 
Municipal do Porto, concretamente pela DomusSocial, e os restantes sete edifícios estão a cardo do 
IHRU. Este quadro revela-se, em alguns casos, um fator de desequilíbrio no espaço urbano do bairro. 
Por um lado, existe, nos edifícios camarários, um acompanhamento dos moradores que exerce um efeito 
disciplinador da sua conduta, nomeadamente em relação ao uso dos espaços exteriores. Por outro lado, 
nos edifícios da administração central, este acompanhamento é por vezes menos constante, com 
comportamentos mais negligentes de alguns moradores destes blocos em relação à conservação dos 
espaços de uso coletivo. A maior distância entre a entidade pública e os habitantes poderá potenciar 
essas atitudes. 

Em relação ao faseamento das intervenções sobre os espaços exteriores e o edificado, pensamos que 
será desejável acontecer primeiramente nas habitações, nos edifícios numa segunda fase e por ultimo, 
nos espaços exteriores de uso coletivo. Deste modo, corresponde à sequência de impacto, mais ou menos 
direto, que cada uma destas dimensões assume na vida dos moradores. Por outro lado, como foi referido 
pelos projetistas, esta lógica de intervenção poderia ter evitado os constrangimentos pelos quais 
passaram os projetos na compatibilização das infraestruturas do espaço público e do edificado. Para que 
seja possível uma atuação generalizada de requalificação com este faseamento, seria desejável que as 
diferentes entidades que promovem cada tipo de intervenção, procurasse conciliar precisamente as 
iniciativas empreendidas.  

Registamos como muito positivo o facto de em Contumil, a implementação do projeto de requalificação 
do espaço publico, foi precedida de uma reunião com os habitantes onde foram divulgadas e debatidas 
as transformações que iriam ocorrer no bairro. Os habitantes entrevistados consideraram essa atitude 
louvável por parte da entidade pública, conseguindo-se uma motivação mais imediata das populações 
relativamente à intervenção. 
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5.2. CONTRIBUIÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PARA A QUESTÃO CENTRAL  

A investigação agora concluída permitiu um conhecimento mais profundo sobre as questões que 
comprometem a qualidade do espaço público nos bairros residenciais. Por outro lado, pretendeu-se 
formular um conjunto de premissas/orientações de projeto para uma intervenção aplicada, tendo em 
conta as condicionantes específicas capazes de promover um maior equilíbrio urbano e social. 

Cumulativamente, reforçou-se uma narrativa mais realista (e vanguardista), por oposição às tradicionais 
tendências mais institucionais de encarar a intervenção urbana nestes modelos sob firmas mais 
economicistas e, como tal, socialmente menos inclusivas. Por esta razão, se reafirmou que os estudos de 
caso deste trabalho (como quaisquer outros) devem ser entendidos nas suas especificidades, 
nomeadamente do ponto de vista das suas condicionantes sócio urbanísticas.  

A seleção dos casos de estudo “Contumil” e “Vila d’Este”, em particular, constituem exemplos positivos 
de intervenção urbana, contribuintes inegáveis não só para o aprofundamento do tema da requalificação 
do espaço público como para a divulgação de soluções qualificadas de Arquitetura e de Urbanismo. 
Naturalmente que a verificação dos (diversos) critérios de avaliação dos espaços públicos deve ter 
sempre em consideração a relação qualidade/custo da intervenção. 

 

Fotografia 5.1 - Em Trafic (Sim, Sr. Hulot, 1971 - Jacques Tati),”o mote é tentar 
apanhar em película o teatro das frustrações e das coreografias estrada fora, 
de como se reage ao “ter que” enfrentar as filas de carros para o trabalho e de 
como se disfarça o frete.”20   

 

 

  

                                                              

20 http://www.apaladewalsh.com/2012/12/trafic-1971-de-jacques-tati/ 
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5.3. PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

“Evoluir no processo de criação do espaço público significa também tornar cada etapa mais inclusiva; 
aí têm voz ativa todos os responsáveis pelo espaço e por este afetados. As recomendações que 
formulámos no processo devem projetar-se na base social (e ética) do espaço, sem o qual correríamos o 
risco de deparar com espaços utópicos, cerzidos por ideais artísticos de quem projeta, em vez de 
satisfazerem as expectativas de quem os utiliza.” (Alves, 1996: 319) . 

Este estudo deixa intencionalmente em aberto outros possíveis caminhos de investigação que possam 
servir para futuras reflexões sobre o tema da Requalificação Urbana de Conjuntos de Habitação Social.  

Primeiramente poderá servir de base crítica e de análise de outros projetos, sem prejuízo, da aceitação. 
De qualquer modo, será importante salientar novamente que os estudos de caso desta investigação 
apresentam especificidades sociais e urbanísticas. A seleção de novos casos de estudo deverá integrar 
exemplos positivos de intervenção, podendo desse modo contribuir de forma mais clara para o 
aprofundamento deste tema e divulgação de soluções qualificadas. Os critérios de requalificação 
compilados neste trabalho poderão/deverão ser complementados com outros critérios que se venham a 
considerar noutros estudos para se obter uma análise com tanto rigor quanto possível.  

Uma outra abordagem a realizar-se no futuro, passaria por envolver um estudo específico sobre as 
correlações entre as requalificações de áreas residenciais e a satisfação dos habitantes dessas mesmas 
áreas. Esse trabalho ao nível da transformação morfológica e qualificante dos espaços públicos 
permitiria avaliar a adequação das soluções adotadas aos modos de vida dos moradores em causa. E isto, 
entre outros métodos, através da realização de uma amostra significativa de entrevistas à população alvo. 
A participação pública, quer na fase da elaboração do Programa de Intervenção, quer na fase do Projeto, 
é sempre desejável. Deste modo, a componente social e cívica da intervenção ficará garantida porquanto 
a intervenção de requalificação conduzirá a uma melhor recetividade por parte dos habitantes e outros 
utilizadores dos espaços, ampliando assim os seus laços e identificação individual e coletiva com o meio 
onde vivem. Este aspeto é uma das tónicas que a reabilitação dos espaços exteriores dos conjuntos de 
habitação social deve sempre assegurar. Nesse tipo de abordagem seria importante distinguir exemplos 
de requalificação física de conjuntos residenciais que tenham incluído a participação ativa dos habitantes 
na fase de conceção do projeto. Igualmente, seria interessante identificar as implicações específicas 
deste processo nas soluções arquitetónicas propostas. Haverá, nestes casos, um reforço efetivo da 
autoestima da população em relação ao seu local de residência? 

 

Fotografia 5.2 - Vista panorâmica da urbanização de Vila d’Este.   
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Anexo I. 

Bairro de Contumil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Bairro de Contumil 
Desenhos 

  



 

 

  



 
Implantação da totalidade do bairro de Contumil. 

  



 
  



 

 

 

 

Bairro de Contumil 
Fotografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. 2. 3. 4.
 

5. 6.
 

7. 8.
 
 
 
 
1. Esquina do bloco 3 com novo mobiliário urbano de estada. 2. Venda de roupa desportiva na entrada do bloco 
13. A escadaria é usada para expor as peças. 3. Abertura de uma nova via mista (pedonal/automóvel) que entretanto 
tinha sido ocupada pelos moradores das habitações de rés-do-chão, nas traseiras do bloco 10. 4. Caminho pedonal 
entre o campo de jogos e o bloco 6. 5. Marcas nas fachadas do bloco 10, consequência das demolições na 
requalificação dos espaços exteriores. 6. No bloco 10, os moradores tiveram a iniciativa de colocar a porta de 
entrada e as caixas de correio, antes da requalificação dos edifícios. Uma das queixas dos moradores era a falta de 
segurança que resultava da inexistência de portas de entrada nos edifícios. 7. A marcação dos números de polícia 
nas escadas de entrada dos edifícios está gravada nas peças pré-fabricadas de betão no pavimento. São de elevado 
“valor plástico”, mas sem grande visibilidade. 15. O afastamento do bloco 5 à rua permitiu construir uma rampa 
de acesso ao edifício que facilita a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. 
 



9. 10. 11.
 

12. 13.
 

14. 15.
 
 
 
 
 
 
 
 
9., 10. e 11. Os automóveis são estacionados sobre os passeios, nomeadamente em cruzamentos e ao lado de 
lugares de estacionamento livres. 12. e 13. Nova ligação automóvel entre a rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes e 
a rua de Contumil. 14. No projeto de requalificação uma habitação do bloco 12, onde vive uma pessoa com 
mobilidade reduzida, foi objeto de um cuidado especial. 15. Algumas marquises do rés-do-chão integravam portas 
de acesso aos logradouros “privatizados” que, entretanto, foram demolidos. Nas traseiras do bloco 10 existe agora 
uma “via mista” para passagem de pessoas e automóveis. 
  



 

 

 

 

Bairro de Contumil 
Modelo de inquérito enviado 

Resposta obtida (selecionada uma) 

Respetiva análise gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 

 

 

 

Anexo II. 

Urbanização de Vila d’Este 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Urbanização de Vila d’Este 
Desenhos 

  



  



 
Implantação da totalidade da urbanização de Vila d’Este. 



 

 

Imagens o projeto de requalificação dos blocos de habitação de Vila d’Este. 

  



 

 

 

 

 

Urbanização de Vila d’Este 
Fotografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



1. 2. 3.
 

4. 5.  6.
 

7. 8.
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Espaços comerciais nas traseiras do bloco 15 antes da requalificação. 2. Entrada no bloco de habitação, tipologia 
de “Angulo” antes da requalificação. 3. “Ponto de venda” de jornais na esquina do bloco 15, antes da 
requalificação. 4. Caminhos pedonais demasiado estreitos são raramente usados, por causarem uma sensação de 
insegurança. 5. Entrada do edifício de habitação 32. A mota foi estacionada perto de casa. 6. Bloco 17 depois da 
requalificação. 7. Praceta Padre Floro com novo mobiliário urbano. 8. Espaços comerciais no bloco 15, tipologia 
de “ângulo”, antes da requalificação. 
 



9. 10.
 

11. 12.
 

13.  14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Praceta Padre Floro, bloco 15 antes da requalificação. 10. Os antigos antigo “brique” de correio foram 
vandalizados ao longo dos tempos. 11. Entrada de traseiras no edifício de tipologia de “angulo”, bloco 15. 12. 
Entrada no bloco de tipologia de “Angulo”, com uma diferença de cotas significativa entre o exterior e o interior 
do edifício. 13. Paragem de autocarro na rua Salgueiro Maia – Capitão de Abril. 14. Campo de jogos da associação 
de moradores de Vila d’Este. 

  



 

 

 

 

Urbanização de Vila d’Este 
Modelo de inquérito enviado 

Resposta obtida (selecionada uma) 

Respetiva análise gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 







 

 

 

 

Anexo III. 

Bairro de Santa Luzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Bairro de Santa Luzia 
Desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 
Implantação da totalidade do bairro de Santa Luzia. 

  



 

Plantas e perfis, rua das Artes. 



 

Plantas e perfis, rua das Artes. 



 
Plantas e perfis, rua das Artes. 

  



 

Desenho de estudo prévio, planta geral do bairro. 
  



 

Desenho de estudo prévio, rua das Artes. 
  



 

 

 

 

Bairro de Santa Luzia 
Fotografias 

 

 

  



  



1. 2. 3.
 

4. 5.
 

6. 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rua Amândio Tavares antes da requalificação. 2. Cruzamento entre a rua Amândio Tavares e a rua Professor 
Agostinho da Silva. 3. Espaço pedonal na rua Delfim de Brito Guimarães. 4. Parque de estacionamento na rua 
Manuel Gonçalves Pereira Barros, antes da requalificação. 5. Entrada no bloco de habitação com uma grande área 
ajardinada. 6. e 7. Rua Amândio Tavares, com estacionamento dos dois lados da via, apesar de só integrar espaços 
de estacionamento num dos lados. 
 



8.  9. 10.
 

11. 12.
 

13. 14. 15.
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Rua Professor Agostinho da Silva, na zona sul do bairro. 9.Área ajardinada na rua Delfim de Brito Guimarães. 
10. Bloco 15 depois da requalificação. 11. Cruzamento entre a rua Amândio Tavares e a rua Carlos Alberto Correia 
da Silva. 12. Área ajardinada entre os blocos de habitação. 13. Jardim junto ao campo de jogos. 14. Passagem 
exclusivamente pedonal nas traseiras dos blocos de habitação. 15. Rua Ângelo Frondoni. Parque de 
estacionamento no limite poente do bairro. 

  



 

 

 

 

Bairro de Santa Luzia 
Modelo de inquérito enviado 

Resposta obtida (selecionada uma)  

Respetiva análise gráfica 
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