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RESUMO 

As instituições de Ensino Superior assumem-se como elementos estruturantes nas dinâmicas da 

sociedade atual, desempenhando funções educativas através do desenvolvimento e disseminação do 

conhecimento, e funcionando também como espaços abertos à comunidade em que se situam.  

O presente trabalho tem como tema os edifícios universitários vocacionados para as áreas de 

conhecimento das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (CTEM), construídos 

especificamente para o programa que acolhem durante o seculo XX em Portugal e pretende contribuir 

para a compreensão deste tipo de infraestrutura. Tem-se como objetivo identificar e analisar as 

estratégias arquitetónicas e identificar os conceitos conceptuais utilizados neste tipo de edifício.  

Através da análise morfológica de trinta e oito edifícios destinados ao ensino superior em Portugal, 

estudaram-se os atributos formais, geométricos e dimensionais do espaço. Estabeleceram-se 

critérios de análise que consideram tanto as dimensões físicas como a organização interna dos 

espaços (área, geometria, acessibilidade, organização espaço-funcional, espaços servidos e 

servidores, sistemas de circulação, controlo de luz natural e ventilação). São ainda estudadas as 

propriedades configuracionais do espaço, recorrendo à metodologia de space syntax.  

A análise comparativa dos vários casos de estudo permitiu identificar conceitos comuns e as 

estratégias projetuais que mais se destacam na composição arquitetónica do edifício CTEM do seculo 

XX. 
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ABSTRACT 

When considering our present society, Higher Education institutions have played a key role in the 

production and dissemination of knowledge. Additionally, these institutions have served as spaces 

open to the community they are placed in. 

The present paper looks at Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) buildings that 

were built specifically for the curricula they host in the 20
th
 century in Portugal. This investigation 

sought to contribute to further our understanding of this type of infrastructure by identifying and 

analyzing the architectural strategies and conceptual frameworks used in its construction. 

First, this paper conducted a morphological analysis of thirty-eight (38) buildings, in which both the 

formal and geometrical as well as the dimensional attributes of space were considered. This first step 

led to the identification of specific analytical criteria which, with through space syntax methodology, 

allowed this investigation to study both the physical dimensions as well as the internal organization of 

spaces (area, geometry, accessibility, space-functional organization, served and servant spaces, 

circulation systems, natural light control and type of ventilation). 

Through a comparative analysis of the several study cases mentioned above, this research was able 

to identify common concepts and strategies standing out the most in the architectural composition of 

Portugal's 20th century STEM buildings. 
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1. Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

Neste capítulo introdutório identifica-se o objeto de estudo do trabalho realizado, definem-se os 

principais objetivos e apresenta-se o estado atual dos conhecimentos. É ainda identificada a 

metodologia de trabalho adotada e a organização da dissertação.  
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1.1. Tema 

A presente dissertação tem como tema a arquitetura universitária do século XX. Analisam-se em 

particular os edifícios dedicados ao ensino das áreas científico/tecnológico, doravante designados por 

edifícios CTEM (Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática), que tenham sido construídos de 

raiz para o efeito durante o século XX em Portugal. São confrontadas soluções de projeto distintas 

tendo como objetivo identificar critérios conceptuais comuns nas estratégias projetuais adotadas.  

O trabalho insere-se no âmbito da linha de investigação em curso no CiTUA (Centro para a Inovação 

em Território, Urbanismo e Arquitetura) designada – AMBIENTES DE CONHECIMENTO. Através do 

recurso a ferramentas de análise morfológica procura-se caracterizar - descrever e analisar - os 

edifícios CTEM a partir da sua forma arquitetónica, e interpretar os princípios adotados na sua 

organização e composição. 

 

 

1.2. Objetivos 

O estudo desenvolvido no quadro desta dissertação partiu das seguintes questões de investigação: 

 O que caracteriza o edifício CTEM construído no século XX em Portugal? 

É possível identificar padrões comuns nas soluções projetuais analisadas? 

 

Neste sentido, é seu principal objetivo identificar e analisar as estratégias arquitetónicas utilizadas 

nos edifícios CTEM do universo em estudo, construídos no século XX. Pretende-se caracterizar as 

correspondentes propriedades espaciais - morfométricas e configuracionais - de modo a identificar a 

existência ou não de padrões que contribuam para a definição de tipos e regras arquitetónicas 

aplicáveis a este tipo de infraestrutura universitária. 

 

 

1.3. Justificação do Tema 

“A universidade é uma instituição que tem desempenhado um papel significativo na história 

da Humanidade. Acompanha a evolução da sociedade, contribuindo decisivamente para a 

sua renovação, além de ser o lugar indicado para a transferência de conhecimento, pesquisa 

e intercomunicação entre pessoas.” (Campos Calvo-Sotelo, 2007). 

 



3 

 

Os espaços vocacionados para o ensino e conhecimento, nomeadamente as instituições de Ensino 

Superior, encontram-se permanentemente num processo de revisão e reconstrução e têm como 

missão principal promover a formação ética e profissional do ser humano (Campos Calvo-Sotelo, 

2000; 2011). Para além disto, assumem um papel fulcral nas dinâmicas urbanas da sociedade atual 

uma vez que, para além da sua função educativa, funcionam também como espaços abertos à 

comunidade em que se situam.  

Durante o período em estudo, a arquitetura universitária depara-se com constantes desafios de forma 

a dar resposta a novos modos de ensino e de aprendizagem. Desta forma surgem novos espaços de 

ensino nos edifícios universitários, decorrentes da introdução de novas filosofias de ensino e novos 

programas.  

Esta dissertação pretende contribuir para o entendimento e compreensão deste tipo de infraestrutura 

do conhecimento, particularmente no que se refere à adequação do espaço físico à função a que se 

destina.  

 

 

1.4. Estado da Arte 

O estudo bibliográfico desenvolvido no âmbito da dissertação foi centrado em duas áreas distintas: i) 

arquitetura e ensino superior e ii) morfologia arquitetónica. 

Existe uma vasta bibliografia sobre arquitetura universitária e a sua evolução, no entanto esta não se 

foca especificamente nos edifícios CTEM. A seleção da bibliografia consultada teve como objetivo, 

numa primeira fase, compreender a evolução do ensino superior, o seu desenvolvimento territorial e 

as consequências para a arquitetura e infraestruturas utilizadas. Numa segunda fase, permitiu 

compreender os princípios utilizados e as estratégias comuns. Destacam-se as seguintes obras: 1) 

Walter Ruegg (2004), A History of the University in Europe: Volume 3, Universities in the Nineteenth 

and Early Twentieth Centuries (1800-1945); 2) Water Ruegg (2011), A History of the University in 

Europe: Volume 4, Universities since 1945; 3) Madalena Cunha Matos (1999), As Cidades e os 

Campi; e 4) Pablo Campos Calvo-Sotelo (2007), Campus- Madrid. Urbanismo y Arquitectura en las 

universidades de la Comunidad de Madrid; 

As duas primeiras obras destacam-se pela explicação detalhada da História da Universidade na 

Europa durante o século XX. Apresentam o desenvolvimento e evolução do panorama universitário 

europeu, identificando e justificando as ideologias e conceções adotadas, os acontecimentos mais 

marcantes e as influências futuras e ainda o progresso introduzido nas diferentes áreas de 

conhecimento, nomeadamente de Ciências Exatas, Matemáticas e Tecnologias.  
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A terceira obra explora pormenorizadamente os modelos de ensino e as suas origens, estabelecendo 

comparações com o sistema de ensino português, bem como a configuração e conceção 

arquitetónica dos espaços físicos universitários portugueses.  

Por fim, destaca-se a obra Campus-Madrid pela metodologia de análise utilizada. Esta obra aborda 

os campus universitários de Madrid segundo uma perspetiva histórica, urbanística e arquitetónica. Os 

casos de estudo selecionados são analisados segundo uma matriz comum que considera, numa 

primeira fase, as características da própria universidade (cidade, número de alunos, data de 

construção, estrutura espacial) e em que posteriormente é analisado o campus, a sua configuração 

espacial e a relação do campus com a cidade em que se insere. Através desta análise são 

elaboradas fichas síntese e tabelas com a informação recolhida para cada edifício do campus em 

estudo.      

Em termos da morfologia arquitetónica a bibliografia consultada incide nos princípios conceptuais da 

análise morfológica e nas metodologias e respetivas ferramentas de descrição e interpretação da 

organização e composição de edifícios complexos.  

Selecionaram-se as abordagens centradas na compreensão dos atributos formais e configuracionais 

das formas construídas e as metodologias que permitem processos de representação/descrição 

precisos e comparáveis. Para o efeito destacam-se: 1) Bill Hillier e Julienne Hanson (1984), The 

Social Logic of Space; 2) Bill Hillier (1996), Space is the Machine; 3) Philip Steadman (1989), 

Architectural Morphology; 4) Philip Steadman (2014), Building Types and Built Forms;  

As duas primeiras enquadram-se no âmbito da teoria da lógica social do espaço, também designada 

por análise sintática (do inglês Space Syntax). A abordagem está centrada nas propriedades 

espaciais de natureza topológica – propriedades configuracionais - e o modo como essas 

propriedades traduzem o programa funcional que acolhem. Na perspetiva sintática, o conhecimento 

da linguagem formal, só é estabelecido a partir do momento em que as propriedades configuracionais 

são relacionadas com as estruturas sociais, já que parte do princípio de que o espaço adquire uma 

determinada ordem e expressão formal em resultado de um processo social (Heitor, 1997). 

As outras duas concentram-se na compreensão dos atributos formais, geométricos e dimensionais - 

morfométricos - responsáveis pela condição material das formas construídas – e.g. implantação, 

dimensão, forma e geometria, escala e proporções, relações visuais, - enquadráveis numa “ciência 

das formas possíveis” (Steadman, 1983).  
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1.5. Metodologia 

O estudo desenvolvido nesta dissertação adota uma metodologia de natureza exploratória baseada 

em: i) pesquisa documental e recolha bibliográfica; ii) análise morfológica e configuracional. Para o 

efeito foram consideradas três fases: 

Na primeira fase é feita a pesquisa documental e recolha bibliográfica abordando dois temas 

principais: i) análise morfológica e ii) edifícios universitários em Portugal, sendo dada maior ênfase 

aos que foram construídos durante o século XX e que se destinam ao ensino das áreas 

científico/tecnológicas. Esta pesquisa teve como objetivo a identificação de métodos, critérios e 

variáveis utilizados na análise morfológica, mas também o levantamento de edifícios universitários e 

informação sobre a sua evolução, assim como a identificação de obras de referência. Pretendeu-se 

assim construir uma metodologia suficientemente abrangente para permitir uma análise generalizada, 

assim como suficientemente dirigida para permitir a identificação de padrões espaciais que 

contribuam para a definição de tipos e regras arquitetónicas aplicáveis a este tipo de infraestrutura 

universitária. 

Na segunda fase é delimitada a amostra de estudo e feita a seleção dos casos de estudo. Esta fase 

inclui também a recolha de informação e compilação de peças desenhadas dos projetos dos edifícios 

em análise. Finalmente inclui o tratamento e compilação dos dados obtidos.  

Na terceira fase procede-se à análise morfológica dos casos de estudo recorrendo à análise dos 

sistemas de distribuição e do espaço interior (espaços servidos e servidores), estrutura 

configuracional (sintaxe espacial) e distribuição espacial por setores funcionais. A informação obtida é 

compilada numa ficha de análise de forma a proceder à interpretação e comparação dos resultados. 
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1.6. Organização da Dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em duas partes distintas. Na primeira parte (correspondente ao 

capítulo 2) é feita a contextualização do objeto de estudo e na segunda parte (capítulos 3 e 4) é 

referido o estudo empírico com base em casos de estudo.   

O capítulo 2 está dividido em três subcapítulos. O primeiro faz uma breve sistematização do sistema 

de ensino superior praticado durante século XX, considerando os modelos mais influentes para a sua 

evolução e a relação com o sistema de ensino superior português. A segunda parte do capítulo 

concentra-se no ensino dedicado às Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (também 

designadas por CTEM) durante o mesmo período. O capítulo termina com as Universidades 

portuguesas vocacionadas para as áreas de estudos já mencionadas.   

O capítulo 3 foca a metodologia de análise utilizada e está dividido em três partes. Na primeira parte 

são descritas e esclarecidas as variáveis morfológicas que serão utilizadas no capítulo seguinte. A 

segunda parte corresponde à análise sintática e são apresentados os princípios da teoria da Sintaxe 

Espacial. Por fim, a terceira parte diz respeito à análise dos casos de estudo e é apresentada e 

descrita a ficha de caracterização utilizada. 

O capítulo 4 apresenta os casos de estudo e está igualmente dividido em três partes. A primeira 

identifica os casos de estudo e os critérios de seleção. As duas últimas correspondem à análise 

morfológica. Numa primeira fase, é feita uma caracterização geral dos edifícios e por fim, uma análise 

morfológica segundo as principais características comuns identificadas.  

No último capítulo são desenvolvidas as conclusões e considerações do estudo realizado.  

Em anexo, são apresentadas as fichas de análise referentes a cada caso de estudo.  
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2. Enquadramento 

 
 

 

 

 

 

RESUMO 

Este capítulo visa contextualizar o objeto de estudo: os edifícios universitários dedicados ao ensino 

das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (CTEM). Para o efeito faz-se uma breve 

sistematização do sistema de ensino superior praticado durante século XX, considerando os modelos 

mais influentes para a sua evolução e a relação com o sistema de ensino superior português. A 

segunda parte do capítulo concentra-se no ensino dedicado às Ciências, Tecnologias, Engenharias e 

Matemáticas durante o mesmo período. O capítulo termina com as Universidades portuguesas 

vocacionadas para as áreas de estudos já mencionadas. 
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2.1. Ensino Universitário no século XX 

O ensino superior no século XX enquadra-se no contexto da universidade moderna. O conceito de 

universidade moderna surge no início do século XIX com Humboldt, na criação da Universidade de 

Berlim e a sua influência prolonga-se até ao século XX. Destacam-se quatro modelos de ensino como 

os mais influentes e significativos para a evolução e consolidação do ensino universitário no século 

XX: modelo francês, alemão, inglês e norte-americano (Campos Calvo-Sotelo, 2000).  

Estes modelos, para além de terem contribuído para a construção da universidade moderna, são 

também aqueles que mais influenciaram o paradigma de ensino superior português devido às suas 

filosofias de universidade, tipos institucionais, sistemas académicos, saberes, sistemas e métodos de 

ensino e ainda, devido à sua proximidade geográfica e consequentes relações politicas, económicas 

e sociais (Matos, 1999).   

O modelo francês é caracterizado pela dualidade entre Universidade e as Grandes Ecoles e por uma 

perspetiva funcionalista. No início do século XIX a Universidade estava organizada num sistema de 

cinco Faculdades independentes: Teologia, Medicina, Direito, Letras e Ciências Matemáticas e 

Físicas e apresentava como pressupostos os princípios da religião Cristã, fidelidade ao Imperador e 

obediência às regras impostas pelo corpo docente. Este modelo de ensino superior verifica-se até ao 

final do século XIX, altura em que o modelo de ensino francês passa a ser influenciado pelo sistema 

de ensino alemão.  

As Grandes Écoles têm como objetivo “fornecer uma formação científica, baseada na matemática, na 

física e na química” (Matos, 1999), são voltadas para o ensino e formação profissional e destinadas a 

dotar o estado de funcionários tecnicamente qualificados. A fundação de novas escolas surge sempre 

que há necessidade de uma nova especialidade que as Universidades não oferecem e são 

caracterizadas pelo seu sistema de acesso seletivo, do rigor dos exames e da excelência do corpo 

docente. Estas Écoles alcançaram um prestígio elevado e distinto que se sobrepôs ao das 

Universidades e que ainda hoje se mantem.        

O modelo alemão surge em 1810 com a fundação da Universidade de Berlim por Wilhelm von 

Humboldt, baseada nas ideias do teólogo e filosofo Friedrich Scheiermacher. Segundo este, “o papel 

da universidade não era transmitir conhecimento reconhecido e diretamente utilizável (…) mas sim 

demonstrar como esse conhecimento é descoberto” (Ruegg, 2004). A Universidade de Berlim foi 

fundamentada por uma ideia de educação científica e pela procura permanente da verdade e 

conhecimento. Tinha como objetivos introduzir os estudantes à investigação científica através de 

seminários e laboratórios e da investigação conjunta entre alunos e professores (Campos Calvo-

Sotelo, 2000). A ideologia em que se fundamenta a Universidade de Berlim estende-se 

posteriormente a outras universidades.  

A Alemanha é o primeiro país a desenvolver um modelo para a universidade moderna e, partir do fim 

do século XIX, este modelo representava a universidade moderna na Europa, Japão e Estados 

Unidos da América (Ruegg, 2004). Este modelo assenta nos princípios de autonomia entre 
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faculdades e Estado, de liberdade académica e de investigação e pesquisa científica como forma de 

ensino, enfatizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e formação geral, humanística e 

científica, com foco na totalidade e universalidade do saber (Silveira et al, 2016). De acordo com os 

fundadores da Universidade de Berlim, “a liberdade que estava no centro da procura académica do 

conhecimento não significava apenas liberdade para estudar, ensinar e investigar mas também 

liberdade na relação da universidade com o Estado e com a Igreja” (Ruegg, 2004).  

Inglaterra é a primeira nação a admitir influências do modelo alemão. Acontece em meados do século 

XIX e por volta de 1870, as duas Universidades mais importantes do país, Oxford e Cambridge, 

pareciam-se com Universidades alemãs. Estas estavam organizadas em colleges e tinham como 

missão, para além da transmissão de conhecimento, a formação do carácter e personalidade dos 

estudantes que viriam a ser os futuros membros da elite (Matos, 1999). O modelo de college 

caracteriza-se por edifícios de planta quadrada ou retangular com pátios interiores, podendo ser 

comparadas à tipologia de claustro (Campos Calvo-Sotelo, 2011).  

No final do século XIX são fundadas as civic universities. Situam-se nas grandes cidades de forma a 

satisfazer necessidades locais e começam a alcançar o estatuto universitário no início do século XX. 

A universidade inglesa só é organizada num sistema planeado a partir dos anos 60 do século XX. 

Nesta altura são fundadas as greenfield universities que se destacam pela possibilidade de poderem 

experimentar novas disciplinas e novos tipos de organização. O sistema de ensino preponderante era 

através de aulas e conferências, enquanto que em Oxford e Cambridge o sistema tutorial continuava 

a ser dominante.   

As civic e greenfield universities, contrariamente ao panorama praticado em Oxford e Cambridge, 

tinham como objetivo uma educação para o desenvolvimento da classe média, visando o 

desempenho de atividades profissionais e industriais (Matos, 1999).  

As primeiras Universidades americanas (século XVII) assentam nos prossupostos de colleges 

britânicos, nomeadamente de Oxford e Cambridge, no entanto, no final do século XIX é notória a 

influência do modelo alemão. O modelo americano era o preponderante no final do século XX, sendo 

que o seu sucesso e influência se devem à adoção e desenvolvimento de conceitos e ideias 

praticadas nas universidades europeias no século XIX. As semelhanças entre o modelo de ensino 

americano e alemão estão relacionadas com a importância e interesse dado à pesquisa e 

investigação científica e na liberdade académica.  

Desenvolvem também o sistema de departamentos. Os departamentos funcionam como equipas 

interpares que se dedicam ao ensino e investigação. Com a instituição dos departamentos, “os 

professores alcançam uma autonomia progressiva: a unidade já não é a cátedra mas o departamento 

de pares, associando o trabalho de ensino e investigação” (Matos, 1999).  

O modelo de universidade americana é conhecido pela introdução e desenvolvimento do conceito de 

campus universitário. Este conceito foi utilizado pela primeira vez no século dezoito para caracterizar 
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a ampla extensão de terreno da Universidade de Princeton e, atualmente é utilizado de forma 

abrangente para descrever a área em que se situam os recintos universitários, ou seja, a área onde 

se situam os edifícios, infraestruturas e espaços universitários (Cannas da Silva, 2011). As suas 

origens provêm dos pressupostos formais e funcionais adotados nos colleges britânicos (Campos 

Calvo-Sotelo, 2011). No entanto, situam-se na periferia da cidade e de forma isolada, contrariamente 

aos colleges ingleses que se situam nos centros urbanos.  

Desde o século XVII, altura em que se constroem as primeiras universidades americanas, a tipologia 

de campus evolui a nível concepcional, estilístico e configuracional (Campos Calvo-Sotelo, 2011), 

sendo que no século XX o campus americano acolhe, para além das funções letivas, as 

infraestruturas necessárias para as vertentes desportivas e residenciais. Ao longo da sua evolução 

manteve como características a sua relação com a cidade e com a Natureza e ainda a abertura à 

comunidade (Chapman, 2006).  

 

O ensino em Portugal é influenciado pelos modelos apresentados, sendo que prevalece a influência 

do modelo Francês pelo menos até aos anos 60 (Matos, 1999). Destaca-se ainda a preponderância 

da lição magistral, dependência de um poder central e separação entre espaços de ensino e de 

investigação. No entanto, apesar de ser maioritariamente influenciado pelo modelo francês, identifica-

se também um fascínio pelo modelo americano. No início e no final do século XX este era o modelo a 

alcançar. Destaca-se ainda a reduzida influência do modelo inglês e a constante aspiração pelo 

modelo alemão (Matos, 1999). 

O fascínio pelo modelo americano justifica-se pelos seus campi universitários, sendo que estes são 

introduzidos em Portugal nos anos 20 do século XX. Apesar da constante aspiração por este modelo, 

em Portugal este nunca se afirmou nem foi verdadeiramente implementado (Fonseca, 2011). O 

primeiro campus português surge com a construção do IST, no entanto este difere do modelo 

americano, principalmente pela sua localização no centro da cidade.  

As restantes tentativas de alcançar o modelo americano surgiram com a criação das cidades 

universitárias de Lisboa, Coimbra e Porto onde estavam situados os edifícios das várias faculdades 

de cada Universidade, assim como edifícios destinados a funções desportivas e residenciais (Matos, 

1999).  
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2.2. Ensino Universitário das CTEM no século XX 

A universidade moderna é caracterizada pelo desenvolvimento do espírito científico. O espírito 

científico surge com o desenvolvimento da universidade de Berlim e baseia-se na introdução dos 

estudantes à investigação, através de seminários (por oposição a aulas expositivas), laboratórios de 

pesquisa, publicações e fundação de sociedades científicas (Ruegg, 2004). 

Nas Ciências Exatas e Engenharias os modelos de ensino estavam em evolução desde o século XIX, 

sendo que no início do século XX já se considerava que as universidades detinham tanto um papel 

enquanto escola mas também como institutos de investigação científica (Bockstaele, 2004). Deste 

modo, nesta época a maioria das universidades europeias detinha as infraestruturas necessárias 

para o desenvolvimento do espírito científico.  

Devido a estas inovações nas Universidades, na segunda metade do século XX os alunos 

encontravam-se expostos a uma maior diversificação de métodos de ensino e ainda a uma maior 

variedade de cursos disponíveis, uma vez que os ramos das Ciências e Tecnologias se 

especializaram substancialmente (Rothblatt, 2011).  

As Ciências Exatas passam a ser consideradas como ciências fundamentais no início do século XIX, 

tornando-se disciplinas independentes. Na sequência do desenvolvimento do espírito científico, em 

meados deste século surgem os primeiros seminários dedicados ao ensino de Matemática e ainda os 

primeiros exercícios práticos realizados em laboratórios, sendo que no início do século XX os 

laboratórios académicos eram a infraestrutura de excelência para a realização de investigação 

científica. No século XX os ramos das Ciências Exatas começam a ser cada vez mais especializados 

e específicos, partilhando, no entanto, os mesmos princípios e métodos de ensino.  

As áreas dedicadas às Engenharias e Tecnologias não obtiveram o reconhecimento universitário 

imediato por serem consideradas campos de atividade inapropriados nas instituições de ensino 

superior (Guagnini, 2004) e consequentemente eram lecionadas em escolas técnicas. No final do 

século XIX, as escolas técnicas começam a alcançar o estatuto universitário e nos anos 50 do século 

XX, os cursos de Engenharia eram lecionados tanto em institutos técnicos e outras escolas 

igualmente especializadas como também em Universidades (Rothblatt, 2011). 

Até ao século XX, era apenas feita a distinção entre Engenharia Mecânica e Civil. À semelhança do 

que aconteceu nas Ciências Exatas, também as engenharias começam a ser mais especializadas no 

início do século XX, passando a haver também cursos de Engenharia Eletrotécnica, Química e Minas. 

Na primeira década do século XX, a maioria das escolas europeias de Engenharia e Tecnologias 

passa a oferecer oportunidades para a realização e desenvolvimento da pesquisa académica, tendo 

como objetivo alcançar um maior prestigio e respeito na comunidade académica. No entanto, em 

países em que estas áreas se encontravam mais desenvolvidas, os laboratórios para ensino 

começam a ser adotados no final do século XIX.  
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Destaca-se ainda a importância das duas Guerras Mundiais para o desenvolvimento do ensino 

tecnológico e da tecnologia em si. A necessidade de melhorar as competências e capacidades 

bélicas, numa tentativa de evitar o perigo eminente de um novo confronto militar, promoveu 

fortemente o progresso e evolução de novas tecnologias (Guagnini, 2004). 

 

 

2.3. Universidades Portuguesas com ofertas CTEM  

Em Portugal, no início do século XX o conceito de universidade encontrava-se bastante atrasado face 

ao panorama europeu. As dificuldades sentidas no século XIX e início do século XX, como as 

invasões francesas, a implantação da República e os consequentes períodos de instabilidade política 

e económica, contribuíram bastante para este atraso.  

Durante o século XX em Portugal, identificam-se dezasseis
1
 Universidades vocacionadas para o 

ensino das CTEM. No entanto, as Universidades de Coimbra, de Lisboa e do Porto já existiam 

anteriormente, sendo que as últimas duas detinham apenas o estatuto de instituição de ensino. É a 

partir da Implantação da República em 1910 e do decreto-lei de 22 de Março de 1911 que são criadas 

as Universidades de Lisboa e Porto.  

Em 1911 estas áreas eram apenas lecionadas no Instituto Superior Técnico e nas Universidades de 

Coimbra, Lisboa e Porto, nas respetivas faculdades de Ciências. A instabilidade decorrente da 

primeira Guerra Mundial, a crise económica vivida nos anos 30 e ainda o regime político do Estado 

Novo impediram que estas Universidades se desenvolvessem rapidamente.  

Deste modo, é a partir dos anos de 1970 que começam a surgir a maioria das restantes 

Universidades. Este fenómeno acontece no seguimento de uma Reforma em 1973 (Decreto-lei 

n.º5/73), aplicada pelo então Ministro da Educação Veiga Simão, que deu origem à expansão e 

diversificação do ensino superior em Portugal. Através da implementação desta Reforma, verifica-se 

um crescimento acelerado da procura pelo ensino universitário e a consequente incapacidade de 

resposta por parte do sistema de ensino público, o que contribuiu para o desenvolvimento do sector 

privado (Gomes, 2004).  

Nesta altura o paradigma de conceção utilizado nos edifícios universitários portugueses era 

maioritariamente o de estruturas pavilhonares, onde se verifica uma repetição modular e a 

importância atribuída à funcionalidade dos edifícios. A adoção da estrutura pavilhonar evidencia-se a 

partir dos anos 20 do século XX (Matos, 1999) e é através deste que se alcança o conceito de 

campus universitário, onde os edifícios pavilhonares são organizados em vastos recintos.  

  

                                                           
1
 Considerando que o Instituto Superior Técnico passa a integrar a Universidade Técnica de Lisboa em 1930. 
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De seguida, é apresentada uma lista e um mapa com a localização geográfica das Universidades 

portuguesas que oferecem formações nas áreas das CTEM e a respetiva data de fundação.  

 

01| Universidade de Coimbra- 1290. Inclui a Faculdade de Ciências (1911) que passa a ser 

Faculdade de Ciências e Tecnologias em 1972 

02| Instituto Superior Técnico- 1911 

03| Universidade de Lisboa- 1911. Inclui a Faculdade de Ciências (1911) 

04| Universidade do Porto- 1911. Inclui a Faculdade de Ciências (1911) e a Faculdade de Engenharia 

(1926) 

05| Universidade Técnica de Lisboa-1930. Instituto Superior Técnico passa a fazer parte desta 

Universidade em 1930 

06| Universidade Lusófona do Porto-1944 

07| Universidade de Aveiro- 1973 

08| Universidade do Minho- 1973. Inclui a Escola de Ciências (1975) e a Escola de Engenharia (1975) 

09| Universidade Nova de Lisboa- 1973. Inclui a Faculdade de Ciências e Tecnologias (1977) 

10| Universidade de Évora- 1979. Inclui a Escola de Ciências e Tecnologias (1979) 

11| Universidade do Algarve- 1979. Inclui o Instituto Superior de Engenharia (1979) 

12| Universidade dos Açores-1979. Departamentos unem-se e passam a constituir a Faculdade e 

Ciências e Tecnologias (2016) 

13| Universidade Autónoma de Lisboa- 1985 

14| Universidade da Beira Interior- 1986. Inclui a Faculdade de Ciências (1986) e a Faculdade de 

Engenharias (1986) 

15| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro- 1986. Inclui a Escola de Ciências e Tecnologias 

(1986) 

16| Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias- 1987 

17| Universidade da Madeira- 1988. Inclui a Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias (1991) 
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Figura 1- Localização geográfica das universidades CTEM portuguesas 
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RESUMO 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada para a análise dos casos de estudo. São 

apresentadas e caracterizadas as variáveis de análise, apresentados os pressupostos da teoria da 

Sintaxe Espacial e é ainda esclarecido o conteúdo da ficha de análise.   
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3.1. Análise Morfológica 

Pretende-se caracterizar o edifício CTEM construído no século XX e identificar padrões comuns nas 

soluções de projeto. Para isto, são estudadas as propriedades configuracionais do espaço e 

analisado o espaço interior, recorrendo à aplicação de uma matriz de análise comum a todos os 

casos estudados. 

De forma a construir a matriz de análise foram selecionadas propriedades morfométricas comuns aos 

vários casos de estudo que considerassem tanto as dimensões físicas, como a organização interna 

dos espaços. Assim, as variáveis consideradas para a análise morfológica são: 1) a área total; 2) tipo 

de geometria/configuração; 3) número de pisos; 4) acessibilidade do edifício; 5) organização 

espaço/funcional e setores funcionais; 6) sistemas de distribuição; 7) entrada e controlo de luz 

natural; 8) tipo de ventilação.  

O conceito de área total utilizado compreende o somatório da área de todos os pisos, acima e abaixo 

da cota de soleira, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores. Inclui espaços de 

circulação (átrios, galerias, corredores, caixas de escadas e elevadores), varandas, caves e sótãos, 

arrecadações, espaços destinados a instalações técnicas, estacionamento, espaços não encerrados 

(terraço, alpendres e telheiros) e espaços não cobertos pavimentados (pátios).  

Este conceito difere dos de área bruta, área bruta de construção do edifício e de área de construção 

descritos, respetivamente, no Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), no Código de 

Imposto Municipal sobre Imóveis (DL 287/2003) e no Decreto Regulamentar nº 9/2009  uma vez que 

considera todos os espaços do edifício para o cálculo da área. No entanto, e apesar de não estar 

definido nos regulamentos mencionados anteriormente, o conceito de área total foi utilizado para que 

fosse possível calcular o rácio entre espaços servidos e servidores. 

Relativamente ao tipo de geometria, admite-se que este pode apresentar uma forma regular, isto é, 

volumetria retangular ou quadrangular. Considera-se ainda configuração ortogonal e irregular.  

Para análise do sistema distribuidor/circulação considera-se que este pode ser linear, ortogonal e 

centralizado, conforme a configuração das áreas de circulação. Consideram-se corredores de 

distribuição linear quando a sua disposição é uma linha direta e distribuição ortogonal quando há 

intersecções da circulação linear. Por fim, considera-se circulação centralizada quando a distribuição 

funciona em torno de um espaço central e dominante. A circulação do edifício pode ainda ser 

caracterizada através de corredores de distribuição dupla, caso o corredor distribua para espaços 

localizados nos dois lados, de distribuição simples, quando acontece apenas para um dos lados do 

corredor e, por fim, em galerias. As galerias assumem-se como espaços de circulação abertos de um 

dos lados. Podem ainda ser consideradas galerias interiores ou exteriores. 

Analisa-se também a existência de átrios e pátios. 

Quanto às características físicas, é avaliado o tipo de iluminação - natural ou artificial - o tipo de 

entrada de luz natural (lateral ou zenital) e ainda o tipo de ventilação presente- mecânica ou natural. 

http://www.dgotdu.pt/filedownload.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-b003-8fb407da00ca&channel=C4193EB3-3FA7-4C98-B8CA-D6B9F5602448&content_id=31D377F4-AD81-4BBB-812F-470BF9D40C3B&field=file_src&lang=pt&ver=1
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Os setores funcionais estão organizados em: 1) espaços letivos (salas de aula, anfiteatros e 

laboratórios); 2) gabinetes; 3) bibliotecas; 4) restauração (bares, cafetarias e cantinas); 5) espaços de 

conferências; 6) zonas administrativas; 7) museus. Estes são apresentados em forma de 

percentagem, isto é, a percentagem a que corresponde a sua área no total do edifício em estudo.  

Por fim, é ainda analisado o rácio entre espaços servidos e servidores. Espaços servidores são 

aqueles que servem os espaços servidos e em que o habitar do espaço é limitado, correspondendo 

maioritariamente a zonas de circulação e áreas de apoio. Este conceito foi proposto por Louis Kahn 

como forma de distinguir espaços e funções e organizá-los hierarquicamente, afirmando em 1961 

“(…) certos espaços são muito pouco importantes e outros são a razão de ser. Mas os espaços 

pequenos contribuem para a força dos espaços maiores. Servem-nos.”.(Kahn, 1961). No projeto do 

Trenton Jewish Community Center, Kahn teve o cuidado de clarificar os conceitos de “servidos” e 

“servidores”: “ Os espaços menores são utilizados para entradas (…), áreas de apoio, instalações 

sanitárias (…). De certa forma, os espaços menores servem os espaços maiores” (Solomon, 2000).  

 

 

3.2. Análise Sintática 

Tendo como propósito analisar as propriedades configuracionais de cada caso de estudo e o modo 

como estas traduzem o programa funcional que acolhem, recorre-se à teoria de Sintaxe Espacial (do 

inglês Space Syntax).  

A teoria da Sintaxe Espacial foi desenvolvida por Bill Hillier e Julienne Hanson na década de 1970 no 

University College London. É simultaneamente uma teoria e metodologia de análise espacial e tem 

como objetivo a investigação de relações entre configuração espacial e fenómenos sociais, 

económicos e ambientais. Neste sentido, Hillier e Hanson elaboraram ferramentas que permitem 

representar as formas urbanas e arquitetónicas, quantificar e interpretar o seu processo de produção, 

particularmente as regras morfológicas de natureza topológica, construídas em função das 

circunstâncias sociais do momento (Heitor, 1996). 

Esta metodologia adota uma representação simplificada do espaço construído, podendo ser aplicada 

a escalas muito variadas, desde a escala urbana à escala do compartimento. Esta distinção resulta 

sobretudo da especificidade das estruturas espaciais embora todas possam ser representadas 

através de gráficos bidimensionais produzidos através das plantas.  

No âmbito desta dissertação a teoria de sintaxe espacial é apenas aplicada à escala do edifício, 

interpretando os edifícios como conjuntos de espaços articulados entre si. Neste contexto, a 

metodologia tem como objetivo analisar a estrutura configuracional e o tipo de programa funcional 

presente nos casos de estudo. Como já foi referido, este modelo propõe uma representação 
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simplificada do espaço descrita graficamente com esquemas produzidos através das plantas, dando 

origem a mapas de espaços convexos e mapas axiais.  

O mapa de espaços convexos corresponde à imagem de acessibilidade física e visual experimentada 

por aqueles que estão fixos no sistema espacial. É formado pelo menor conjunto de espaços 

convexos (i.e., espaços em que, a partir de qualquer ponto no seu interior, todos os outros pontos são 

visíveis – ou espaços em que é possível unir quaisquer dois pontos no seu interior por uma linha reta, 

contida totalmente dentro do mesmo espaço) e tem como propósito caracterizar relações entre os 

espaços do sistema e os elementos construídos. Este mapa pode ser transformado num grafo 

convexo em que os espaços correspondem aos vértices ou nós e as relações de permeabilidade 

entre eles às arestas. 

 

 

 

Figura 2- a) Espaço Convexo  b) Espaço Côncavo 

(Hillier, 1989) 

 

O mapa axial corresponde à imagem de acessibilidade física e visual experimentada por aqueles que 

se movem no sistema espacial. De forma análoga ao mapa convexo, o mapa axial pode ser 

transformado num grafo axial e contém informação acerca das conexões de cada linha com todas as 

outras que constituem o sistema. No grafo axial os vértices correspondem às linhas e dois vértices 

são adjacentes se e só se as linhas correspondentes se intersectam.  
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Figura 3- Representação de uma cidade na região de Var e respetivos mapas (Hillier, 1989) 

a) Representação do espaço  b) mapa axial  c) mapa convexo 

 

 

Hillier e Hanson (1984) introduziram também o conceito de grafo justificado. O grafo justificado é uma 

forma de representação de um grafo axial ou convexo desenhado a partir de um determinado espaço 

que se designa por raiz.  

O grafo justificado funciona como uma representação particular do grafo axial e convexo em que são 

considerados vários níveis. Assim, a raiz do grafo corresponde ao nível 0. Os espaços diretamente 

acessíveis a partir deste espaço são colocados no nível imediato (1); no nível 2 são colocados os 

espaços em que é necessário passar por um espaço intermédio e assim sucessivamente até serem 

considerados todos os espaços do sistema.  
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As medidas sintáticas têm como propósito quantificar o padrão das relações presentes num sistema, 

i.e o modo como os espaços se organizam a partir de noções de profundidade, contiguidade e 

controlo.  

A profundidade mede a acessibilidade média de cada espaço. A profundidade de um espaço V 

prende-se com a distância de V a todos os outros espaços do sistema. Um espaço será tanto mais 

profundo quanto maior for a distância dos outros espaços. Deste modo, a níveis mais profundos 

correspondem espaços mais segregados enquanto que os níveis menos profundos indicam espaços 

mais acessíveis.  

O controlo exprime a quantidade proporcional de acessos que um espaço apresenta em relação aos 

espaços adjacentes, ou seja, o controlo de um espaço V precisa a importância do espaço V 

relativamente aos outros espaços do sistema enquanto ponto obrigatório de passagem. 

Por fim, a contiguidade de um espaço V traduz o número de espaços diretamente adjacentes. Um 

espaço será tanto mais contiguo quanto maior for o número de espaços confinantes com ele. 

  

 

 

 

Figura 4- Estruturas espaciais e respetivos grafos justificados (Hillier, 1996)  
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3.3. Análise dos Casos de Estudo 

Através das variáveis morfológicas identificadas anteriormente, foi elaborada uma ficha de análise 

para cada caso de estudo. De seguida é apresentado um esquema da ficha de análise e a explicação 

necessária para compreender o processo de análise utilizado nos casos de estudo. As fichas relativas 

a cada caso de estudo podem ser encontradas nos anexos.  

 

 

Figura 5- Ficha de Análise 

 

 

Para elaboração da ficha, foi feita, numa primeira fase, uma análise relativa à forma arquitetónica (1), 

às dimensões e acessibilidade dos edifícios. Para esta análise as plantas do edifício foram 

simplificadas num esquema representativo da sua volumetria essencial, no entanto e por se tratar de 

uma simplificação, não deverão ser interpretados de forma literal. Este esquema, para além da 

volumetria, apresenta ainda o sistema de distribuição, também simplificado, que será analisado 

posteriormente. São também apresentadas as principais características do edifício: área total, tipo de 

configuração, número de pisos, acessibilidade e ainda a existência de ligações a outros edifícios. 

De seguida, na análise funcional (2) são apresentados dois gráficos de barras com as percentagens 

correspondentes a cada tipo de espaço existente no edifício. As percentagens são calculadas com 

base nos valores obtidos através do conceito de área total apresentado anteriormente.  
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O primeiro gráfico representa o rácio entre espaços servidos e servidores. O segundo representa 

distribuição dos setores funcionais presentes num edifício, indicando de forma imediata quais os 

setores dominantes do edifício em estudo.  

É ainda apresentada uma análise da distribuição (3). Esta consiste na simplificação dos espaços de 

circulação existentes, horizontais e verticais, para que seja mais facilmente comparável com os 

restantes casos de estudo. Para além da simplificação, são ainda descritas as características do 

sistema distribuidor. Estas características são ilustradas através dos seguintes ícones:  

 

 

Figura 6- Variáveis de Análise 

 

 

Por fim, de forma a caracterizar as propriedades espaciais dos edifícios e a relação entre os 

diferentes espaços presentes, são elaborados grafos justificados (4). Estes foram produzidos com 

base nas plantas dos edifícios e com recurso ao software Jass (Koch 2004). Ao contrário do 

tradicional grafo justificado em que as relações estabelecidas entre os espaços são representadas 

por linhas retas, neste caso opta-se por tornar evidente a distinção entre espaços de circulação 

vertical. Assim, as relações estabelecidas entre acessos verticais e os outros espaços são 

representadas por linhas curvas enquanto as restantes relações são representadas por linhas retas. 
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RESUMO 

Neste capítulo identificam-se os casos de estudo e referem-se os critérios de seleção. Com base na 

metodologia de análise apresentada anteriormente faz-se uma caracterização geral dos edifícios e 

uma comparação com base nas características morfológicas e estratégias arquitetónicas adotadas. 
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4.1. Identificação dos Casos de Estudo 

A seleção dos casos de estudo baseia-se nos seguintes critérios: 1) ser uma instituição de ensino 

superior vocacionada ao ensino científico/tecnológico; 2) ocupar um edifício construído de raiz para o 

ensino, construído/projetado durante o século XX; e 3) disponibilidade de elementos escritos e 

desenhados sobre o edifício.  

A partir do universo apresentado no capítulo 2 foram selecionados os edifícios destinados a albergar 

funções letivas de seis instituições, vocacionados para o ensino de CTEM: (1) Instituto Superior 

Técnico, (2) Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, (3) Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da Universidade de Coimbra, (4) Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade 

Nova de Lisboa, (5) Universidade da Madeira e (6) Universidade de Aveiro. De seguida é 

apresentado um mapa com a distribuição geográfica das universidades em estudo e os respetivos 

edifícios a serem analisados, construídos entre 1927 e 2000.
23

 

                                                           
2
 O trabalho tem como objeto de estudo os projetos originais dos edifícios analisados, uma vez que aborda 

edifícios construídos com o propósito de servirem funções letivas. Deste modo, a recolha de fontes documentais 

torna-se fulcral. Alguns dos edifícios estudados, nomeadamente os mais antigos, como por exemplo os do 

Instituto Superior Técnico e da Universidade de Coimbra, sofreram alterações ao longo dos anos. No entanto, 

são analisados segundo a sua configuração inicial. Toma-se como exceção o pavilhão de Oficinas do IST que, 

por falta de informação sobre o projeto original, foi analisado segundo a sua configuração atual. 

3
  Os edifícios posteriores ao século XX, como o edifício da Torre Sul e Mecânica III do IST e o edifício C6 da 

FCUL, não são abordados nos casos de estudo, no entanto, foram analisados segundo os mesmos critérios e 

por não apresentarem discrepâncias significativas, serão considerados para as conclusões finais. No capítulo 

dos anexos podem ser encontradas as fichas de caracterização dos edifícios mencionados.  
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Figura 7- Distribuição geográfica das universidades e respetivos edifícios em estudo 
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4.2. Caracterização Geral 

4.2.1. Instituto Superior Técnico  

 

 1    2 

 3    4 

Figura 8- Instituto Superior Técnico: 1) Vista aérea do campus; 2) IST, anos 40; 3) IST, 1934; 4) IST, atualmente; 

 

 

Dos quinze edifícios analisados verifica-se uma homogeneidade geométrica, sendo que há uma 

predominância da planta retangular. Tomam-se como exceção os edifícios de Mecânica II e a Torre 

Norte que apresentam, respetivamente, uma configuração irregular e quadrangular.  

O edifício de maior dimensão é o Pavilhão de Civil, com uma área de 31540 m
2
, seguido do Pavilhão 

Central com 13040 m
2
. Por outro lado, os mais pequenos são os Pavilhões de Informática II e 

Informática III, com 695 m
2
 e 940 m

2
. Os últimos têm a particularidade de apresentarem apenas dois 

setores funcionais e um único acesso ao edifício. 

A acessibilidade nos diferentes casos de estudo acaba por ser feita de forma semelhante verificando-

se que a maioria dos edifícios possui acessos a duas cotas distintas. Por outro lado, os Pavilhões de 

Matemática e de Física possuem múltiplos acessos, um principal em cada edifício à cota do piso 

térreo, e os restantes surgem da interligação dos dois edifícios ao longo de cinco pisos, isto é, por 

serem edifícios adjacentes, nos pisos elevados há possibilidade de aceder a um através do outro.  

https://www.google.pt/search?q=instituto+superior+tecnico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1wqrLjv_dAhWmsKQKHX2mCfkQ_AUIDygC&biw=1366&bih=577#imgrc=AUd0UGQRveWt4M:
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/sobre-o-tecnico/institucional/historia/
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/sobre-o-tecnico/institucional/historia/
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Analisando o rácio entre espaços servidos e espaços servidores verifica-se a predominância dos 

espaços servidos. Nos edifícios em que esta distribuição é mais equilibrada há sempre a presença de 

um átrio. Estes edifícios são os Pavilhões Central, Civil, Matemática, Informática II e a Torre Norte. 

Os edifícios maiores são aqueles que acolhem mais valências funcionais. Analisando os vários 

edifícios do IST verifica-se a presença de todos os setores funcionais identificados anteriormente, 

sendo que há uma predominância para o acolhimento de espaços letivos e gabinetes. Estes espaços 

estão presentes em todos os edifícios e são aqueles a que é dedicada maior área no edifício. Para 

além dos espaços referidos, existe normalmente uma biblioteca e um bar nos edifícios em estudo.  

Dos edifícios analisados destaca-se a distribuição ortogonal e linear, concentrando o programa 

funcional na periferia dos edifícios. Na maioria dos edifícios de planta retangular a circulação interna 

faz-se de modo linear, sendo que nos de planta irregular e quadrangular é feita de modo ortogonal. 

Destaca-se ainda a presença de espaços de circulação de distribuição dupla em todos os casos de 

estudo, mas também de distribuição simples na maioria. As galerias estão apenas presentes nos 

Pavilhões Central e de Civil.  

Relativamente às características físicas, todos os edifícios possuem iluminação natural e artificial. A 

entrada de luz natural é feita de modo lateral em todos os edifícios, e tem-se como exceção os 

edifícios Central, de Civil e Informática II que apresentam também iluminação zenital. 

Analisando os grafos justificados dos vários casos de estudo, verifica-se que a Torre Norte é o 

edifício mais profundo
4
, seguido do Complexo Interdisciplinar e do edifício de Matemática e que o 

mais acessível é o Pavilhão de Informática II. No caso da Torre Norte e do Complexo Interdisciplinar, 

a profundidade justifica-se pelo número elevado de pisos e o reduzido número de acessos 

alternativos, o que implica que os espaços menos permeáveis só podem ser acedidos através de um 

espaço intermédio. O Pavilhão de Matemática tem como particularidade a ligação ao edifício de 

Física, fazendo com que grande parte da sua organização funcional esteja localizada a um nível 

bastante permeável. O Pavilhão de Informática II está organizado no mesmo nível, isto é, os espaços 

são todos diretamente acessíveis a partir de um único espaço de circulação. 

 

  

                                                           
4
 Considerando que a sua estrutura espacial foi apenas analisada até ao sexto piso e o edifício possui 14 pisos.  
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4.2.2. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 

1   2 

 3 

Figura 9- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 1) Vista aérea; 2) Vista sobre os edifícios C4 e C5: 3) edifício C8; 

 

 

Identifica-se a preponderância da volumetria retangular, presente em três dos cinco edifícios 

analisados. Os edifícios C1, C2 e C4 apresentam planta retangular, o C8 planta ortogonal e por fim, o 

edifício C3 apresenta uma planta irregular. Os edifícios estão organizados, na sua maioria, em 6 

pisos elevados, sendo que os restantes funcionam em 4 pisos, não havendo assim uma grande 

disparidade.  

Os edifícios têm áreas semelhantes entre si, podendo ser agrupados em três grupos. Os edifícios C3 

e C4 têm cerca de 5000 m
2
, C1 e C2 cerca de 12000 m

2
 e o edifício C8 tem aproximadamente 23000 

m
2
.  

O acesso aos edifícios pode também ser agrupado em três. Os edifícios C1 e C2 possuem acessos 

através de cinco pisos distintos justificados pela presença de espaços de circulação verticais e 

galerias exteriores, que permitem o acesso a diferentes cotas sem que seja necessário percorrer 

http://idl.campus.ciencias.ulisboa.pt/visitas/roof-fcul-7/
http://edificiosfcul.blogspot.com/2010/04/c8.html
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espaços interiores. Os edifícios C3 e C4 são acessíveis a três cotas diferentes e o edifício C8 a dois 

níveis distintos. 

Os edifícios mais antigos, C1, C2, C3 e C4 possuem uma distribuição equilibrada entre espaços 

servidos e servidores, no entanto quando os espaços servidores são ligeiramente maiores verifica-se 

a existência de galerias exteriores de circulação, átrios ou pátios. Por outro lado, no edifício mais 

recente, este rácio é bastante diferente. No edifício C8 acontece o oposto e a predominância é de 

espaços servidos (68,1%) apesar de possuir tanto um pátio como um átrio.  

Apesar da disparidade entre as dimensões dos edifícios, as valências funcionais estão distribuídas de 

forma equitativa e assim, os edifícios apresentam 3 a 4 setores funcionais independentemente da sua 

área total. Mais uma vez, são os espaços letivos e os gabinetes os setores mais frequentes, estando 

presentes em todos os edifícios desta Faculdade. Para além destes, existe normalmente uma zona 

de restauração e uma biblioteca.  

Destaca-se a utilização de um sistema distribuidor ortogonal em todos os edifícios estudados. Na 

maioria dos casos verifica-se a presença de espaços de circulação de distribuição dupla e simples, 

enquanto as galerias estão apenas presentes em três dos cinco casos de estudo.  

Nos edifícios analisados verifica-se a existência de átrios em todos os casos, sendo que a as galerias 

de circulação são a segunda opção mais comum. Os pátios estão apenas presentes no edifício C1 e 

C8.  

Nos edifícios em que existe multiplicidade de acessos, sistemas de circulação vertical e galerias 

exteriores, os espaços são bastante permeáveis e os diferentes pisos acabam por funcionar num 

mesmo nível de profundidade. Por outro lado, nos restantes edifícios identifica-se uma maior 

profundidade.  

Analisando a estrutura configuracional dos restantes edifícios, verifica-se uma maior profundidade 

dos espaços. É de notar também a predominância de espaços mais públicos- pátios, zonas de 

restauração, bibliotecas e espaços letivos- em níveis mais permeáveis e de espaços mais privados- 

gabinetes - em níveis mais profundos, estabelecendo assim relações de hierarquia espacial.   
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4.2.3. Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra  

 

1    2 

 3   4   5 

Figura 10- Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra: 1) Vista aérea Pólo II; 2) Pátio comum aos 

edifícios de Física e Química; 3) Departamento Engenharia Civil; 4) Departamento Engenharia Informática; 5) Departamento 

Engenharia Mecânica; 

 

 

Destaca-se a volumetria ortogonal em todos os edifícios à exceção do edifício do Departamento de 

Química que apresenta uma volumetria retangular. No geral, os edifícios apresentam uma área total 

semelhante, de cerca de 13000 m
2
, desenvolvem-se sobretudo em altura, com uma média de oito 

pisos por edifício. A acessibilidade é feita maioritariamente a três cotas distintas. No entanto, o 

edifício de Engenharia Civil contraria esta homogeneidade uma vez que se desenvolve em apenas 

cinco pisos e apresenta uma área total bastante superior à dos restantes edifícios em estudo, 

aproximadamente 23500 m
2
.  

A relação entre espaços servidos e servidores é bastante equilibrada nos diferentes edifícios, no 

entanto, destacam-se os edifícios de Matemática e do Departamento de Química uma vez que este 

rácio é consideravelmente diferente. No caso do edifício de Matemática verifica-se o domínio dos 

espaços servidos e pelo contrário, no Departamento de Química são os espaços servidores os 

predominantes.  

Identificam-se cinco setores funcionais presentes em todos os edifícios analisados. Estes são: 1) 

espaços letivos; 2) gabinetes de docentes; 3) biblioteca; 4) zonas de restauração; e 5) zonas 

administrativas. Para além dos setores já identificados, os edifícios de Física e de Química possuem 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=626&tbm=isch&sa=1&ei=drK_W9npEIm1sAe-q5mQDg&q=fctuc+departamento+de+fisica&oq=fctuc+departamento+de+fisica&gs_l=img.3...118802.119429.0.119511.6.6.0.0.0.0.92.179.2.2.0....0...1c.1.64.img..4.0.0....0.ezX0vaRD4Wk#imgdii=GnfcT8oRTsBD6M:&imgrc=QclV5YW6NCikvM:
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=626&tbm=isch&sa=1&ei=7rK_W-TyNpWBi-gP54uC6AY&q=fctuc+departamento+de+engenharia+civil&oq=fctuc+departamento+de+engenharia+civil&gs_l=img.3...199339.201461.0.201681.16.16.0.0.0.0.166.1572.9j7.16.0....0...1c.1.64.img..0.11.1066...35i39k1.0.RrfOMKGiIfo#imgdii=fdwFD3QgMWI8kM:&imgrc=kxIf1_HR7yqTPM:
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=626&tbm=isch&sa=1&ei=RLW_W7DbHYOtrgS-0a7oBQ&q=uc+departamento+de+engenharia+informatica&oq=uc+departamento+de+engenharia+informatica&gs_l=img.3...44272.45594.0.45644.11.11.0.0.0.0.126.1000.6j4.10.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.-KQzRO-X-bI#imgrc=iU3Vdgs41cSDxM:
https://www.uc.pt/pimc/banco-imagens/inst_ac_15.jpg?hires
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ainda museus. Os espaços letivos são aqueles que representam uma área mais significativa dos 

edifícios, seguidos dos gabinetes.  

A circulação é feita de forma ortogonal em todos os edifícios com exceção do de Matemática, que se 

faz de forma linear. Verifica-se também a existência de espaços de circulação de distribuição dupla e 

simples em todos os casos de estudo. O uso de galerias de circulação ocorre apenas nos cinco 

edifícios mais recentes: Civil, Mecânica, Informática, Departamento de Química e Departamento de 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Destaca-se ainda o recurso a pátios na maioria dos 

edifícios estudados e a átrios na totalidade dos edifícios.  

Os edifícios de Física e de Química são caracterizados por uma estrutura configuracional bastante 

permeável. Esta configuração resulta da ligação existente entre os dois edifícios e da consequente 

multiplicidade de acessos e percursos alternativos. Nestes edifícios destaca-se o isolamento dos 

gabinetes face aos restantes espaços.  

Observando a organização dos restantes edifícios identifica-se uma tendência para o agrupamento 

por valências funcionais, isto é, verifica-se a existência de um espaço intermédio que apenas distribui 

para um único sector, tornando-o segregado face aos restantes espaços. Nos edifícios de Engenharia 

de Civil e Departamento de Química verifica-se que os níveis mais permeáveis são destinados 

sobretudo aos espaços públicos- espaços letivos, cantinas, bibliotecas e pátios- e nos mais profundos 

há maioritariamente gabinetes, estabelecendo deste modo relações hierárquicas dos espaços. 

 

  



34 
 

4.2.4. Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa 

 

 1    2 

Figura 11- Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa: 1) Vista aérea; 2) Edifício Departamental 

 

Da Universidade Nova de Lisboa foram analisados o edifício Departamental e o edifício IX. No 

primeiro edifício encontram-se os departamentos de Química, de Ciências e Engenharia do Ambiente, 

Conservação e Restauro, Ciências da Vida e Ciências e Tecnologias de Biomassa. O edifício IX 

acolhe o departamento de Engenharia Civil e Ciências da Terra.  

Os dois edifícios estudados apresentam características bastante diferentes, não havendo uma 

homogeneidade nas suas configurações. O edifício IX apresenta planta retangular, com uma área 

total de 5800 m
2
, acessibilidade feita a duas cotas distintas e um sistema distribuidor linear. Por outro 

lado, o edifício Departamental tem uma configuração irregular, 22000 m
2
 de área total, acessos por 

seis cotas diferentes e um sistema distribuidor ortogonal. 

No entanto, analisando o rácio entre espaços servidos e servidores ambos têm os espaços servidos 

como predominantes. Apresentam espaços letivos, gabinetes, zonas de restauração e zonas 

administrativas como valências funcionais, sendo que o edifício IX possui ainda uma biblioteca. Os 

espaços presentes em maior número são os letivos e os gabinetes.  

Apesar de os sistemas distribuidores apresentarem configurações distintas, as suas características 

são idênticas e ambos funcionam como espaços de distribuição dupla e simples. Verifica-se ainda a 

existência de átrios nos dois edifícios. 

Analisando os espaços de acordo com a sua configuração, identifica-se a presença das várias 

valências funcionais nos mesmos níveis de profundidade dos edifícios. Nos níveis mais acessíveis 

identificam-se todos os núcleos funcionais presentes, no entanto, nos mais profundos há sobretudo 

gabinetes e espaços letivos. Por outro lado, verifica-se uma propensão para o isolamento dos 

gabinetes independentemente do nível de profundidade em que se encontram, i.e. há normalmente 

um espaço de circulação que distribui apenas para vários gabinetes adjacentes, fazendo com que se 

tornem isolados dos restantes espaços. Caso não existisse este espaço de circulação, os gabinetes 

estariam situados à mesma profundidade dos restantes espaços do nível de profundidade anterior.  

https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/imagecache/l740/imagens/departamentos/dctb.jpg
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4.2.5. Universidade da Madeira 

 

 1  2 

 

Figura 12- Universidade da Madeira- Campus da Penteada: 1) Vista aérea; 2) Edifício da Penteada 

 

 

O Campus da Penteada é composto por um único edifício de volumetria retangular. Possui 14615 m
2
 

e desenvolve-se em sete pisos, quatro elevados e três subterrâneos. A acessibilidade é feita por dois 

níveis distintos, pelo piso térreo e pelo piso de cota mais baixa.  

O rácio entre espaços servidos e servidores apresenta uma distribuição equilibrada, no entanto os 

espaços servidos ocupam uma área total ligeiramente maior que os espaços servidores. Identifica-se 

a presença de espaços letivos, gabinetes, biblioteca, bares e zonas administrativas, sendo que os 

dois primeiros são os que verificam uma percentagem maior da área total do edifício.   

Os espaços de circulação funcionam em torno dos quatro pátios interiores e assim consideram-se 

como ortogonais e centralizados. O sistema distribuidor é ainda de distribuição dupla e simples e 

caracteriza-se também pela presença de átrios.  

Relativamente às características físicas do edifício, verifica-se a existência de iluminação natural e 

artificial. A entrada de luz natural é feita por sistemas de iluminação zenital e lateral. Por fim, o edifício 

possui ventilação mecânica e natural. 

Observando a configuração do edifício identifica-se a presença de múltiplos setores funcionais em 

cada nível de profundidade, não havendo uma diferenciação hierárquica entre eles. No entanto, 

verifica-se a preponderância de uma valência funcional em cada um destes níveis, ou seja, 

dependendo do nível de profundidade em análise há maioritariamente espaços letivos ou gabinetes. 

 

  

https://i0.wp.com/funchalnoticias.net/wp-content/uploads/2017/07/universidade-uma-1.jpg?ssl=1
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4.2.6. Universidade de Aveiro 

 

 1  2 

 3 

Figura 13- Universidade de Aveiro- Campus de Santiago: 1) Vista aérea; 2) Departamento de Física; 3) Vista do Campus 

  

 

Analisando a volumetria dos edifícios, identifica-se a presença de três configurações distintas. 

Salienta-se a predominância da planta retangular, presente nos edifícios de Física, Química, 

Geociências e Mecânica. Os edifícios de Matemática e de Engenharia Eletrotécnica, 

Telecomunicações de Informática possuem uma configuração ortogonal e por, fim o de Biologia 

apresenta uma planta irregular.  

As suas dimensões são semelhantes sendo que o edifício maior, o de Engenharia Mecânica, 

apresenta uma área total de 5340 m
2
 e o menor, o de Biologia, tem uma área de 3720 m

2
. Os 

edifícios desenvolvem-se maioritariamente em três pisos elevados e, apesar de terem vários acessos, 

são feitos sobretudo a um mesmo nível. Toma-se como exceção os edifícios de Matemática e 

Química que possuem acessos em duas e três cotas distintas, respetivamente.  

Os espaços servidos são os que representam maior área em todos os edifícios estudados, 

representando cerca de 68% da área total dos edifícios.  

Identifica-se a presença de espaços letivos, gabinetes e zonas administrativas em todos os edifícios 

analisados sendo que os dois primeiros representam uma percentagem mais significativa da área 

total do edificado. Para além dos espaços já referidos, quatro dos sete edifícios em estudo possuem 

bibliotecas e zonas de restauração.  

http://fotos.ua.sapo.pt/KDmWveSmwpz3r6U2tAdb/
https://ccmm.madeira.gov.pt/images/newsletter/2016/26.02/universidade_de_Aveiro.jpg
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Os espaços de circulação variam entre lineares e ortogonais, sendo que prevalece a distribuição 

linear, condensando o programa funcional nos limites do edificado. Os espaços de circulação 

funcionam todos como corredores de distribuição dupla, contudo a distribuição simples é apenas 

utilizada em quatro dos sete casos de estudo. Destaca-se a inexistência de pátios e o uso ponderado 

de galerias de circulação no edifício de Química. Por outro lado, todos os edifícios possuem átrios.  

Relativamente às características físicas dos edifícios, identifica-se o uso de iluminação zenital no 

edifício de Geociências. Nos restantes edifícios as entradas de luz natural são feitas lateralmente. 

A estrutura configuracional dos casos de estudo está organizada de forma semelhante. Comparando 

os vários grafos justificados, verifica-se que a maioria apresenta oito níveis de profundidade. 

Confrontando estes últimos, identifica-se a existência de espaços letivos em todos os níveis sendo 

mais frequentes em níveis mais permeáveis. Os gabinetes funcionam nos mesmos níveis que os 

outros espaços, não havendo uma clara distinção hierárquica mas, no entanto, surgem apenas no 

terceiro nível de profundidade. Por fim, constata-se que os espaços mais públicos como o bar e a 

biblioteca funcionam em níveis mais permeáveis e assim, de maior facilidade de acesso.  
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Tabela 1- Tabela resumo

Universidade Edifício 
Organização Funcional Circulação Análise 

Profundidade Volumetria Área (m2) N.º pisos Acessibilidade Setores E. Servidos E. Servidores Pátios  Átrios Distribuição Simples Dupla Galerias 

IST 

Central Retangular 13040 4 2 níveis 7 57% 43,0% x x Ortogonal e Centralizada x x x 9 níveis 

Minas Retangular 4400 4 3 níveis 4 69,4% 30,6%     Linear x x   5 níveis 

Química Retangular 3790 3 2 níveis 2 72% 28,0%     Ortogonal  x x   8 níveis 

Mecânica I Retangular 3790 3 2 níveis 3 68% 32,0%     Ortogonal x x   5 níveis 

Eletricidade Retangular 4870 4 3 níveis 3 76% 24,0%     Linear x x   9 níveis 

Oficinas- Mecânica II Irregular 5545 3 3 níveis 4 72,7% 27,3%   x Ortogonal x x   7 níveis 

Informática I Retangular 1730 4 3 níveis 2 70,9% 29,1%     Linear   x   6 níveis 

Mecânica IV Retangular 980 4 2 níveis 2 75,1% 24,9%     Linear   x   7 níveis 

Complexo Interdisciplinar Retangular 8385 7 2 níveis 5 74% 26,0%   x Linear x x   13 níveis 

Informática II Retangular 695 1 1 nível 2 58,4% 41,6%   x Ortogonal x x   3 níveis 

Civil Retangular 31540 7 2 níveis 6 54,4% 45,6%   x Ortogonal e Centralizada x x x 11 níveis 

Informática III Retangular 940 3 1 nível 2 61% 39,0%   x Linear   x   7 níveis 

Torre Norte Quadrangular 6460 14 2 níveis 5 59% 41,0%   x Ortogonal   x   13 níveis 

Física Retangular 5180 8 6 níveis 3 63% 37,0%   x Ortogonal x x   8 níveis 

Matemática Retangular 10455 9 6 níveis 4 52% 48,0%   x Linear x x   12 níveis 

FCUL 

C1 Retangular 12265 6 5 níveis 3 47,60% 52,4% x x Ortogonal   x x 5 níveis 

C2 Retangular 12160 6 5 níveis 3 53% 47,0%   x Ortogonal   x x 6 níveis 

C3 Irregular 5140 4 3 níveis 4 45% 55,0%   x Ortogonal x     11 níveis 

C4 Retangular 5130 4 3 níveis 4 44,60% 55,4%   x Ortogonal     x 7 níveis 

C8 Ortogonal 23435 6 2 níveis 4 68,10% 31,9% x x Ortogonal x x   12 níveis 

FCTUC 

Química Ortogonal 14305 10 3 níveis 6 52,70% 47,3% x x Ortogonal x x   7 níveis 

Física Ortogonal 128550 10 2 níveis 6 55,60% 44,4% x x Ortogonal x x   8 níveis 

Matemática Ortogonal 13760 9 2 níveis 5 62,80% 37,2%   x Linear x x   15 níveis 

Dep. Química Retangular 13330 6 3 níveis 5 35% 65,0% x x Ortogonal x x x 6 níveis 

Eng.Civil Ortogonal 23510 5 3 níveis 5 49,90% 50,1% x x Ortogonal x x x 10 níveis 

Eng. Mecânica Ortogonal 13030 4 3 níveis 5 53,20% 46,8% x x Ortogonal x x x 6 níveis 

Eng. Informática Ortogonal 12000 8 3 níveis 5 43,90% 56,1%   x Ortogonal x x x 9 níveis 

Eng. Electr. e Comp.  Ortogonal 12330 9 3 níveis 5 45,80% 54,2% x x Ortogonal x x x 15 níveis 

FCTUNL 
Edifício IX Retangular 5800 4 2 níveis 5 78,70% 21,3%   x Linear x x   8 níveis 

Edifício Departamental Irregular 22000 6 6 níveis 4 65% 35,0% x x Ortogonal x x   13 níveis 

UM Campus da Penteada Retangular 14615 7 2 níveis 5 57,70% 42,3% x x Ortogonal x x   10 níveis 

UA 

Biologia Retangular 3720 3 1 nível 5 63,60% 36,4%     Ortogonal x x   7 níveis 

Física Retangular 4330 3 1 nível 3 67,80% 32,2%   x Linear   x   8 níveis 

Eng. Electr. Telecom. e 
Informática 

Ortogonal 4740 3 1 nível 3 65,30% 34,7%   x Ortogonal   x   8 níveis 

Matemática Ortogonal 4250 3 2 níveis 4 70,40% 29,60%   x Ortogonal   x   5 níveis 

Química Retangular 5130 4 3 níveis 5 70% 30,00%   x Linear x x x 8 níveis 

Geociências Retangular 4375 3 1 nível 4 67,60% 32,40%   x Linear x x   8 níveis 

Eng. Mecânica Retangular 5340 4 1 nível 5 68% 32,00%   x Linear x x   10 níveis 
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4.3. Análise Morfológica 

Neste subcapítulo analisam-se os trinta e oito casos de estudo de uma forma comparativa, 

identificando características e atributos comuns, tendo como base os resultados obtidos através da 

análise morfológica. Numa primeira fase é feita uma comparação direta entre edifícios vocacionados 

para a mesma área de ensino
5
. De seguida é feita uma comparação entre espaços de circulação, 

organização funcional e estrutura configuracional dos vários casos de estudo tendo como objetivo 

identificar a existência, ou não, de padrões comuns nas soluções de projeto. 

  

                                                           
5
 Não são considerados os edifícios com usos mistos, i.e. edifícios em que são lecionadas várias áreas de 

conhecimento. 
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4.3.1. Caracterização por área científica 

4.3.1.1. Edifícios de Física 

Analisando os edifícios de Física do IST, FCTUC e UA, verifica-se uma disparidade de soluções 

utilizadas à escala do edifício, i.e. quanto à sua geometria, dimensão e desenvolvimento em altura. 

No entanto, fazendo uma análise à escala dos espaços interiores destaca-se uma homogeneidade 

quanto às valências funcionais e distribuição entre espaços servidos e servidores. 

Os espaços servidos são consideravelmente mais significativos que os servidores, i.e. representam a 

maior parte da área total dos edifícios. Relativamente aos setores funcionais, identifica-se a 

predominância de espaços letivos e a presença de gabinetes nos três edifícios. O programa funcional 

situa-se nos limites dos edifícios apesar de a distribuição ser feita de forma ortogonal nos dois 

primeiros casos e de forma linear no edifício da UA.  

A principal diferença entre a configuração espacial dos edifícios está relacionada com o número de 

acessos que cada edifício possui e consequentemente o número de percursos alternativos. Nos dois 

primeiros casos verifica-se uma multiplicidade de acessos e assim os espaços tornam-se mais 

acessíveis. Por outro lado, no caso da Universidade de Aveiro, é necessário percorrer um maior 

número de espaços intermédios para chegar a espaços mais profundos. No entanto, os três edifícios 

apresentam uma estrutura configuracional com oito níveis de profundidade.  

Destaca-se ainda o facto de os diversos espaços se encontrarem maioritariamente agrupados por 

setores funcionais, e assim, diretamente adjacentes. Contudo não se identifica uma clara distinção 

em termos de profundidade, isto é, os diferentes espaços coexistem num mesmo nível de 

profundidade. 

 

 

 

Figura 14- Edifícios de Física: 1) IST; 2) FCTUC; 3) UA 
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4.3.1.2. Edifícios de Química 

Comparando os espaços interiores dos diferentes edifícios, destacam-se as semelhanças entre 

sistemas de circulação e as valências funcionais presentes. Relativamente ao sistema distribuidor 

verifica-se a predominância de espaços de circulação ortogonais, com recurso a corredores de 

distribuição dupla e simples, e que tiram partido do espaço central do edifício, concentrando o 

programa funcional nos limites do edificado. 

Salienta-se a preponderância de cinco núcleos funcionais: 1) espaços letivos; 2) gabinetes; 3) 

bibliotecas; 4) zonas de restauração; e 5) zonas administrativas. No entanto, toma-se como exceção 

o edifício do IST que apresenta apenas dois destes setores. Atentando a figura 15, conclui-se que os 

espaços letivos são aqueles a que é dedicada maior área, seguido dos gabinetes. 

Analisando o rácio de espaços servidos e servidores, verifica-se que nos casos do IST e UA são os 

espaços servidos os dominantes, ou seja, aqueles que representam maior percentagem da área total 

do edificado. No edifício mais antigo da Universidade de Coimbra esta distribuição é bastante 

equilibrada, o que se justifica pela presença de pátios e átrios que funcionam igualmente como 

espaços de circulação. Por fim, o edifício mais recente apresenta uma área de espaços servidores 

como os predominante uma vez que possui um parque de estacionamento subterrâneo que 

representa 45% da área destinada a espaço distribuidor.  

Os edifícios desenvolvem-se em níveis de profundidade semelhantes e identifica-se a presença dos 

vários setores funcionais ao longo dos mesmos. Por outro lado, atentando o grafo justificado relativo 

ao Departamento de Química da Universidade de Coimbra verifica-se uma clara separação funcional 

por níveis de profundidade, isto é, há uma predominância de espaços letivos e do bar nos níveis mais 

acessíveis enquanto no nível mais profundo há sobretudo gabinetes.  

 

 

 

Figura 15- Edifícios de Química: 1) IST; 2) Aveiro; 3 e 4) FCTUC 
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4.3.1.3. Edifícios de Matemática 

Identificam-se semelhanças a nível de volumetria nos edifícios da Universidade de Coimbra e de 

Aveiro, isto é, ambos apresentam uma configuração ortogonal. Por outro lado, o edifício do IST 

apresenta uma volumetria retangular e, à semelhança do edifício da FCTUC, os espaços de 

circulação são lineares.  

A nível funcional verifica-se que os três edifícios possuem espaços letivos, gabinetes e zonas de 

restauração. Para além destes setores funcionais, encontra-se ainda bibliotecas nos edifícios do IST 

e da FCTUC e zonas administrativas nos edifícios da UA e FCTUC.  

Os espaços servidos são predominantes nos três casos, no entanto esta distribuição é bastante 

distinta. No edifício do IST, a relação entre espaços servidos e servidores é a mais equilibrada (52% e 

48% respetivamente), seguido do edifício da FCTUC que apresenta um rácio de 62,8% e 37,2% e por 

fim, o edifício da UA apresenta a relação mais contrastante 70,4% para espaços servidos e 29,6% 

para espaços servidores. Apesar da divergência entre espaços servidos e servidores, os três edifícios 

apresentam átrios que funcionam como espaços de circulação.  

A nível configuracional identifica-se a presença dos vários setores funcionais ao longo dos diferentes 

níveis de profundidade. No entanto verifica-se a segregação por tipo de uso, isto é, há normalmente 

espaços de circulação que distribuem para uma zona com uma única valência funcional, fazendo com 

que os espaços diretamente adjacentes a um espaço X sejam apenas destinados a um único núcleo 

funcional.  

Observando a organização dos três edifícios, salienta-se a do edifício do IST que, ao contrário dos 

restantes edifícios, está maioritariamente organizado na horizontal e assim, de forma mais acessível. 

Isto deve-se ao facto de o edifício estar interligado a um edifício adjacente e por isso, possuir 

múltiplos acessos a cotas diferentes e uma variedade de percursos disponíveis. Deste modo, os 

diferentes espaços funcionam predominantemente num mesmo nível de profundidade.  

 

 

Figura 16- Edifícios de Matemática: 1) IST; 2) FCTUC; 3) UA 
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4.3.1.4. Edifícios de Engenharia Civil 

Identificam-se semelhanças volumétricas nos edifícios do IST e da Universidade Nova de Lisboa 

(Edifício IX) e em termos funcionais nos três edifícios estudados. Por outro lado, não há coerência 

nos sistemas de circulação utilizados mas verifica-se a existência de átrios e espaços de distribuição 

dupla e simples nos três casos. 

Destaca-se a preeminência de quatro setores funcionais: 1) espaços letivos; 2) gabinetes; 3) 

bibliotecas e 4) zonas de restauração. Analisando a figura 17 verifica-se que os espaços letivos são 

aqueles que têm maior impacto nos edifícios, seguido dos gabinetes.  

A distribuição entre espaços servidos e servidores é equilibrada nos edifícios do IST e da 

Universidade de Coimbra e divergente no caso da FCTUNL. No primeiro caso, são os espaços 

servidores os dominantes (54,4%) mas o rácio é equilibrado devido à existência de átrios e galerias 

de circulação. Na FCTUC os espaços servidores estão em maioria uma vez que há a presença de 

átrios, pátios e galerias. Por fim, na Universidade Nova de Lisboa verifica-se uma grande disparidade 

entre espaços servidos (78,7%) e servidores (21,3%). 

A estrutura configuracional desenvolve-se de forma semelhante. Nos níveis de menor profundidade 

estão situados os espaços destinados a uso público- espaços letivos, bares e biblioteca- e nos mais 

profundos há maioritariamente gabinetes. Esta distinção é mais clara nos edifícios do IST e FCTUC 

uma vez que há uma maior segregação dos espaços. No entanto, apesar de haver um predomínio de 

núcleos funcionais nos diferentes níveis de profundidade, verifica-se também a simultaneidade de 

funções nos mesmos níveis.  

 

 

Figura 17- Edifícios de Engenharia Civil: 1) IST; 2) FCTUC; 3) FCTUNL 
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4.3.1.5. Edifícios de Engenharia Mecânica 

Analisando os edifícios de Engenharia Mecânica verifica-se a pluralidade de soluções à escala do 

edifício, contudo predomina a configuração retangular. No entanto, fazendo uma análise à escala dos 

espaços interiores destaca-se uma homogeneidade quanto às valências funcionais, espaços de 

circulação e distribuição entre espaços servidos e servidores. 

Salienta-se a existência de espaços letivos e gabinetes nos cinco edifícios. Para além destes 

espaços, são também frequentes zonas de restauração, bibliotecas e zonas administrativas.  

Os espaços de circulação são predominantemente ortogonais, com exceção do edifício de Mecânica 

IV do IST e do da UA que apresentam uma distribuição linear. Verifica-se a presença de espaços de 

circulação de dupla distribuição nos cinco edifícios e de distribuição simples na maioria, no entanto, 

as galerias de circulação existem apenas num dos cinco edifícios analisados.  

Os espaços servidos são consideravelmente maiores que os servidores, representando 

respetivamente cerca de 70% e 30% da área total dos edifícios. Toma-se como exceção o edifício da 

FCTUC em que esta relação é equitativa (45,8% da área total corresponde a espaços servidos e 

54,2% a espaços servidores). Neste último edifício identifica-se ainda a presença de átrios, pátios e 

galerias de circulação.  

Comparando a estrutura organizacional dos diferentes edifícios verifica-se a simultaneidade das 

várias funções nos diferentes níveis de profundidade. Nos casos em que a acessibilidade pode ser 

feita a várias cotas e consequentemente por percursos alternativos (edifícios de Mecânica II e 

FCTUC), a organização funciona sobretudo na horizontal e por isso, há uma menor profundidade dos 

espaços.  

 

 

Figura 18- Edifícios de Engenharia Mecânica: 1) Mecânica I IST; 2) Mecânica II IST; 3) Mecânica IV IST; 4) FCTUC; 5) UA 
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4.3.1.6. Edifícios de Engenharia Eletrotécnica 

Os edifícios apresentam semelhanças relativamente aos espaços de circulação e valências 

funcionais presentes. Através da figura 19 verifica-se que a distribuição é feita maioritariamente com 

recurso a sistemas ortogonais e que o programa funcional se concentra nos limites do edificado.  

Os espaços mais presentes em maior número são, nos três casos, espaços letivos e gabinetes. 

Identifica-se ainda a presença de bares e zonas administrativas em dois dos edifícios em estudo.  

No edifício da Universidade de Coimbra verifica-se um equilíbrio na relação entre espaços servidos e 

servidores. Este edifício possui pátios, átrios e galerias de circulação. Por outro lado, nos outros dois 

edifícios esta relação é consideravelmente discrepante sendo que os espaços servidos representam 

cerca de 70% da área total e os servidores apenas 30%. 

Os edifícios desenvolvem-se de forma análoga. É possível constatar que as zonas de restauração se 

situam num mesmo nível de profundidade e que os gabinetes e espaços letivos começam a surgir a 

partir do terceiro nível. Contudo, não há uma organização por valências funcionais, i.e. os vários 

espaços funcionam nos mesmos níveis de permeabilidade. 

 

 

Figura 19- Edifícios de Engenharia Eletrotécnica: 1) IST; 2) FCTUC; 3)UA 
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4.3.1.7. Edifícios de Engenharia Informática 

Analisando os espaços interiores dos diferentes edifícios, destacam-se as semelhanças entre 

sistemas de circulação e as valências funcionais presentes. Os espaços de circulação variam entre 

lineares e ortogonais, contudo não há um sistema que se considere predominante.  

A maioria dos edifícios possui apenas dois setores funcionais, espaços letivos e gabinetes. Porém, 

edifício da Universidade de Coimbra é ainda composto por biblioteca, zona de restauração e zonas 

administrativas.  

Para além das diferenças mencionadas, o edifício da FCTUC é o único que apresenta 

maioritariamente espaços servidores (56,1%). Os restantes apresentam um rácio aproximadamente 

de 70% para espaços servidos e 30% para espaços servidores e não possuem pátios ou galerias de 

circulação, ao contrário do edifício da FCTUC. No entanto, e à semelhança do edifício da FCTUC, os 

edifícios de Informática II e III do IST possuem átrios de circulação.  

As várias funções coexistem nos mesmos níveis de profundidade sem que haja qualquer 

predisposição configuracional. No caso do edifício de Coimbra, destaca-se a concentração de 

valências funcionais, ou seja, há normalmente um espaço de circulação que distribui para zonas onde 

se situa apenas um sector funcional e assim, os únicos espaços diretamente adjacentes apresentam 

o mesmo propósito funcional.  

 

 

Figura 20- Edifícios de Engenharia Informática: 1) Informática I IST; 2) Informática II IST; 3) Informática III IST; 4) FCTUC 
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4.3.1.8. Edifícios de Biologia 

Destaca-se a discrepância de soluções adotadas à escala do edifício. Os edifícios diferem em 

volumetria, dimensão e em termos de acessibilidade. Por outro lado, ambos possuem um sistema 

distribuidor ortogonal e espaços de circulação de distribuição dupla.  

Têm em comum a existência de espaços letivos, gabinetes e bibliotecas mas no entanto o edifício da 

UA apresenta ainda mais dois núcleos funcionais: bar e zona administrativa. Os espaços letivos e os 

gabinetes são aqueles que representam maior área total do edificado.  

Identifica-se a preponderância de espaços servidos nos dois edifícios, sendo que esta relação é mais 

equilibrada no caso do edifício da FCUL. Neste caso, o rácio entre espaços servidos e servidores é 

de 53% e 47% respetivamente e verifica-se a existência de átrios e galerias de circulação exteriores.  

A estrutura configuracional do edifício C2 funciona sobretudo na horizontal devido à multiplicidade de 

acessos e percursos alternativos. Assim, os seus espaços desenvolvem-se em níveis bastante 

permeáveis e verifica-se a presença dos vários setores funcionais nos mesmos níveis de 

profundidade. Por outro lado, o edifício da UA apresenta uma maior profundidade e há uma clara 

distinção hierárquica dos espaços, ou seja, nos níveis mais permeáveis estão situados o bar, a 

biblioteca, os espaços letivos e a zona administrativa enquanto no nível mais profundo há 

maioritariamente gabinetes.  

 

 

Figura 21- Edifícios de Biologia: 1) FCUL- C2; 2) UA 
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Área 
Científica 

Edifício/ 
Universidade 

Organização Funcional Circulação 
Análise 

Profundidade Volumetria 
Setores 

E. Servidos E. Servidores Pátios  Átrios Distribuição Simples Dupla Galerias 
Espaços Letivos Gabinetes Restauração Biblioteca Adm. Museus Conferências 

Física 

IST Retangular x x   x       63% 37%   x Ortogonal x x   8 

Coimbra Ortogonal x x x x x x   55,6% 44,4% x x Ortogonal x x   8 

Aveiro Retangular x x     x     67,8% 32,2%   x Linear   x   8 

Química 

IST Retangular x x           72% 28%     Ortogonal x x   8 

FCTUC- 
Química 

Ortogonal x x x x x x   52,7% 47,3% x x Ortogonal x x   7 

FCTUC- 
Dep. 

Química 
Retangular x x x x x     35% 65% x x Ortogonal x x x 6 

Aveiro Retangular x x x x x     70% 35%   x Linear x x x 8 

Matemática 

IST Retangular x x x x       52% 48%   x Linear x x   12 

Coimbra Ortogonal x x x x x     62,8% 37,2%   x Linear x x   15 

Aveiro Ortogonal x x x   x     70,4% 29,6%   x Ortogonal   x   5 

Civil 

IST Retangular x x x x   x x 54,40% 45,6%   x 
Ortogonal e 
Centralizada 

x x x 11 

Coimbra Ortogonal x x x x x     49,90% 50,1% x x Ortogonal x x x 10 

FCTUNL Retangular x x x x x     78,70% 21,3%   x Linear x x   8 

Mecânica 

IST- Mec.I Retangular x x       x   68% 32,0%     Ortogonal x x   5 

IST- Mec. II Irregular x x x   x     72,70% 27,3%   x Ortogonal x x   7 

IST- Mec. IV Retangular x x           75,10% 24,9%     Linear   x   7 

Coimbra Ortogonal x x x x x     53,20% 46,8% x x Ortogonal x x x 6 

Aveiro Retangular x x x x x     68% 32,0%   x Linear x x   10 

Eletricidade 

IST Retangular x x x         76% 24,0%     Linear x x   9 

Coimbra Ortogonal x x x x x     45,80% 54,2% x x Ortogonal x x x 15 

Aveiro Ortogonal x x     x     65,30% 34,7%   x Ortogonal   x   8 

Informática 

IST- Info. I Retangular x x           70,90% 29,1%     Linear   x   6 

IST- Info. II Retangular x x           58,40% 41,6%   x Ortogonal x x   3 

IST- Info. III Retangular x x           61% 39,0%   x Linear   x   7 

Coimbra Ortogonal x x x x x     43,90% 56,1%   x Ortogonal x x x 9 

Biologia 
FCUL- C2 Retangular x x   x       53% 47,0%   x Ortogonal   x x 6 

Aveiro Irregular x x x x x     63,60% 36,4%     Ortogonal x x   7 

 

Tabela 2- Tabela resumo
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4.3.2. Espaços de Circulação 

Os espaços de circulação assumem-se como fulcrais na dinâmica dos edifícios, assumindo para além 

de um carácter distributivo e articulador de espaços, funções de convívio e de lazer.   

Neste subcapítulo consideram-se os sistemas de circulação interna dos casos de estudo e a 

multiplicidade de soluções encontradas com o propósito de identificar estratégias arquitetónicas que 

se destaquem e reproduzam.   

Dos casos de estudo analisados identifica-se a preponderância de sistemas distributivos ortogonais e 

de espaços de distribuição dupla e simples. Os espaços de circulação ortogonais verificam-se em 22 

edifícios estudados, correspondendo a 58% da amostra em estudo. Por outro lado, o sistema 

ortogonal e centralizado está apenas presente em edifícios que possuem um vazio central que 

funciona também como espaço de permanência, normalmente um pátio, e por isso, representam 

apenas 8% da amostra.  

Analisando as Tabelas 4 e 5, verifica-se que os espaços de circulação assumem maioritariamente 

distribuição dupla e simples e que as soluções de projeto mais comuns são edifícios de configuração 

retangular com distribuição linear e edifícios de configuração e distribuição ortogonal. Deste modo 

identifica-se uma propensão para que os espaços de circulação tirem partido de um vazio central e 

que o programa funcional funcione na periferia do edifício.  

 

 

Tabela 3- Sistemas de Circulação    Tabela 4- Tipos de Distribuição 
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Tabela 5- Relação entre tipos de configuração e sistemas distributivos 

 

 

Tabela 6- Átrios, pátios e galerias existentes 

 

 

 

A Tabela 6 representa a existência simultânea entre átrios, pátios e galerias. Verifica-se que a 

solução mais comum é apenas a utilização do átrio, seguido da combinação entre átrio, pátio e 

galerias. Estes promovem a acessibilidade mas também se assumem como espaços privilegiados de 

reunião, lazer e como fonte de iluminação interior.   
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4.3.3. Organização Funcional 

A organização funcional de um sistema é definida pela introdução dos setores funcionais nos edifícios 

e pelo modo como os espaços se articulam entre si. É objetivo deste subcapítulo analisar as 

valências presentes nos casos de estudo e o modo como os edifícios se organizam para receber o 

programa que acolhem. 

Do universo em estudo, verifica-se que a maioria apresenta cinco sectores funcionais (Tabela 7). 

Através da Tabela 8 é ainda possível concluir que as valências funcionais que se destacam nos 

edifícios com funções letivas são os espaços letivos e gabinetes uma vez que estão presentes nos 38 

edifícios estudados. As zonas de restauração, bibliotecas e zonas administrativas identificam-se 

como os restantes três setores funcionais dominantes nos edifícios estudados.  

O edifício Central do IST é o único que apresenta sete valências funcionais. Para além dos setores 

funcionais identificados no capítulo anterior, este edifício tem como particularidade a área que era 

destinada ao pessoal não docente (caseiros), correspondendo esta ao sétimo sector identificado.   

Os núcleos funcionais correspondem aos espaços servidos enquanto os espaços de circulação e 

áreas de apoio correspondem aos espaços servidores. Verifica-se que, em média, os espaços 

servidos correspondem a 61% da área total do edifício e os servidores a 39% (Tabela 9). No entanto, 

e por ser uma média, não pode ser interpretada como literal. O edifício IX da FCTUNL apresenta uma 

distribuição entre espaços servidos e servidores de 78,7% e 21,3%, respetivamente, e o edifício do 

Departamento de Química da FCTUC 35% e 65%. 

Os vários setores estão dispersos pela estrutura configuracional dos edifícios, no entanto é possível 

identificar semelhanças a nível da organização espaço-funcional. As semelhanças verificam-se ao 

nível da circulação- pátios e átrios- e na composição de certos espaços.  

Relativamente aos espaços de circulação verifica-se que os pátios estão situados, maioritariamente, 

ao nível do piso térreo e nos casos em que se verifica a existência de átrios, está sempre um ponto 

de acesso ao edifício associado a este espaço.  

Identifica-se ainda a existência de espaços que conduzem diretamente a outro espaço, sem que seja 

necessário percorrer o tradicional corredor. No entanto, o primeiro torna-se um ponto obrigatório de 

passagem para que seja possível alcançar o segundo espaço. Acontece sobretudo em espaços 

letivos e em gabinetes. Nestes casos, considera-se a relação sintática de controlo sendo que, quando 

não existem caminhos alternativos para aceder a um determinado espaço, o controlo deste espaço é 

maior. Por oposição, quando existem caminhos alternativos entre dois espaços, assiste-se a uma 

dispersão no controlo.  
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Tabela 7- Número de Setores Funcionais por edifícios 

 

 

 

Tabela 8- Setores Funcionais presentes nos edifícios 

 

 

 

Tabela 9- Média de Espaços Servidos e Servidores 
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4.3.4. Análise de Profundidade/Permeabilidade 

 

Neste subcapítulo analisam-se as relações sintáticas estabelecidas entre os espaços que constituem 

os sistemas, tendo como objetivo identificar núcleos funcionais que se destaquem na estrutura 

configuracional, relações de permeabilidade física e reconhecer relações hierárquicas.  

Verifica-se que a configuração espacial se desenvolve maioritariamente em oito níveis de 

profundidade (Tabela 10) e que o programa funcional surge sobretudo a partir do terceiro nível 

(Tabela 11 a 17). Através das tabelas seguintes verifica-se que não há uma clara distinção 

hierárquica a nível global entre setores funcionais, sendo que estes funcionam nos mesmos níveis de 

profundidade. No entanto, é possível identificar padrões comuns aos vários usos.  

 

 

Tabela 10- Níveis de Profundidade verificados nos casos de estudo 

 

 

Sendo que ao primeiro nível de profundidade corresponde a entrada do edifício e que ao segundo 

nível corresponde, normalmente, um espaço de circulação, o terceiro nível de profundidade é aquele 

que concentra maior número de valências funcionais públicas. Isto significa que é neste nível que se 

localizam mais bibliotecas, zonas de restauração, museus e espaços letivos. Neste nível verifica-se a 

existência de bibliotecas em 10 dos edifícios, zonas de restauração em 13, museus em 4 e por fim, 

espaços letivos em 33 edifícios.  

Os restantes níveis de profundidade que acolhem mais núcleos funcionais são o quarto, quinto e 

sexto nível. É nestes níveis que se situam a maioria dos núcleos funcionais mais privados, ou seja, 
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menos acessíveis ao público geral. O quarto nível acolhe a maioria das zonas administrativas, o 

quinto nível os gabinetes e por fim, no sexto nível de profundidade estão situadas a maioria das 

zonas de conferências.  

Analisando os níveis de profundidade mais comuns por sector funcional verifica-se que os espaços 

letivos e gabinetes se encontram maioritariamente entre o terceiro e quinto nível de profundidade. Por 

outro lado, os níveis compreendidos entre o décimo e décimo quarto são, normalmente, aqueles que 

apresentam menos setores.  

 

 

Tabela 11- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Espaços Letivos 

 

 

Tabela 12- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Gabinetes 
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Tabela 13- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Bibliotecas 

 

 

Tabela 14- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Zonas de Restauração 

 

 

Tabela 15- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Zonas Administrativas 
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Tabela 16- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Zonas de Conferências 

 

 

Tabela 17- Níveis de profundidade verificados nos edifícios- Museus 

 

 

 

Como já foi referido anteriormente, no terceiro nível de profundidade há sobretudo núcleos funcionais 

de cariz público, como bibliotecas, bares, museus e espaços letivos. Nos três níveis seguintes, 

identificam-se valências funcionais de cariz mais privado, como zonas administrativas, gabinetes e 

zonas de conferências. No entanto, os diferentes núcleos funcionais continuam a coexistir nos 

mesmos níveis de profundidade. 

Deste modo, apesar de não haver uma clara distinção hierárquica em todos os casos de estudo, é 

possível identificá-la em casos particulares. As noções de profundidade e permeabilidade estão 

relacionadas com a hierarquia dos espaços, sendo que normalmente a níveis mais profundos 

correspondem espaços mais privados e a níveis mais acessíveis correspondem espaços públicos.  

Esta distinção é clara no edifício do departamento de Química da FCTUC, nos edifícios de 

Engenharia Civil e no edifício de Biologia da UA em que se verifica que os níveis menos profundos 

são ocupados por espaços letivos, bares e bibliotecas enquanto os gabinetes se localizam nos níveis 

menos acessíveis.  
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Por fim, a hierarquia espacial está igualmente presente nos edifícios de Mecânica II e IV, Física e 

Matemática do IST, Química, Física e Informática da FCTUC e no edifício de Geociências da UA. 

Nestes casos, apesar de os setores funcionarem nos mesmos níveis de profundidade, identifica-se a 

segregação das valências funcionais, i.e os espaços diretamente confinantes a um determinado 

espaço X, pertencem a um único núcleo funcional. Deste modo, para além de se encontrarem 

isolados face aos restantes espaços e assim hierarquicamente separados, são também exemplos de 

espaços contíguos. 
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5. Considerações Finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

Neste último capítulo são revistas as premissas iniciais e discutidos os resultados obtidos através da 

investigação realizada, tendo em vista o cumprimento dos objetivos do trabalho.  
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A presente dissertação tem como objetivo a identificação de características e estratégias comuns a 

nível da organização funcional e estrutura espacial do edifício de ensino superior, particularmente os 

edifícios vocacionados para o ensino das áreas científico/tecnológico. Para esta investigação teve-se 

como como base de estudo a análise de trinta e oito edifícios universitários de seis Universidades 

portuguesas.  

A partir da metodologia de análise adotada foi possível extrair um conjunto de conceções e identificar 

padrões morfológicos nos edifícios estudados, apesar de ser notória a multiplicidade de soluções 

existentes nos edifícios vocacionados para o ensino superior do século XX. Através da análise 

morfológica realizada nos diferentes casos de estudo, considera-se que a arquitetura universitária é 

caracterizada pela sua configuração e volumetria, espaços de circulação, núcleos funcionais e o 

programa que acolhem e por fim, pela permeabilidade dos seus espaços.  

No que diz respeito à volumetria dos edifícios analisados é possível identificar o recurso a uma 

configuração retangular como a solução mais comum, observando-se este tipo de configuração em 

mais de metade da amostra em estudo (60%). Das restantes soluções volumétricas identificadas, 

observa-se que a ortogonal é a segunda configuração mais relevante para a caracterização do 

edifício CTEM, sendo que as restantes configurações- irregular e quadrangular- não são tao 

frequentes.  

Os espaços de circulação apresentam também estratégias comuns, tanto a nível da circulação 

interna como a nível da existência de pátios e átrios. Relativamente à configuração do sistema 

distribuidor destacam-se os espaços de circulação de configuração ortogonal como os mais 

significativos (58% da amostra), seguido da distribuição linear (34%). Considera-se ainda a 

distribuição dupla e simples dos espaços de circulação, utilizada em simultâneo, uma característica 

inerente destes espaços sendo que se verifica em 71% da amostra em estudo.  

Por fim, identifica-se uma tendência para a utilização de pátios, átrios e galerias de circulação. Apesar 

de não se considerarem um núcleo funcional, assumem um papel fulcral nas dinâmicas do edifício 

universitário funcionando como espaços polivalentes, de acesso, circulação, convívio e ainda como 

fontes de iluminação e ventilação natural. Dos edifícios analisados salienta-se o uso de pelo menos 

uma das soluções referidas anteriormente na maioria dos edifícios, estando presentes em 31 dos 38 

casos de estudo. Destas soluções destaca-se a utilização isolada dos átrios como a mais frequente, 

sendo que se verifica em 15 dos 38 edifícios em estudo. É ainda possível concluir que quando estas 

soluções são adotadas nos edifícios, o rácio entre espaços distribuídos e distribuidores é mais 

equilibrado.  

Apesar de as estratégias mais utilizadas a nível de configuração e circulação serem retangulares e 

ortogonais, respetivamente, quando se analisa a concomitância destas características identifica-se a 

predominância de uma geometria retangular aliada a um sistema distribuidor linear. O uso da 

configuração retangular e distribuição linear está presente em 37% da amostra em estudo, sendo que 

a combinação entre geometria retangular e distribuição ortogonal está apenas presente em 16% da 

amostra.  
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A leitura e análise dos casos de estudo permitiu concluir que os espaços letivos e os gabinetes são 

os espaços programáticos mais importantes para a estrutura espacial dos edifícios universitários com 

funções letivas vocacionados para as áreas CTEM, uma vez que se encontram presentes em todos 

os edifícios estudados. Para além destes espaços, salienta-se ainda a frequência da utilização de 

zonas de restauração (68,4%), bibliotecas (60,5%) e zonas administrativas (55,3%), sendo que esta 

combinação de núcleos funcionais se assume como preponderante nos edifícios analisados.  

Através da análise da estrutura configuracional dos edifícios, conclui-se que esta se desenvolve 

maioritariamente em oito níveis de profundidade e que os diferentes núcleos funcionais coexistem 

nos mesmos níveis de profundidade. Contudo é maioritariamente a partir do terceiro nível de 

profundidade que surge o programa funcional. Destaca-se ainda a predominância de espaços de 

cariz público (bares, bibliotecas, museus e espaços letivos) no terceiro nível de profundidade e de 

espaços mais privados e menos acessíveis em níveis superiores.  

A época de construção dos edifícios influencia bastante a sua configuração e características, 

dependendo dos paradigmas e pressupostos sob os quais são projetados. Do período temporal 

estudado conclui-se que a geometria e o sistema de distribuição predominante é, respetivamente, 

retangular e ortogonal.  

No entanto relativamente à relação entre espaços servidos e servidores assinalam-se evoluções com 

o decorrer do tempo. Na primeira metade século XX destaca-se a preponderância dos espaços 

servidos, representando em média cerca de 70% da área total do edifício, sendo que a partir dos 

anos 70 esta relação se torna bastante mais equitativa. A partir desta década, os espaços servidores 

passam a assumir uma nova importância na conceção dos edifícios e na década de 1990, o rácio 

estabelecido entre espaços servidos e servidores é praticamente equivalente. Através do anexo XLIV, 

verifica-se que esta tendência se mantém no início do século XXI uma vez que os três edifícios 

construídos já neste século (Torre Sul e Mecânica III do IST e C6 da FCUL) contribuem para uma 

distribuição ainda mais equilibrada entre espaços distribuídos e distribuidores.  

A partir da Reforma na educação implementada por Veiga Simão, assiste-se a um aumento 

exponencial no número de edifícios construídos vocacionados para as áreas CTEM, quando 

comparados com o número previamente existente. Porém, as estratégias projetuais identificadas nos 

edifícios construídos a partir da década de 70 permanecem as mesmas que as identificadas 

anteriormente.  

A pluralidade de soluções encontradas na análise dos casos de estudo corrobora a complexidade de 

se estabelecer uma única definição do que é o edifício destinado ao ensino superior. Apesar de se 

poder extrapolar tendências e conceções, a diversidade morfológica encontrada permite compreender 

que não existe uma única regra ou conceção que permita caracterizar os edifícios universitários 

CTEM de uma forma global.  
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ANEXO I e II | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO III a V | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO VI e VII | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO VIII e IX | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO X e XI | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XII e XIII | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XIV e XV | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XVI a XIX | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XX a XXIII| Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XXIV e XXVI| Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XXVI a XXIX | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XXX a XXXIII | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XXXIV a XXXVII | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XXXVIII | Fichas de análise dos casos de estudo 
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ANEXO XXXIX e XL | Fichas de análise dos edifícios construídos no século XXI 
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ANEXO XLI | Fichas de análise dos edifícios construídos no século XXI 
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ANEXO XLII | Gráfico relativo à evolução do número de setores funcionais por décadas 

 

 

 

 

 

ANEXO XLIII | Gráfico relativo à evolução dos espaços servidos e servidores por décadas 
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ANEXO XLIV | Tabela Comparativa- Casos de Estudo por data de construção 

Data de 

Construção
Universidade Edifício Configuração Distribuição

Sectores 

Funcionais
E. Servidos

E. 

Servidores

Configuração 

predominante por 

década

Distribuição 

predominante por 

década

Média Sectores 

Funcionais por 

década

Média E. 

Servidos por 

década

Média E. 

Servidores 

por década

Central Retangular
Ortogonal e 

Centralizado
7 57% 43%

Minas Retangular Linear 4 69,4% 30,6%

Química Retangular Ortogonal 2 72% 28%

Electricidade Retangular Linear 3 76% 24%

Mecânica I Retangular Ortogonal 3 68% 32%

Oficinas- Mecânica II Irregular Ortogonal 4 72,7% 27,3%

1960 IST Mecânica IV Retangular Linear 2 75,1% 24,9%

1964 FCTUC Matemática Ortogonal Linear 5 62,8% 37,2%

Física Ortogonal Ortogonal 6 55,6% 44,4%

Química Ortogonal Ortogonal 6 52,7% 47,3%

1972 IST Complexo Interdisciplinar Retangular Linear 5 74% 26% Retangular Linear 5,00 74% 26%

Edifício Departamental Irregular Ortogonal 4 65% 35%

Edifício IX Retangular Linear 5 78,7% 21,3%

1984 FCUL C1 Retangular Ortogonal 3 47,6% 52,4%

1986 FCUL C2 Retangular Ortogonal 3 53% 47%

IST Informática II Retangular Ortogonal 2 58,4% 41,6%

UA Biologia Irregular Ortogonal 5 63,6% 36,4%

C3 Irregular Ortogonal 4 45% 55%

C4 Retangular Ortogonal 4 44,6% 55,4%

Física Retangular Linear 3 67,8% 32,2%

Matemática Ortogonal Ortogonal 4 70,4% 29,6%

Química Retangular Linear 5 70% 30%

1989 UA Geociências Retangular Linear 4 67,6% 32,4%

1990 UM Campus da Penteada Retangular
Ortogonal e 

Centralizado
5 57,7% 42,3%

UA Mecânica Retangular Linear 5 68% 32%

IST Informática I Retangular Linear 2 70,9% 29,1%

Civil Ortogonal Ortogonal 5 49,9% 50,1%

Informática Ortogonal Ortogonal 5 43,9% 56,1%

Civil Retangular Ortogonal 6 54,4% 45,6%

Informática III Retangular Linear 2 61% 39%

1993 FCUL C8 Ortogonal Ortogonal 4 68,1% 31,9%

Torre Norte Quadrangular Ortogonal 5 59% 41%

Física Retangular Quadrangular 3 63% 37%

Matemática Retangular Linear 4 52% 48%

FCTUC Mecânica Ortogonal Ortogonal 5 53,2% 46,8%

1996 FCTUC Dep. Química Retangular Ortogonal 5 35% 65%

1992 IST

1995
IST

44,15%

1991

FCTUC
Dep. Eng. Electrotécnica 

e Computadores
Ortogonal Ortogonal 5 45,8%

55,85%Retangular Ortogonal 4,36

54,2%

3,77 61% 39%

1981 UA

Dep. Electrónica, 

Telecomunicações e 

Informática

Ortogonal Ortogonal 3

Ortogonal

FCUL

UA

1966 FCTUC

1980 FCTUNL

Retangular

65,3% 34,7%

1987

1988

31%

Ortogonal
Não há 

predominância
4,75 61,55% 38,45%

69%1927/36 IST Retangular Ortogonal 3,83
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