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Resumo e palavras-chave 

 

Cities central spaces are and have been throughout history, multifunctional. However, how 

important is the role of multifunctionality in the process of revitalization of central urban areas? In the 

attempt of answering this question it was defined three specific objectives: to analyze if a stronger 

functional offer revitalizes the central urban areas; to verify how urban interventions, programs and 

measures embody the idea of mixed uses; and to investigate on the relevance of multifunctionality in 

the scope of urban politics. Throughout the chapters on concepts, politics and case studies it was 

possible to understand the difficulty of generalization, since it is not possible to assure success 

formulas applicable to all central urban areas encouraging multifunctionality. Resorting to the analyzes 

of Lisbon’s Masterplan as the starting point, and studying comprehensively the functionality of the city 

of Caldas da Rainha and its centers, though the testimony of several sources, it was possible to 

conclude that: a bigger and more diversified functional offer helps to revitalize central urban areas; the 

multifunctional role is well-acknowledged, since it mitigates the problems of central areas, when they 

exhibit several functional levels; and that centers do not enjoy of financial supports and benefits aimed 

at multifunctionality of superior levels Land Management Instruments. 

Keywords: Multifuncionality; urban centers; functional areas; functions 

 

Os espaços centrais das cidades são e foram ao longo da história, multifuncionais. Porém, em 

que medida esta multifuncionalidade tem um papel na revitalização das áreas urbanas centrais? Para 

tentar responder foram definidos três objetivos específicos: analisar se uma maior oferta funcional 

revitaliza as áreas urbanas centrais; verificar de que modo é que as intervenções urbanas, programas 

e medidas incorporam a ideia da multifuncionalidade e, investigar sobre a relevância da 

multifuncionalidade nas políticas urbanas. Ao longo dos capítulos sobre conceitos, politicas e casos 

estudo foi possível perceber a dificuldade de generalização, uma vez que não é possível garantir 

fórmulas de sucesso que se apliquem a todas as áreas urbanas centrais e que fomentem a 

multifuncionalidade. Recorrendo à análise dos PDM de Lisboa como ponto de partida, e, estudando 

com detalhe a funcionalidade de Caldas da Rainha e dos seus centros, através das mais variadas 

fontes, foi possível concluir: uma maior e mais diversificada oferta funcional ajuda a revitalizar as 

áreas urbanas centrais; que a relevância da multifuncionalidade é reconhecida, uma vez que atenua 

problemas das áreas centrais, quando apresentam vários níveis funcionais, e, que os centros não 

dispõem de apoios e incentivos à multifuncionalidade dos IGT de nível superior.  

Palavras-chaves: Multifuncionalidade; centros urbanos; áreas funcionais; funções 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento do tema 

 

A multifuncionalidade descreve-se como a “existência de várias funções” segundo o 

dicionário (“Multifuncional,” Léxico:2009), e na aplicação ao espaço urbano traz a capacidade 

de juntar pessoas, funções, vivências, experiências, oferta e procura.  

À medida que dava conta da multifuncionalidade dos territórios e das formas que podem 

tomar (parques de estacionamento em feiras, rotundas em palco de festejos, estradas 

nacionais em pistas de atletismo) foi notório que esta mistura de usos do solo estava para além 

dessas ocupações esporádicas incluindo bens e serviços, população, território, reconhecimento 

do espaço como agregador e com identidade própria. 

Os espaços multifuncionais são marcantes na medida que agrupam num espaço vários 

bens e serviços, de diferentes níveis hierárquicos e com áreas de influência alargadas. 

Dependendo da importância da cidade no sistema urbano local e regional, uma determinada 

função pode ser exclusiva de um determinado centro urbano a nível nacional. Um exemplo 

bem claro, é o caso do parlamento, que é exclusivo das capitais dos países em questão. 

A multifuncionalidade pode ser vista isoladamente num determinado território ou em rede, 

permitindo que as funções interajam entre si, criando competitividade e colaboração entre 

setores e possibilitando o desenvolvimento de toda a área. A vasta abrangência deste tema 

pode abrir vários caminhos, porém o adotado refere-se aos centros urbanos de forma a 

delimitar e a clarificar o estudo. Os centros urbanos são locais que acompanham a história da 

urbe, que quando bem planeadas contam com várias funções que podem alterar-se ao longo 

do tempo, acompanhando as necessidades da população ao longo do tempo, desta forma 

torna-se possível o estudo e a sua compreensão. 

As áreas urbanas centrais são e foram ao longo do tempo, multifuncionais. Apresentam um 

simbolismo próprio que ditou a sua próspera importância nos territórios onde se inseriam por 

essa razão vão ser os alvos do estudo. Oferecem uma grande atração não só pelas funções 

que oferecem mas também por possibilitarem uma convivência e um usufruto do espaço 

público que facilita a interação entre pessoas, e entre pessoas-espaço público. Funcionalmente 

existem os mais variados tipos de centros, desde o centro histórico, ao económico-financeiro, 

ao sociocultural e ao centro politico que fornecem à cidade um conjunto de funções 

específicas, enquanto outros centros apresentam funções mais variadas e menos específicas. 

A complexidade destes centros faz depreender já à partida que a multifuncionalidade não pode 

ser igual em todos os territórios. Cada centro urbano deve manter as suas características 

endógenas, os bens e serviços oferecidos tal como o ordenamento urbano de cada cidade 

difere. 
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Uma cidade é um “organismo vivo” com vários atores e entidades que convivem entre si, 

nem sempre sendo fácil a sua convivência e a sua compatibilidade, surgindo então a 

necessidade de um planeamento ativo capaz de combater os problemas, responder às 

ameaças e aproveitar as oportunidades. Um dos desafios que se tem enfrentado no último 

século e meio é o da dualidade multifuncionalidade/monofuncionalidade, uma vez que foram 

efetuadas experiências de cada uma com resultados positivos e negativos.  

As cidades e as funções dependem intimamente uma da outra, uma vez que para uma 

cidade ser assim considerada em Portugal necessita de funções, nomeadamente de pelo 

menos metade das seguintes: Instalações hospitalares com serviço de permanência, 

farmácias, corporação de bombeiros, casa de espetáculos e centro cultural, museu e biblioteca, 

instalações de hotelaria, estabelecimento de ensino preparatório e secundário, estabelecimento 

de ensino pré-primário e infantários, transporte público (urbano e interurbano) e/ou parques ou 

jardins públicos  (lei nº 11/82, de 2 de junho que estabelece o regime de criação e extinção das 

autarquias locais e de designação e determinação da categoria das povoações). 

Os aspetos positivos e negativos entre multi e monofuncionalidade vem sendo estudado ao 

longo do tempo, com sucessos e fracassos, com territórios revitalizados e outros cada vez mais 

esquecidos e abandonados. A especialização surge aqui como uma esperança de renovação 

para os centros, embutida entre a mono e na multifuncionalidade e que para além de poder ser 

um fator diferenciador dos centros também poderá ajudar na recuperação e na atração da 

população. 

Os centros urbanos são a “alma” das cidades, sendo estas muitas vezes reconhecidas pelo 

seu centro, marco fulcral da sua imagem e da sua identidade que se foram reinventando e 

recriando ao longo da História. Para que essa imagem seja mantida, atualizada e funcional 

para além da discussão dos conceitos e da evolução dos centros urbanos é relevante perceber 

o papel da legislação portuguesa sobre o tema, o que dizem os Instrumentos de Gestão 

Territorial, bem como a Constituição da Republica de modo a que se percebam as orientações 

para a funcionalidade, as condicionantes e a sua utilidade para o ordenamento do território. 

Após a descoberta destes conceitos e da relevância que as funções desempenham no 

panorama territorial o caminho desta dissertação começou a ser finalmente elaborado. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo central desta dissertação é contribuir para uma maior compreensão do papel da 

multifuncionalidade urbana na revitalização das cidades e em particular das áreas urbanas 

centrais. Surgem assim várias questões a responder no desdobramento deste objetivo. Para 
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um esclarecimento mais conciso distinguiram-se três objetivos específicos que contribuirão 

para uma conclusão mais precisa e objetiva.  

O primeiro procura analisar se uma maior e mais diversificada oferta funcional ajuda a 

revitalizar as áreas urbanas centrais. Este objetivo permite perceber de que modo e em que 

medida as funções são essenciais na dinâmica do centro, apresentando alguns estudos e 

mostrando a evolução dos centros urbanos. Esta questão também pode ser colocada em 

cidades com vários centros (centro histórico, centro politico administrativo, centro religioso, etc.) 

pondo em evidência a especialização e a relação existente entre eles, privilegiando os 

utilizadores do espaço central. 

O segundo objetivo tenciona apurar de que modo é que as intervenções urbanas, 

programas e medidas incorporam a ideia da multifuncionalidade. Este ponto prende-se com a 

pesquisa de legislação, de forma a verificar em que medida delimita as funções e como as 

apoia ou rejeita. Para isso será necessário compreender a legislação existente sobre o tema, 

bem como analisar os Instrumentos de Gestão Territorial relevantes em Portugal de modo a ser 

percetível a evolução da multifuncionalidade ao longo dos anos. 

O último objetivo específico prende-se com a investigação da relevância da 

multifuncionalidade nas políticas urbanas, através de um caso de estudo. Assim, será possível 

analisar em que medida estas funções acrescentam nova vida aos centros urbanos, e em que 

medida é possível atenuar alguns dos problemas associados aos centros urbanos. Para isso é 

preciso perceber no terreno se o centro urbano consegue tirar o máximo partido do mix use e 

se ele é vantajoso.  

A multifuncionalidade para ser considerada como tal necessita, do ponto de vista a ser 

defendido nesta dissertação, de pelo menos duas classes hierárquicas, (como comércio de 

proximidade e funções administrativas) e para atingir um nível muito bom necessita de três 

escalões, (como creches, escolas básicas e universidades, por exemplo). A necessidade desta 

categorização surge no momento em que se percebe que a multifuncionalidade não se pode 

resumir a várias funções do mesmo tipo, visto que isso não traria a dinâmica e a atração que 

um centro deve oferecer.  

Esta exposição não pretende defender a multifuncionalidade ou a monofuncionalidade, 

mas apenas pôr em evidência os benefícios e contrariedades de cada uma, ao longo da 

respetiva evolução histórica e nos dias de hoje, atendendo sempre ao equilíbrio e às 

necessidades de cada cidade, em particular as áreas urbanas centrais. 
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1.3 Abordagem metodológica 

A abordagem metodológica irá apoiar-se em vários recursos, nomeadamente na pesquisa 

e tratamento de bibliografia científica quer para a discussão dos conceitos quer para a análise 

histórica dos centros urbanos, contando também com a ajuda imprescindível de literatura 

específica sobre os assuntos em questão. 

O papel da legislação nacional e das indicações internacionais são ponto em destaque, 

visto que os regulamentos e indicações de hierarquias superiores condicionam a efetividade 

dos planos. Assim, irão ser analisados os documentos que refiram a multifuncionalidade 

urbana, as condicionantes, quais as funções admissíveis para o uso do solo, quais as 

compatibilidades pretendidas e quais as funções inconciliáveis. Irá ser utilizado um 

regulamento de um plano diretor municipal para melhor explanar a funcionalidade.  

O caso estudo será sobre o centro histórico das Caldas da Rainha, uma vez que sofreu 

várias alterações urbanísticas nos últimos anos, por ser uma cidade de média dimensão e 

polarizadora dos concelhos vizinhos. Para uma melhor compreensão da cidade, com particular 

atenção para o centro será necessária a elaboração de mapas em software destinado ao 

tratamento de informação geográfica, e espacializar funções através de Sketchup. 

De modo a complementar o estudo será fundamental um levantamento funcional, para 

perceber o mix use do centro, bem como conversas com conhecedores do planeamento e 

urbanismo da cidade, juntamente com conversas com os responsáveis da Câmara Municipal 

no sentido de melhor inteirar das suas políticas e orientações. A representação fotográfica e a 

observação direta de modo a ilustrar o mais fielmente possível a realidade do centro da cidade, 

as visitas ao terreno fazem indubitavelmente parte da metodologia. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

Estas são as questões de partida para um trabalho dividido em grandes capítulos, 

denominados de “Função urbana: um conceito clássico, mas em permanente transformação”, 

“A multifuncionalidade como política urbana” e “Uma Abordagem ao caso português”, os 

grandes focos estabelecidos.  

O capítulo seguinte, a discussão de conceitos focar-se-á em apresentar, analisar e discutir 

as ideias referentes à funcionalidade, à multifuncionalidade, à monofuncionalidade e apresenta 

ainda o conceito de especialização. Os conceitos como essenciais em qualquer dissertação 

mostram agora a sua valência no âmbito da funcionalidade, compreendendo que não são 

estáticos ao longo do tempo e que merecem uma reflexão e compreensão clara. 
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A “Multifuncionalidade como política urbana” centra-se na resenha histórica de alguns 

marcos importantes do centro das cidades, com particular atenção para a urbe antes e depois 

da revolução industrial, as suas implicações e a sua funcionalidade. Para além disso, ainda são 

expostas as principais reações da cidade atual à monofuncionalidade, com destaque para Jane 

Jacobs e as suas posições desfavoráveis à monofuncionalidade, após essa exposição é 

apresentado as novas centralidades, da grande urbe com vários centros, e das novas 

urbanizações sem centro definido, um entrave ao mix use. 

O quarto capítulo respeita a “uma abordagem ao caso português” e explana o Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Lisboa nas suas duas versões, em 1992 e em 2016, que pretende mostrar 

as diferenças em termos de uso do solo e de funcionalidade, bem como ser termo de 

comparação com o PDM das Caldas da Rainha, numa ótica de confronto entre os dois, de 

forma a ser possível extrair várias orientações para o território. Seguidamente surgirão 

contributos para as novas políticas urbanas, centrados na legislação nacional e nos 

instrumentos de gestão territorial para contextualizar o mix use e para apurar a sua dimensão 

legislativa em Portugal. No último capítulo será apresentado o estudo-caso, caracterizando a 

urbe a vários níveis e tentará apurar a multifuncionalidade do seu centro, através do auxílio da 

metodologia apresentada. 
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2. Função urbana: um conceito clássico mas em permanente 

transformação 

 

Em urbanismo a questão dos conceitos pode ser muito dúbia já que cada autor nem 

sempre se refere a cada um da mesma forma, o que pode gerar dificuldades na interpretação e 

no sentido. Para complicar, alguns dos conceitos são transdisciplinares e o seu significado 

pode ser diferenciado em cada área de estudo, o que causaria um desencontro de ideias 

evitável.  

Neste seguimento, algumas destas conceções não são vulgares, pelo que é imprescindível 

a sua apresentação lexical e posterior discussão. Assim sendo os próximos pontos discutirão 

alguns dos conceitos que esta dissertação foca.  

 

2.1. Funcionalidade urbana 

Trigal (2010:197) sugere o conceito de função urbana como um “conjunto de actividades 

urbanas y coletivas, de tipo social, de intercambio o de produción, de gestión y de transmisión, 

pudiendo en ocasiones mantenerse una o varias funciones como dominantes, estando a su vez 

jerarquizadas y relacionadas com el área de influencia de cualquiera de las funciones urbanas”. 

Assim, a dependência função-hierarquia é crucial para a cidade, uma vez que quanto mais 

funções existirem de cada uma categoria hierárquica mais complexa, funcional, polarizadora e 

atrativa se torna uma cidade, que é por norma a grande cidade metropolitana (Wirth, 1938). 

O termo “função” foi criado no final do século XIX com a finalidade de definir a cidade como 

entidade que oferece certas “funções” segundo Garnier e Chabot (1963). Em 1950 voltou a ser 

determinado e questionado por Fabregat (1965:88), antropólogo ligado às ciências sociais. 

Este viu a função e atividade como “el conjunto de relaciones entre actividades que se influyen 

entre sí regularmente por medio de asociaciones que hacen posible la operación de 

continuidad del sistema social. Función es, por lo tanto, sinónimo de actividad”. A evidência que 

função é de facto sinónimo de atividade e do seu relacionamento é a existência de uma rede 

complexa de atividades, que aumentam na mesma proporção que a população das cidades, 

logo, quanto maior uma cidade à partida mais serão as suas funções oferecidas (Berry e 

Garrison, 1958). Desta forma uma função central possui um ou mais bens centrais que atraem 

consumidores de várias dimensões territoriais conforme a sua função básica ou não-básica. 
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As funções básicas são especializadas, exportadoras e configuram a base da economia da 

cidade, enquanto os setores que atendem à demanda interna são os setores não básicos. Isto 

quer dizer que os setores exportadores geram receitas fora da cidade devido ao seu excedente 

e que toda a produção do setor não-básico é consumida dentro da região “dependiendo de su 

carácter económico primario o secundario en la vida de una cuidad, unas como actividades de 

base o exportadoras que satisfacen una demanda de bienes y servicios externos a la cuidad, 

otras como actividades locales o al servicio de la cuidad, que producen bienes y servicios para 

la demanda interna” (Trigal, 2010:197). É de referir que este método de classificação de 

setores apresenta algumas limitações, sendo a principal assumir-se que o país é uma 

economia fechada. 

Para uma melhor compreensão da organização interurbana, das suas relações e da sua 

hierarquia, os geógrafos e a restante comunidade científica entenderam classificá-las. No ano 

de 1921 realizaram-se “uma das primeiras classificações, e durante muito tempo clássicas, das 

cidades de acordo com as funções que desempenham. Distingue seis tipos principais de 

funções urbanas: administração, defesa, cultura, produção, comunicações e ócio. Dentro de 

cada um deles distingue diversos subtipos (…). Cada cidade tende a possuir uma função 

predominante, ainda podem existir também situações mais complexas com combinações 

funcionais” ainda que possam também existir situações mais complexas (Chaudhuri, 1921:563-

592). Desta forma, para além de uma função poder definir uma cidade o autor assume que 

podem existir mais que uma função principal. 

Walter Christaller durante o séc. XX aprofundou o estudo das áreas de influência e criou 

uma teoria baseada num território homogéneo, na distância e no transporte. A Teoria dos 

Lugares Centrais deste autor descreve uma hierarquia dos centros urbanos, em que os de 

menor influência subordinam-se aos de maior influência (Christaller, 1966), admitindo “que as 

pessoas procuram o lugar central mais próximo para se abastecerem e que os fornecedores 

seguem o princípio económico de maximização do lucro” (Chagas, 2015:12), otimizando os 

recursos que dispõe.  

No livro ‘Planeamento Urbano e Meio Ambiente’ as autoras destacam que “é a função 

urbana que define o papel da cidade na sua região de influência: cidade polo, cidade portuária, 

cidade dormitório, entre outras. Essa função vem a ser o conjunto de atividades que a cidade 

oferece como comércio mais desenvolvido, uma maior oferta de serviços especializados, ou 

até mesmo o número de indústrias ou de escolas. (…)” (Cassilha & Cassilha, 2009:181) (essa 

é apenas a função predominante da cidade, existirão outras atividades locais e de menor 

importância), reforçando a ideia de dependência mutua entre as cidades e acrescentam que 

todas as cidades, mesmo as complementares e com menos funções são importantes fazem 

parte da rede de cidades. A constituição das redes varia conforme o número de cidades 
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existentes, pois uma grande cidade pode influenciar várias cidades-satélite, logo, domina muito 

mais população que uma cidade mais pequena com poucas cidades-satélite.  

É de realçar que mesmo nos principais centros urbanos, encontram-se as funções básicas 

e comuns, de forma a serem acessíveis aos habitantes e aos utilizadores da área central. Um 

exemplo claro são os cafés, pastelarias, minimercados, cabeleireiros, etc. que se encontram 

nas pequenas povoações e que também existem e devem ter espaço na grande urbe.  

Desta forma, a área de influência dos núcleos são variáveis de acordo com o número de 

atividades que apresenta, com a sua variedade e com a sua especialidade. Porém, estas áreas 

não são estáticas no tempo e no espaço - Hilhorst (1975) aclara que o tempo quanto maior for 

a distância percorrida até ao centro, menor tenderá a ser a “força de atração” uma vez que as 

fronteiras tendem a alterar-se, consoante a raridade de cada função.  

Um centro urbano é progressivamente mais importante quanto mais bens e serviços de 

hierarquia superior oferece, quanto maior for a sua área de influência e a rede de cidades que 

lhe estão subordinadas. É de ressalvar que cada função tem a sua própria área de influência, 

contudo, todas as funções do centro em conjunto fazem com que esta área se alargue, uma 

vez que as pessoas só têm de se deslocar a um núcleo para encontrar várias atividades, 

diminuindo o tempo de viagens entre elas e o custo inerente.  

As hierarquias não fazem apenas sentido em relação aos centros das várias cidades, uma 

vez que uma cidade pode ter vários centros (comercial, administrativo, lazer, etc.) – cidades 

policêntricas. A ligação entre os vários núcleos torna a urbe mais dinâmica, competitiva e 

heterógena no sentido em que distribui a importância dos centros e das funções existentes 

“given that morphological polycentricity can be linked to the balance in the distribution of the 

absolute importance of centres and functional polycentricity to the balance in the distribution of 

relative importance across centres” (Burger e Meijers, 2012: 1129), naturalmente o ótimo desta 

ligação tenderá para que os centros tenham a mesma relevância no panorama em que estão 

inseridos (local, regional, nacional, internacional).  

O esforço das cidades policêntricas deve apontar no sentido de melhorar a qualidade de 

vida dos seus cidadãos, deter várias funções de diferentes níveis e optar por um planeamento 

participativo, com diferentes atores a operar para um território sustentável e coeso para o 

sucesso de toda a região “creating acceptable living conditions is but an interdisciplinary 

endeavour. Understanding the value chain of urban transformation needs a multitude of 

competencies, a multi-scalar approach, a relational perspective in planning as well as 

opportunities of positive learning processes for those who shape space with their needs, desires 

and investments” (Salet et al., 2015:257). A nível nacional os Países Baixos são um exemplo 

claro de cidades policêntricas, uma vez que Amesterdão é a capital, Roterdão o maior porto 

marítimo da Europa, Haia o centro político e jurídico do país, Maastricht apresenta um centro 
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histórico com vários séculos, Utrecht é centro de comunicações terrestres e fluviais e 

Eindhoven o centro tecnológico. Todas se complementam, todas são heterogéneas e 

apresentam funções distintas, consoante o uso físico do seu espaço. 

Nas instituições internacionais o planeamento e as áreas urbanas policêntricas são assunto 

de debate e de esclarecimento: as estatísticas sobre funcionalidade estão previstas para a 

monitorização das áreas metropolitanas dos seus estados-membros. A Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) na sua divisão ‘Territorial Development 

Policy Committee’ desenvolveu um método que lhe permite comparar a funcionalidade das 

cidades europeias através de diferentes parâmetros “a common definition of metropolitan areas 

increases international comparability of the economic, social and environmental performances 

of metropolitan areas, adding to what can be learned from the countries definition already in 

use. The issue of comparability of metropolitan areas is directly tied to the choice of the unit of 

analysis, that is to say whether these are defined on the basis of administrative boundaries, 

continuity of the built-up area or functional measures such as commuting rates or other 

parameters, and to the size of components to be aggregated.” (OECD, 2012:2). Para uma 

avaliação mais concreta recorreram a quatro passos, de forma a definirem as áreas urbanas 

monofuncionais ou multifuncionais, baseados em vários critérios (figura 1). 
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Figura 1- Procedimento para a definição de áreas urbanas funcionais nos países da OCDE (fonte: OCDE, 
2012) 

 

Esta avaliação faz sentido na medida em que se preocupa que parte da população trabalhe 

na sua área de residência e que outra parte se desloque para outra área, identificando as áreas 

monocêntricas e policêntricas como pretendido.  

Porém, uma área pode ser policêntrica e não ser multifuncional, bastando para isso que 

tenha atividades básicas de um nível hierárquico inferior, mostrando assim que a as áreas 

policêntricas precisam de ser multifuncionais para que a população labore em diferentes 

funções, o que não consta na proposta da OCDE. Apresenta ainda a preocupação de definir 

um limite de população mínimo que trabalha na área central (15%) tornando essas áreas 

automaticamente multifuncionais, apesar de poder haver exceções, na generalidade dos casos 
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os centros tendem a ter vários serviços e funções, desta forma quanto mais trabalhadores tiver 

mais serão as atividades disponíveis.  

Por outro lado, a União Europeia através do Observatório em Rede do Ordenamento do 

Território Europeu (ESPON, sigla em inglês) distingue claramente funções urbanas “we have 

studied five functions for which we could gather enough data: the administrative functions, 

consisting of the national functions (capital city, chief towns, etc) and the international functions 

(cities hosting headquarters of important european and international institutions) the decision 

functions, the road and rail connectivity as well as the air traffic and the sea transport, the 

knowledge functions and research centers and high-technology production the tourism 

functions.” (ESPON, 2007:9). Estas, apesar de não se referirem exclusivamente aos núcleos 

urbanos mostram a importância das funções de hierarquia superior como agregadoras e 

estruturantes (no caso das funções nacionais e dos transportes) do espaço urbano. 

As instituições internacionais aqui apresentadas analisam a funcionalidade em regiões, 

abrangem todos os centros urbanos da área delimitada previamente bem como contêm vastas 

atividades hierarquizadas e dispostas em rede. Porém existe a inconveniente de relativizarem a 

importância de cada núcleo, das suas funções específicas e polarizadoras, e de 

menosprezarem a funcionalidade de cada núcleo na ligação com os de igual nível.  

 

2.2. Multifuncionalidade 

O conceito de multifuncionalidade deriva do termo multifuncional, ao que o dicionário refere 

“Que tem várias funções ou utilidades diferentes = polivalente.” (“multifuncional”, 2008). Outra 

definição acrescenta “ (…) que possui ou realiza variadas e numerosas funções, atividades ou 

tarefas; do mesmo significado de polivalente (“Multifuncional,” Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, 2009). 

Este é um conceito central no urbanismo “pelo tipo de territórios urbanizados produzidos 

nas últimas décadas, com importantes fractalidades ao nível social, económico, ambiental e 

paisagístico, para além de, em muitos destes, deterem à partida deficientes capacitações de 

multifuncionalidade e de complexidade urbana, a mais pequenas escalas” (Cabral, M.V., Silva, 

C. S. & Saraiva, T., 2008).  

Para além de capacitar o território, Priemus et al. (2000:289) aclaram ainda que a 

multifuncionalidade é uma abordagem em desenvolvimento: “multifunctional land use can 

generally be defined as the combination of different socio-economic functions in the same area. 

This is also the main feature of the planning approach of ‘Multifunctional Land Use’, as it has 

developed over the last years”.  A multifuncionalidade urbana ainda é um conceito com poucas 

décadas, apesar de a multifuncionalidade ligada ao espaço rural ter sido criada nos anos 80 
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(Van Huylenbroeck et al, 2007), assim é percetível e aceitável que ainda seja uma abordagem 

em desenvolvimento um pouco por todo o mundo. 

Por outro lado, a literatura inglesa acrescenta à discussão a regulação, ou seja o 

planeamento das cidades “The attempt to regulate urban form usually comes under such terms 

as compact city policy and the promotion of Multifunctional Land Use (MLU)” (Jenks et al., 

1996:309), e falam mesmo nas funções e na sua compatibilidade “The concept of 

multifunctional land use is part and parcel of the literature and debate on urban form and its 

consequences. It can be defined as the combination of different land use functions in the same 

area. It recognizes that spatial functions need not always be examined as alternative and 

mutually competing uses of scarce land, but instead a merging of land use functions at a certain 

location can lead to economies of synergy, save space, and be environmentally benign” 

(Rodenburg et al., 2002:1). São debatidos então aqui termos como “compact city” e “urban 

consequences”, estes novos termos vêm trazer uma maior complexidade à “multifuncionalidade 

do espaço urbano”, visto que acrescentam a necessidade de planeamento, a compatibilidade 

dos usos e funções mantendo sempre em aberto a adaptabilidade destas medidas, tendo 

sempre presente que cada cidade é um caso. 

A multifuncionalidade também surge como uma reação ao movimento modernista e das 

críticas de Jane Jacobs em que o mix use auxiliaria uma grande cidade a tornar-se 

diversificada e eficiente, uma vez que no entender da autora “to understand cities, we have to 

deal outright with combinations or mixtures of uses, not separate uses, as the essential 

phenomena. (…) A mixture of uses, if it is to be sufficiently complex to sustain city safety, public 

contact, and cross-use, needs an enormous diversity of ingredients” (Jacobs, 1961:155-156), 

esta visão contrastava com a separação de funções que imperou ao longo do século XX. 

Vreeker et al. (2004:291) contribuem para o debate “although MLU and the other planning 

concepts described above strongly overlap, the origins of the concepts differ. Mixed and 

compact land use are aimed at accommodating land use claims from housing and industry 

within an urban context. MLU is a more integrated approach aimed at increasing the efficiency 

with which land is used in both urban and rural areas on a national, regional, and local level. 

Furthermore, the most distinctive factor of multifunctional land use is its emphasis on the 

creation of synergy which may come into existence due to the interaction between activities”. 

Esta definição, talvez a mais completa aqui apresentada, descreve vários aspetos pertinentes, 

em que a multifuncionalidade do espaço urbano aglomera e integra funções, bem como 

coopera e interage com outros espaços a vários níveis, é esta interação eficiente que pode 

beneficiar tanto o espaço urbano, como o rural (rústico, na legislação portuguesa). 

Apesar das várias definições aqui apresentadas a definição adotada nesta dissertação será 

que a multifuncionalidade é uma abordagem territorial que permite que várias funções de 

diferentes níveis hierárquicos convivam no mesmo centro urbano, que criem relações de 
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cooperação e de competição para um desenvolvimento sustentado do centro, beneficiando os 

utilizadores e a região em que se insere.  

Na verdade a multifuncionalidade enquanto prática não é recente no continente europeu 

como afirma o autor de MILU (Multifunctional Intensive Land Use): “Cities in Europe are by 

tradition multifunctional (figura 2)“ (Haccoû, 2007:6) uma vez que misturam diferentes pessoas 

e atividades “The urban areas of Europe are concentrations and mixtures of all kinds of people, 

industries, and services: homes and workplaces, centers of learning and industrial estates, 

medical centers and recreational facilities, transport hubs and cultural magnets” (Haccoû, 

2007:6).  

 

Figura 2 - Cidade de Dublin, Irlanda 

Fonte: Kayla Hertz, 2017 

 

As ligações possíveis entre as funções não se cingem apenas às interdependências dos 

núcleos urbanos. Haccoû (2007:7) acrescenta que atualmente o mesmo espaço pode ter mais 

do que uma atividade “a more developed form of mixed land use is multifunctional land use. In 

multifunctional land use different functions are layered, using the land more than once. It must 

be possible to operate the functions independently, but the synergy between them constitutes 

an important factor for success”.  

A multifuncionalidade é atualmente essencialmente praticada nos centros urbanos, uma 

vez que os urbanistas tendem a ter uma maior preocupação em manter a escala humana das 

funções, bem como a de ajustar as necessidades funcionais com o espaço e a população no 

mesmo território central. 
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2.3. Monofuncionalidade 

A monofuncionalidade define-se como tendo uma única função (“monofuncional”, 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013) e em urbanismo com uma função 

dominante: “The degree of interweaving, then, can be defined as the number of territories 

divided by the number of functions, in which a territory is an enclosed monofunctional area” 

(Rodenburg; Nijkamp; 1998:7), este conceito também sinónimo de especialização. 

A dominância de uma função em detrimento de outras começou aquando do crescimento 

populacional acentuado nos últimos dois séculos, que obrigou a que fossem criadas condições 

para que a população saísse do centro urbano ocupado por atividades fabris, que poluíam e 

degradavam a cidade, bem como prejudicavam gravemente a saúde dos seus operários (Allen, 

2007). Assim começaram a ser estudadas outras opções à multifuncionalidade que deu origem 

à monofuncionalidade e à separação de funções. Cada local tinha uma função dominante 

separada das outras o que acabou por gerar bairros e cidades-satélite monofuncionais com a 

intenção de facilitar o dia-a-dia da população (Le Courbusier, 1977).  

As novas orientações da Carta de Atenas que Le Corbusier descreveu centra-se na leveza 

do estilo arquitetónico, na luz e limpidez, na resistência do ferro e do cimento armado, numa 

boa circulação, na eficiência, concisão e exatidão, bem como na retilinidade, em que o ângulo 

reto domina. Inspirado em Tony Garnier e na separação de funções, Le Corbusier descreve “… 

apenas para nos conduzir ou reconduzir ao único problema capaz de dominar este debate: 

fabricar as ferramentas que correspondem às funções da vida: habitar, trabalhar, cultivar o 

corpo e o espirito, às quais pode ser destinado um fim elevado, ainda que acessível: a alegria 

de viver” (Corbusier, 1977:49). A natureza e os espaços verdes foram ainda reivindicados pelo 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna de 1933 (CIAM), sendo que no urbanismo 

moderno foram incluídos nos novos projetos de construção, permitindo adaptações a diferentes 

locais e topografias.  

A monofuncionalidade era vista pelos seus defensores como a única maneira de tornar a 

urbe mais organizada. Dessa forma foram estruturadas em primeiro lugar as unidades de 

trabalho das cidades e centros rurais, em segundo as unidades de lazeres para os 

divertimentos populacionais, em terceiro lugar as unidades de circulação, divididas em 

circulações horizontais e verticais, anulando o sentido de rua (Corbusier, 1977), e privilegiando 

a construção em altura de forma a “ganhar terreno livre ao seu redor”; por último são referidas 

as unidades de paisagem que são ditas como essenciais e libertadoras para os cidadãos. 

Contudo este modo de planeamento originou várias críticas como a de Jane Jacobs 

apresentada no subcapítulo anterior, o que fez com que o movimento moderno terminasse, 

originando um outro movimento, o pós-modernismo em que a monofuncionalidade perdia lugar 

no planeamento das cidades. 
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A especialização está ligada ao zonamento de funções, em que a cada área é atribuída 

uma função principal tornando a cidade repartida funcionalmente e pouco atrativa na opinião de 

muitos autores atualmente “This monofunctionalitty, in combinations with unifoemity, is now 

recognized as one of the main reasons why these areas are so unattractive” (Brebbia, 2006:4). 

Pereira (Pereira, 2013:143) aponta as desvantagens da monofuncionalidade, corroborando a 

opinião de Brebbia “O decréscimo da qualidade de vida urbana proporcionado pela 

monofuncionalidade e pela falta de interação entre os diversos usos da cidade (lar, trabalho, 

lazer, escola, serviços, comércios) pode ser acrescido de outras consequências negativas do 

zonamento funcional: segregação socio espacial, falta de articulação dos diferentes espaços 

intraurbanos, desequilíbrio ambiental, expansão desmedida da mancha urbana, parcelamento 

excessivo do solo e invasão de terras, investimento público excessivo em estruturas viárias e 

de circulação em detrimento de outros investimentos”. 

Em vários congressos (como no IV Congresso Português de Sociologia em 2000, no V 

Congresso de Geografia portuguesa em 2004, ou no I Congresso de Direito do Urbanismo em 

2004), esta temática tem sido abordada, num dos quais com objeções ao planeamento 

municipal com indicações para “estabelecer utilizações e usos desejáveis complementares 

para zonas monofuncionais e o seu eventual regime de incentivos” (Correia, 2001:6) para que 

o zonamento se torne mais flexível e mais funcional, como exemplo prático a cidade do Porto 

“mistura de edifícios de diferentes épocas, e ainda, por um conjunto de áreas monofuncionais, 

dominadas pela função residencial (…) com um conjunto de quarteirões com áreas 

excessivamente elevadas, sublinhadas ainda pelo reduzido número de parcelas neles contidos, 

e ainda, com vastas áreas monofuncionais, marcadas pela ausência da função” (Oliveira & Al, 

2013:40).  

Apesar das desvantagens aqui apresentadas a monofuncionalidade também se pauta por 

vantagens, uma vez que nem todos os lugares necessitam de ser multifuncionais, não correndo 

assim o risco que não haja utilizadores para todas as funções em todos os espaços. Ou seja, a 

multifuncionalidade pode e deve ser aproveitada no seu esplendor nos espaços centrais e 

resumir-se a várias funções espalhadas pelo território conforme a necessidade da população e 

o objetivo dos decisores. 
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3. A multifuncionalidade como política urbana 

 

As áreas urbanas centrais são locais multifuncionais devido às funções que oferecem, mas 

também por possibilitarem a convivência e usufruto do espaço público: “A cidade somos nós, 

paredes e pessoas, ruas e edifícios, espaços fechados e espaços públicos. Mas a polis, de 

onde derivam em simultâneo, as palavras política e cidade, livre e democrática, exige o 

encontro, a troca, a partilha, a discussão e a celebração” (Gonçalves, 2006:33).  

O espaço central é um espaço público de convívio, de passagem e de usufruto, cuja 

definição dada pela Direção Geral do Território (DGT) corresponde a “áreas que se destinam a 

desempenhar funções de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com 

concentração de atividades terciárias e funções residenciais” (DGT, 2013). Embora a definição 

institucional descreva o conceito, nem sempre se torna fácil de delimitar os seus limites “o 

centro não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre ocupa o sítio histórico 

onde esta cidade se originou, ele é antes de tudo o ponto de convergência/divergência, é o nó 

do sistema de circulação, é o lugar para onde todos se deslocam para a interação destas 

atividades aí localizadas com as outras que se realizam no interior da cidade ou fora dela” 

(Sposito, 1991:16).  

Para uma definição mais clara, refira-se a distinção entre centro histórico e áreas urbanas 

centrais. O primeiro corresponde ao núcleo histórico da cidade a partir da qual se desenvolveu 

e para o qual os habitantes atribuem valor patrimonial, social e emocional. A segunda situação 

refere-se aos vários centros existentes numa grande cidade, como o centro financeiro, o centro 

social e o centro administrativo que funcionam como centros devido à sua capacidade 

agregadora de funções do mesmo tipo na mesma área. O modo como os aglomerados urbanos 

se estruturaram e reestruturaram, influenciaram os centros e as suas funções ao longo dos 

tempos. Nas últimas décadas, com o crescimento das cidades, as suas fraquezas económicas, 

físicas e sociais tornaram-se mais visíveis devido à “incapacidade de se adaptarem aos novos 

requisitos de comércio e infraestruturas” (Robert and Sykes; 2004: 25).  

As questões do planeamento urbano na União Europeia começaram a operar na última 

década do séc. XX devido à incapacidade de os países responderem aos seus problemas 

urbanos. Esta instituição disponibilizou vários documentos e orientações para os países 

integrantes, tal como o Livro Verde sobre o ambiente urbano que “representa a primeira 

manifestação do compromisso da União Europeia em alcançar uma real melhoria da qualidade 

do ambiente urbano da Comunidade” (EU, 1990a:57).  
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Apesar da primeira preocupação com o ordenamento do território ter apontado no sentido 

ambiental, o documento seguinte “Europe 2000: Outlook for the development of the 

Community’s territory” (UE, 1990b) passa a obrigar os Estados Membros a elaborarem planos 

territoriais sob pena de não receberem os fundos comunitários. Esta medida já defende uma 

ocupação do território coesa e abrangente que incluísse transportes, telecomunicações, 

movimentos pendulares da população e investimentos nos planos a serem executados. Por fim 

esta resolução ainda incita a criação de uma Agenda Territorial Europeia que foi aprovada em 

2007 com o horizonte até 2020.  

Em 2000, o Conselho Europeu extraordinário de Lisboa (Março de 2000) reforçou as 

orientações territoriais no sentido de “aproveitar plenamente as oportunidades decorrentes da 

nova economia, com o intuito de acabar com a calamidade social que representa o 

desemprego” (Conselho Europeu, 2000). Atualmente as políticas urbanas vão no sentido da 

governança e do planeamento estratégico para que as necessidades sociais, ambientais e 

económicas sejam atendidas de forma sustentável.  

 

3.1 As funções das áreas urbanas centrais: nota histórica 

 

 

As políticas urbanas alteraram-se ao longo da história, quer em nome da defesa da cidade, 

da devoção aos deuses, às trocas comerciais ou apenas da arquitetura. Os centros históricos 

foram dos primeiros a testemunhar estas mudanças uma vez eram esses os principais pontos 

de interesse, de convívio, de passagem e usufruto por parte da população. 

As funções residenciais, comerciais, institucionais, financeiras e ambientais não comutam 

frequentemente no espaço, a tal ponto que as com mais importância para a cidade ficam 

marcadas no território como elementos marcantes (Lynch, 1960), porém estas mudanças 

surgem mais rapidamente quando ocorrem catástrofes (como maremotos ou incêndios) que 

obrigam à reconstrução da cidade, “a cidade é uma totalidade que se constrói por si mesma…” 

(Chabot, 1948:617). Sendo assim os núcleos tiveram de se ir adaptando a outras funções, a 

novas construções e a uma diferente ocupação do espaço ao longo do tempo, bem como as 

politicas que as regiam.  

 

 

3.1.1 A multifuncionalidade das cidades até ao séc. XX 

 

As primeiras cidades propriamente ditas, surgiram por volta de 3500 a.C. nos vales férteis 

do Nilo, Tigre, Eufrates e Indo e surgiram da agregação de várias funções, que como descreve 



A multifuncionalidade como instrumento de valorização das áreas urbanas centrais: Vasques, A.R. 

 

18 

 

Barreto (2010) “até ali dispersas e desorganizadas, e da congregação dos habitantes das 

redondezas, num espaço físico normalmente delimitado por uma construção amuralhada, (..)” 

(2010:26). A muralha servia tanto como defesa como limite, porém, estas primeiras cidades 

contavam ainda com algumas funções que funcionavam num espaço único, o palácio “pois, 

sem nenhuma dúvida, aquilo a que hoje chamamos palácio era também caserna, prisão, 

tribunal, complexo administrativo” (Mumford, 1961:84), estavam também presentes nas 

primeiras cidades assentamentos atividades religiosas, industriais, artísticas e comércio 

(Bietak, 1979). 

O desenvolvimento das cidades impulsionou-se graças aos excedentes existentes nos 

espaços rurais, para isso era fundamental uma rede de transportes eficientes, de forma a dar 

“acesso a especialidades distantes: tais eram as funções de uma nova instituição urbana, o 

mercado, em si mesmo um produto das seguranças e realidades da vida urbana. Nas cidades 

onde temos os mais antigos registos, verificamos que as funções do mercado – fornecimento, 

armazenagem, distribuição – eram desempenhadas pelo templo (…)” (Mumford, 1961:84), o 

templo é o centro da cidade antiga, tal como o palácio, que regem a cidade. 

Em 400 a.C. na península Helénica surgiram Cidades-Estado (polis) cujas preocupações 

estéticas estavam presentes na sua cultura. Estas urbes possuíam um traçado regular e 

mantiveram as funções das cidades anteriores, como palácios e templos, bem como 

desenvolveram outras novas como a ágora (praça publica central), a stoa (corredor coberto, 

destinado ao uso público), mercados, pórticos, teatros, estádios e ginásios. As atividades 

bancárias embora insipientes começaram a mostrar-se uteis na transação de bens: “sem 

nenhuma dúvida, foi dos camponeses, e não exclusivamente dos fidalgos possuidores de 

terras, que veio a desconfiança contra o comerciante e o banqueiro, o intermediário comercial, 

o emprestador de dinheiro e o detentor de hipotecas: na verdade, estavam a criar uma nova 

economia monetária” (Mumford, 1961:149). 

A cidade romana, mais pragmática, constituiu nos primeiros séculos depois de Cristo o seu 

império com base nas povoações ou lugarejos que existissem anteriormente “a reprodução de 

fórmulas de conceção e gestão da cidade, passíveis de serem observadas em múltiplos locais 

do Império, são a ilustração mais óbvia deste imperativo de sobrevivência, mas na Roma 

Imperial também existiam modificações, ao ponto de transformar a Ágora, o que foi justificado, 

mais uma vez, pela mudança operada nas formas de viver a cidade, o espaço público e os 

tempos livres” (Gonçalves, 2006:154).  

O traçado das novas urbes cumpria o Plano de Mileto (figura 3), na medida em que era 

completamente ortogonal, além de que eram recortadas na vertical e na horizontal por eixos 

principais que se denominavam de cardos (Norte-Sul) e decumanus (Este-Oeste) e na sua 

ligação figuravam o fórum, os templos e a basílica, o centro da cidade (Goitia, 1982:55).  
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Figura 3 – Maqueta da cidade romana de Florença 

Fonte: http://www.archeomatica.it/musei/regium-lepidi-antica-citta-romana-rivive-digitalmente-nuovo-

museo-virtuale-permanente 

Para além destas funções surgiram outras “o primeiro inventário completo do conteúdo de 

Roma, infelizmente, é do fim; foi encontrado num levantamento oficial datado de 312-313. (…) 

Ei-lo: 6 obeliscos, 8 pontes, 11 banhos públicos, 19 ‘canais de água’, 2 circos, 2 anfiteatros, 3 

teatros, 28 bibliotecas, 4 escolas de gladiadores, 5 espetáculos náuticos para combates 

marítimos, 36 arcos de mármore, 37 portões, 290 armazéns e depósitos, 254 padarias 

públicas, 1790 palácios, 46 602 alojamentos (casas de morada coletiva) ” (Mumford, 1961:259-

260). Os centros destas cidades exibiam um fórum ou praça pública, templos e uma basílica 

(Goitia, 1982), para além da praça publica central, os romanos criaram jardins e parques 

coletivos para usufruto dos seus habitantes. Datam, assim desta época muitas das atividades 

que se encontram atualmente nas urbes. 

Após a divisão e consequente queda do império romano, os árabes conquistam a 

Península Ibérica no século VIII, reconfigurando a paisagem citadina e abandonando ou 

subaproveitando grande parte do património deixado pelos romanos “a praça de mercado, na 

verdade, reinvestiu as funções do antigo fórum ou ágora” (Mumford, 1961:334), esta praça 

encontrava-se no centro, tal como a mesquita, a escola, as casas nobres e as principais ruas 

comerciais (Djait, 1990). As ruas mouriscas sinuosas e irregulares forneciam proteção 

defensiva ao centro, como confirma Mumford: “A outra fonte das curvas orgânicas da cidade 

medieval foi a importância atribuída ao seu núcleo central. (…) Ao contrário, o que se encontra 

na maior parte das cidades é um bairro ou um núcleo central, rodeado por uma série de anéis 

irregulares, que têm o efeito de circundar e proteger o núcleo quando, por caminhos tortuosos, 

se chega mais perto dele” (1961:330). Algumas destas ruas ainda são visíveis em algumas 

cidades ibéricas (figura 4), sobretudo a sul da península, onde os muçulmanos permaneceram 

mais séculos. 



A multifuncionalidade como instrumento de valorização das áreas urbanas centrais: Vasques, A.R. 

 

20 

 

 

 

 

Figura 4 - Mapa de Évora na Idade Média 

Fonte: http://www.littleclamars.com/portal/cidade 

 

Após os muçulmanos serem derrotados pelos reis cristãos e abandonarem a Península 

Ibérica, um novo período começava a afirmar-se no século XIV, o Renascimento. As cidades 

renascentistas regularizavam as urbes já existentes “a fim de respirar mais uma vez, os novos 

urbanistas e construtores puseram de lado as apinhadas muralhas, derrubando telheiros, 

tendas, casas velhas, penetrando nos becos tortuosos, a fim de construir uma reta ou uma 

praça retangular aberta” (Mumford, 1961:379).  

Desta forma regularizam-se as praças centrais e abrem-se novas ruas retas, 

demonstrando, assim, uma preocupação sobre a forma da cidade nunca tida até então. As 

novas cidades criadas em territórios recém-descobertos além-mar mantinham um traçado 

regular exímio, uma vez que este esboço permitia a uma fácil e rápida replicação exaltando o 

espaço central “no centro da cidade, suprimindo ou reduzindo alguns quarteirões, consegue-se 

uma praça, sobre a qual se debruçam os edifícios mais importantes: a igreja, o paço municipal, 

as casas dos mercadores e dos colonos mais ricos” (Benévolo, 1993:97). As funções urbanas 

das cidades renascentistas eram fundamentalmente comerciais, subjugando as atividades 

existentes “pontuado por habitações e oficinas, templos e edifícios públicos. No centro, a 

barraca ou as coberturas temporárias indiciam a realização do mercado” (Barreto, 2010:28). 
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A população das cidades cresceu exponencialmente durante o século XVI “cerca de uma 

dúzia de cidades alcançou rapidamente um tamanho não atingido na Idade Média, nem sequer 

por um punhado delas: em pouco tempo, Londres tinha 250 000 habitantes, Nápoles, 240 000, 

Milão, mais de 200 000, Palermo e Roma, 100 000, Lisboa, sede de uma grande monarquia, 

mais de 100 000; similarmente, Sevilha, Antuérpia e Amesterdão; ao passo que Paris, em 

1594, tinha 180 000” (Mumford, 1961:386). Este aumento populacional obrigou à construção de 

infraestruturas para suportar esta nova realidade, assim sendo, a expansão da cidade ocorreu 

um pouco por todas as principais cidades europeias como demonstram os números.   

 

3.1.2 Modernismo urbano 

A crescente população da cidade do séc. XIX sobrelotou totalmente as suas antigas 

infraestruturas, incapacitando-as, urgiu então a necessidade de reformular a cidade e as suas 

funções. O modernismo figurou no fim do século abandonando a totalmente as ideias de 

cidades multifuncionais “O deslocamento da cultura não pode necessariamente ser contínuo, 

mas foi alcançado com repetidos rompimentos e ao preço de fortes contrastes; por isso o 

movimento moderno é, sob um outro aspeto, uma experiência revolucionária que interrompe e 

transforma a herança cultural passada” (Benévolo, 1963:12).   

O surgimento da nova cultura de massas, a abertura do movimento modernista à pintura, 

escultura, literatura, design, etc. (Harvey, 1989) levou com que os arquitetos e urbanistas 

definissem as novas conceções dos territórios, desta forma é apresentada a Carta de Atenas 

em 1933. Este documento é o resultado do IV Congresso Internacional da Arquitetura Moderna 

(CIAM) em Atenas, da qual foi deliberado uma série de indicações para o ordenamento do 

território cortando por completo com o uso misto de funções, Le Corbusier afirmou “As 

condições naturais foram abolidas! A moderna cidade industrial radioconcêntrica é um cancro 

que se desenvolve muito bem!” (Corbusier, 1977:9). Este rompimento com o passado fez com 

que novos valores desabrochassem e se criassem outros menos humanos e mais mecânicos, 

tal como a separação de funções: habitar, trabalhar e cultivar o corpo e o espirito que 

determinaria a “alegria de viver” (Corbusier, 1977:49). 

Estruturaram-se, as unidades de trabalho das cidades e centros rurais, as unidades de 

lazer para os divertimentos populacionais, as unidades de circulação para revogar o sentido de 

rua “na nossa época, a palavra rua simboliza a desordem circulatória. Substituamos a palavra 

(e a coisa) por caminho de peões e pista automóvel ou autoestrada e organizemos estes dois 

novos elementos em relação um com o outro.” (Corbusier, 1977:76), e privilegiando a 

construção em altura de forma a “ganhar terreno livre ao seu redor” (figura 5) por último são 

referidas as unidades de habitação que são ditas como essenciais e libertadoras para os 

cidadãos.  
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Figura 5 – Plano da cidade de Brasília, Brasil 

Fonte: https://www.studyblue.com/hello?site=flashcard/view/6637179 

 

As novas conceções de cidade cada vez mais artificializadas fizeram com que um arquiteto 

americano tornasse ao naturalismo – Frank Lloyd Wright, embora ainda dentro do movimento 

modernista, esta visão voltou a por em discussão a importância da natureza “In the logic of the 

plan what we call "standardization" is seen to be a fundamental principle at work in architecture. 

All things in Nature exhibit this tendency to crystallize—to form and then conform, as we may 

easily see. There is a fluid, elastic period of becoming, as in the plan, when possibilities are 

infinite. New effects may, then, originate from the idea or principle that conceives. Once form is 

achieved, that possibility is dead so far as it is a creative flux” (Wright & Gutheim, 1975:145).  

A natureza nunca se tivera cruzado com a arquitetura de forma tão profunda até então, 

mas esta nova conceção não se limitava apenas à introdução de construção em meios 

naturais’: “This is another conception of architecture entirely. It is probably new under the sun. 

Here we have a compelling organic significance instead of seductive imposition-of elegance. 

Architecture so born needs no "re-birth." It will work out its own destiny at all times, in all places, 

under all conditions-naturally. It will not fail of style” (Wright e Gutheim, 1975:150). Lloyd Wright 

numa perspetiva diferente dos urbanistas modernos referidos anteriormente, também anulava o 
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sentido de rua como espaço de passagem e de convivência e desconstruía as suas obras em 

formas geométricas, o que o aproximava do modernismo. 

Os centros das cidades foram bastante afetados durante o movimento, no sentido em que 

a circulação automóvel foi privilegiada e “retirou espaço para o convívio, para o uso pedonal e, 

consequentemente, por muito que se queira pensar o contrário, para a atividade comercial” 

(Chico, 2008:35). Assim as circunstâncias foram aproveitadas “pelos grandes formatos 

comerciais que são agora as mecas do ócio e do lazer, os lugares de encontro, divertimento e, 

é claro, de abastecimento e consumo” (Chico, 2008:35). Por tudo isto, as ruas dos centros 

históricos, pedonais ao longo de toda a história até então, perderam essa característica para 

passarem a dar prioridade à circulação automóvel. A consequência foi uma crise nestes 

centros “na medida em que a esvazia de conteúdo, principalmente quando num primeiro 

momento os novos espaços se dotam de todas as vantagens da modernidade e do progresso 

tecnológico, em detrimento do vetusto recanto histórico que passa a ser residual” (Chico, 

2008:19). Por outro lado, a população expulsa dos centros encontrava melhores condições e 

rendas mais baratas nas periferias das cidades que se expandiam e ganhavam mais fulgor. 

O modernismo atenuou assim as “características específicas das culturas nacionais 

através de uma linguagem mecanizada e desenraizada” com um “processo de homologação de 

dimensões cósmicas impondo, para além de qualquer limitação geográfica, os mesmos 

modelos às culturas mais diversas, fazendo todo o possível para apagar a sua identidade” 

(Andrade, 1999: 16). Em várias cidades o traçado urbano dos centros históricos “foi sacrificada 

com a construção de novos traçados, alojamentos e equipamentos, numa oportunidade única 

de aplicar os conceitos da urbanística moderna” (Andrade, 1999:17).  

 

3.2 Reações da cidade atual à monofuncionalidade 

A monofuncionalidade e o zonamento tornaram-se os grandes pilares do modernismo “No 

campo da emancipação, o modernismo mostra os caminhos da especialização e diferenciação 

funcional, no pensar da racionalidade técnica, afastando de forma irreconciliável a ciência da 

cultura” (Vicentini, 2013:810). Visto que cada vez mais projetos, obras e cidades apareciam de 

acordo com este movimento, com a segregação de zonas e de funções alguns críticos 

insurgiram-se a favor da multifuncionalidade. Lefebvre (2001:1) refere que “ (…) repudia o 

urbanismo modernista, uma vez que tem consciência que os problemas da sociedade não 

podem ser todos reduzidos a questões espaciais, muito menos ao estirador de um arquiteto”. 

Defende ainda que não podemos tornar os problemas urbanos numa questão meramente 

administrativa, técnica e científica, sendo necessário repensar a ciência da cidade através da 

práxis (prática social).  
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O zonamento funcional gerou ocupações difusas no território, concebendo áreas 

artificializadas, cidades das periferias sem centralidades e pouco humanizadas, causando uma 

“transformação na área mais velha, mais pobre e mais decadente do conjunto urbano” 

(Fortuna, 1995:2). 

Quer por questões espaciais ou sociais aqui apontadas, o modernismo estava a ser 

repensado. Jane Jacobs, americana e jornalista, foi das vozes mais criticas ao movimento 

existente, em vários dos seus livros, defendeu a multifuncionalidade e acusou os modernistas 

de confinaram a população às habitações que lhes eram destinadas “Nobody can keep open 

house in a great city. Nobody wants to. And yet if interesting, useful, and significant contacts 

among the people of cities are confined to acquaintanceships suitable for private life, the city 

becomes stultified. Cities are full of people with whom, from your view point, or mine, or any 

other individual’s, a certain degree of contact is useful or enjoyable; but you do not want them in 

your hair. And they not you in theirs either.” (Jacobs, 1961:66). 

Na segunda parte do seu livro “The death and life of great american cities” a autora que 

nunca se considerou urbanista definiu quatro condições para o mix use (mistura de usos): 

“Condition 1: The district, and indeed as many of its internal parts as possible, must serve 

more than one primary function; preferably more than two. The must ensure the presence of 

people who go outdoors on different schedules and are in the place for different purposes, but 

who are able to use many facilities in common. (…) 

Condition 2: Most blocks must be short; that is, streets and opportunities to turn corners 

must be frequent. (…) 

Condition 3: The district must mingle buildings that vary in age and conditions, including a 

good proportion if old ones. (…) 

Condition 4: The district must have a sufficiently dense concentration of people, for 

whatever purpose they may be there. This includes people there because of residence” 

(Jacobs, 1961:164-213). 

As condições impostas pela autora e a preferência por mais do que uma função urbana 

puseram em evidência questões práticas relacionadas com a vida e com a sua qualidade por 

parte da população, que dá o exemplo de North End em Boston, um bairro que tentava 

continuar humano, que era alvo de críticas por não se modernizar e que a escritora defendia 

que era um bom lugar e confirmava-o estatisticamente. Não foi, porém, o único bairro de 

Boston a humanizar-se e a negar o modernismo. Os moradores do pobre West End ao verem o 

sucesso de North End seguiram um processo de transição (figura 6) demolindo e reconstituindo 

o bairro, formando uma comunidade e melhorando as suas condições de vida. 
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Figura 6 - West End, 1960 

Fonte:  https://www.bostonglobe.com/arts/2012/01/08/feeling-home-even-now-boston-old-

west-end/zyTbjMYD5mclBn2NNp7IwN/story.html 

 

O modernismo despoletou críticas “nas décadas de 50 e 60, percebeu-se que o 

Modernismo se tornara centralizado, clássico e canonizado. O pós-modernismo, portanto, é 

uma reação contra a entronização do Modernismo e não contra o próprio projeto do 

Modernismo. Parece que a academia anglo-saxã e norte-americana esgotou o poder 

subversivo do Modernismo” (Bonnici, 1999:27). Em França na década de 1960, foram 

organizadas medidas de proteção dos núcleos históricos, que estabeleceram “a criação de 

perímetros nas áreas históricas das cidades sujeitos a restrições especiais no licenciamento de 

obras com o intuito de evitar intervenções que pudessem ser descaracterizastes” (Henriques, 

2003: 227). Os centros históricos condiziam com a extensão da cidade até aos séc. XVI/XVII, 

antes do crescimento abrupto da população. 

O poder subversivo provocou uma reação contra a monofuncionalidade e um desejo de 

regresso à multifuncionalidade, menos dependente do transporte individual e um retorno 

populacional aos centros urbanos. Harvey (1989:40) refere que é tempo de se construir para o 

Homem “It was time, they said, to build, to build for people rather for man. The glass towers, 

concrete blocks, and steel slabs that seemed set fair to steamroller over every urban landscape 

from Paris to Tokyo and from Rio to Montreal, denouncing all ornamented as crime, all 

individualism as sentimentality, all romanticism as kitsch, have progressively given way to 

ornamented tower blocks, imitation mediaeval squares and fishing villages, custom-designed or 

vernacular housing, renovated factories and warehouses, and rehabilitated landscapes off all 

kinds, all in the name of procuring some more ‘satisfying’ urban environment.”.  

No sentido de voltar à multifuncionalidade sem querer apagar a história e os seus 

ensinamentos, procurou-se o “retorno à multifuncionalidade perdida” (Matos, 2010:10), foi 

necessário legislar para que a população tivesse direito a um ordenamento do território mais 
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coeso e justo, assegurando que “construir la ciudad del siglo XXI es tener un proyecto de 

ciudadanía, ampliar los derechos de la tercera generación, el derecho al lugar y a la movilidad, 

a la ciudad refugio y a la identidad local, al autogobierno y a la diferencia, a la igualdad jurídica 

de todos los residentes ya la proyección exterior de la ciudad como entidad política abierta”. 

(Borja e Muxi, 2003:83). 

Em 1975 foi assinada nos Países Baixos, a Declaração de Amesterdão, direcionada para 

as questões recentes que se começavam a colocar de defesa do património histórico que “a 

nossa sociedade poderá, brevemente, ser privada do património e dos sítios que formam o 

quadro tradicional de vida, caso uma nova politica de proteção e conservação integradas desse 

património não seja posta em ação imediatamente” (Declaração de Amesterdão, 1975:2). No 

âmbito da reabilitação a declaração acrescenta que nos bairros antigos deve ser concebida e 

realizada, tanto quanto possível, sem modificações importantes da estrutura social e para que 

todos os estratos da sociedade beneficiem desta operação (Declaração de Amesterdão, 1975). 

Em 1987 a questão da regeneração foi de novo requisitada com ‘A Carta para a 

Salvaguarda das Cidades Históricas’, com o enfoque de preservar “a morfologia urbana, a 

tipologia e o aspeto dos edifícios, as relações da cidade com o seu enquadramento e as 

diversas funções adquiridas pela urbe” (Salgueiro, 1992:391), na inclusão e a implicação dos 

moradores nesse processo e na elaboração de estudos pluridisciplinares para uma 

organização mais especializada. A preocupação com as cidades e bairros históricos expõe 

ainda o “enquadramento dos tecidos históricos, pois o aumento da densidade e da escala dos 

novos complexos edificados destrói com frequência o enquadramento e o carácter dos valores 

históricos adjacentes” (Salgueiro,1992: 391). 

 

3.3 Novas centralidades 

Apesar das convenções internacionais legislarem no sentido de preservar os centros, no 

início da década de 1990 as periferias estavam lotadas de moradores e de novas construções, 

tornando os centros urbanos das grandes cidades vazios pois a requalificação urbana não era 

uma política implementada com sucesso. Traduzia-se apenas à recomendação internacional: 

“Entre as dinâmicas e os processos sociais que estão na origem da problemática da 

requalificação urbana os mais relevantes têm a ver com a tendência para a policentralidade e a 

perda de vitalidade dos antigos centros urbanos, a emergência de um cenário de concorrência 

e de competitividade entre cidades que adensa a importância de fatores representacionais e 

imagéticos, assim como de intervenções urbanísticas e arquitetónicas que concretizam no 

espaço símbolos de afirmação e de identificação das cidades” (Fortuna, 2015:41-42).  
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O crescimento do espaço urbano nas periferias das grandes cidades degradou os centros 

e despovoou-os de moradores, trazendo algumas atividades específicas “Ao mesmo tempo em 

que os centros se congestionam pela intensidade das suas atividades, amplia-se a 

concorrência de outros locais mais interessantes para se morar e viver. Assiste-se ao êxodo de 

atividades ditas nobres (de hierarquia superior) e à saída de outras grandes geradoras de 

fluxos, como as implementadas pelas instituições públicas” (Vargas e Castilho, 2015:4). A 

dificuldade de humanização e reabilitação das áreas urbanas centrais, e a permissão legislativa 

de nova construção origina mudanças nas povoações mudem ao longo do tempo, que cresçam 

edifícios, nas periferias, em altura, mas principalmente em superfície. Fazem-se novos imóveis 

enquanto envelhecem os antigos. Um dos problemas relacionados com o crescimento urbano é 

precisamente o do envelhecimento dos bairros centrais que muitas vezes têm valor histórico e 

apresentam elevados índices de degradação (Salgueiro:1992). 

Desta forma o centro histórico perdeu face às novas áreas urbanas centrais no último 

século: “O centro histórico, outrora constituía o centro vital da urbe no seu complexo social, 

meios urbanos de produção e de comércio, negócios e administração. Entretanto, a expansão 

física rompe este quadro, ao deslocalizar os sectores produtivos, administrativos e residenciais, 

dando lugar à despovoação e envelhecimento da população residente, à pobreza e à 

degradação da atividade económica e dos edifícios” (Caetano, 1999:15). Esta deslocalização 

de atividades dos centros reflete uma despreocupação funcional, que agrava drasticamente a 

vida central.  

As periferias urbanizadas são consideradas na década de 1990 ‘novos polos de 

crescimento’, atraindo para si “equipamentos culturais, lazer, consumo e concentração de 

oportunidades de emprego” (Bidou-Zachariasen, 2006:24) deslocalizando-os do núcleo da 

grande cidade e aproximando-os da residência de milhões de pessoas. Contudo não são só as 

entidades públicas as responsáveis pela ocupação das periferias e pelo despovoamento dos 

grandes centros “here the new urban core was fed by the deregulations of financial markets, 

ascendance of finance and sprecialized services, and integration into the world markets. The 

opening of stock markets  to foreign investors and the privatizations of what were once public 

sector firms have been crucial institutional arenas for this articulation” (Bidou-Zachariasen, 

2006:66). 
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Figura 7 – Expansão urbana em Tóquio, Japão 

Fonte: https://larvalsubjects.wordpress.com/2011/06/09/black-ecology-and-the-alleged-

wisdom-of-the-wilderness/ 

 

A Carta de Leipzig (2007) que segue a estratégia da Agenda Territorial da UE e da 

Estratégia de Lisboa surge para impor aos Estados Membros respostas eficazes no que diz 

respeito a esta problemática. Esta Carta surge assim com o objetivo de desenvolvimento 

urbano sustentável “baseada numa estrutura urbana policêntrica e os objetivos estabelecidos 

na Estratégia de Lisboa” (DGT, 2007). Para isso é necessária a coexistência de “um espectro 

heterogéneo de políticas, programas, projetos e atividades nos diferentes estados-membros, a 

prossecução de intentos comuns em matéria de desenvolvimento urbano depende de um forte 

envolvimento a todos os níveis territoriais: União Europeia, estados-membros, regiões, cidades 

e áreas rurais” (DGT, 2007). O esforço internacional para uma estrutura policêntrica traduziu-se 

em políticas de apoio ao regresso aos núcleos “alimentadas pelo discurso da ‘nostalgia do 

centro’ e do aproveitamento de uma generalizada crise de identidade urbana que refaz a 

imagem do centro e dos valores da história e da memória, enquanto repositório coletivos de 

interreferenciação e de identidade” (Bandeirinha, 2000:37).  

Estes espaços, fruto de identidade, símbolos e valores da cidade, região e /ou país são 

marcantes para a população, como tal urge a necessidade de “revitalizá-los devido aos valores 

culturais que transportam. Estes testemunhos vivos de épocas passadas são uma expressão 

da cultura e um dos fundamentos da identidade do grupo social, vetor indispensável face os 

perigos da homogeneização e despersonalização que caracterizam a civilização urbana 

contemporânea” (Salgueiro, 1992:392). 

https://larvalsubjects.wordpress.com/2011/06/09/black-ecology-and-the-alleged-wisdom-of-the-wilderness/
https://larvalsubjects.wordpress.com/2011/06/09/black-ecology-and-the-alleged-wisdom-of-the-wilderness/
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A revitalização física e funcional dos centros das cidades torna-se então uma prioridade, 

para que haja uma “adequada reutilização dos edifícios de qualidade que hoje são 

funcionalmente obsoletos” (Bohigas, 1999:204). A ligação de edifícios reabilitados e espaço 

público recuperado tende a que seja mais utilizado, invertendo a tendência que as funções da 

cidade têm de funcionar num espaço fechado “uma vez que a compra se distanciou do espaço 

público e passou a ser parte da festa que se desenrola em espaços privados, interiores e 

voltados para dentro” (Salgueiro, 2005:353). Deste modo, esses centros ganham a aptidão de 

“fornecer uma ampla gama de serviços, permitindo que diversas necessidades sejam 

satisfeitas numa só deslocação, servindo diversos objetivos em termos de negócios, cultura ou 

lazer para a comunidade e, finalmente, constituindo um centro de convergência para os 

transportes públicos. A continuação da sua vitalidade depende em grande parte da capacidade 

para atrair pessoas que dispensam tempo e dinheiro no coração da cidade” (Balsas, 1999:51).  

Para reverter o processo de despovoamento funcional é importante apostar nas 

“reconversões funcionais ao nível do rés-do-chão” (Lopes, 2004: 13) dentro do que for definido 

nos planos em vigor, e “apostar na polivalência e na satisfação de procuras diversificadas, 

conjugando diferentes formatos de loja, diferentes tipologias de bens/serviços e adaptando 

horários de funcionamento adequados a cada procura específica” (Barreta: 2004, 16). Com o 

aumento da funcionalidade as áreas urbanas centrais regozijam da produção de “duas 

dinâmicas económico-territoriais correlatas entre si: a descentralização territorial dos 

estabelecimentos comerciais e de serviços e a de recentralização dessas atividades. Essas 

dinâmicas ocorrem através de iniciativas de duas ordens, que se dão simultaneamente: a de 

surgimento de novas atividades e estabelecimentos comerciais e de serviços fora do centro 

principal e a relocalização, em novos centros, de atividades e estabelecimentos que antes 

estavam restritos ao centro principal” (Sposito, 2001:236).  
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4. Uma abordagem ao caso português 

O século XX modificou irremediavelmente os territórios, com o crescimento das cidades 

para as periferias, do aumento exponencial da população e da população urbana 

(principalmente na última metade do século). Desta forma, os governantes e urbanistas tiveram 

de assumir o planeamento urbano como prioridade para distribuir os recursos, infraestruturas e 

funções por uma estrutura populacional crescente, e com particular ênfase nos grandes 

centros.  

Estudar-se-á agora qual a relevância da multifuncionalidade nas políticas urbanas 

nacionais e quais as orientações internacionais neste sentido. Na segunda parte deste capítulo 

será investigado de que modo é que as intervenções urbanas, programas e medidas 

incorporam a ideia da multifuncionalidade, através da análise do PDM de Lisboa.  

 

4.1 Contributos para as novas políticas urbanas 

A multifuncionalidade urbana é uma prática que continua a ser estudada e desenvolvida 

por investigadores e urbanistas (Haccoû, 2007). Aparece com regularidade na bibliografia 

internacional, bem como em documentos oficiais, mas ainda não está claramente identificada 

em grande parte dos IGT portugueses. Desta forma, nos próximos parágrafos serão 

desenvolvidas as orientações para a multifuncionalidade, tendo como base as orientações 

europeias, e com particular destaque para as nacionais. 

A OCDE apresenta um procedimento para definir áreas urbanas funcionais como descrito 

no segundo capítulo, contudo limita-se a descrever passos para concluir quais as áreas 

monofuncionais e multifuncionais. A publicação ‘Cities of Tomorrow’ (2011), documento da 

União Europeia, fornece diretivas no sentido de promover a multifuncionalidade, fomentando 

um ordenamento do território sustentável e conexo com o crescimento económico, assumindo 

a importância de ambos para o desenvolvimento territorial numa estrutura urbana policêntrica.  

A multifuncionalidade torna a assumir-se no acórdão da União Europeia através do 

conceito de usos mistos nas questões económicas relacionadas com imóveis (acórdão BLC 

Baumarkt (C‑511/10, EU:C:2012:689), no que diz respeito às “modalidades do cálculo do 

direito à dedução do imposto sobre o valor acrescentado (IVA)” devido ou pago sobre os bens 

e os serviços utilizados para construir, manter, utilizar e conservar um imóvel de uso misto que 

servem, parcialmente, para realizar operações que conferem direito à dedução e, parcialmente, 

operações que não conferem direito à dedução (Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 10 de 

abril de 1995), ou seja o próprio código do IVA prevê condições diferentes para a os edifícios 

multifuncionais no sentido de os preservar. 

Esta diretiva refere que os edifícios de uso misto devem ser construídos, mantidos e 

utilizados, o que se interliga com a diretiva acima citada, para as cidades disponham de uma 
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“estrutura de povoamento compacta e expansão urbana limitada” (Comissão Europeia, 

2011:12) e vai ao encontro das indicações da OCDE limitando a construção e estruturando de 

modo sustentável o território.  

Em Portugal, a Constituição da Republica Portuguesa resguarda no Artigo 65º as diretivas 

dadas pela Comissão Europeia no âmbito da habitação e urbanismo, que embora não aborde 

diretamente o conceito de usos mistos abrange o direito à habitação e ao ordenamento do 

território: 

 Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado estimular a 

construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à habitação 

própria ou arrendada; bem como incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades 

locais e das populações, tendentes a resolver os respetivos problemas habitacionais e 

a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução.  

 O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda 

compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria.  

 O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de 

ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através de 

instrumentos de planeamento, no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do 

território e ao urbanismo” (Constituição da República Portuguesa, 2005). 

O Estado só por si não pode garantir a construção de todos os equipamentos e 

infraestruturas necessárias, delegando aos privados essa função. Porém, a regulação partirá 

sempre da parte do Estado, a quem incumbirá a fiscalização através dos seus órgãos locais. O 

planeamento urbano ajuda a multifuncionalidade no sentido que aproxima as funções 

necessárias, nomeadamente as de proximidade, às populações que moram em bairros sociais, 

ou em áreas habitacionais com pouca facilidade de transporte para áreas centrais.  

Apesar de a Constituição não preconizar usos mistos nem referir especificamente os 

espaços urbanos centrais, a Constituição da República abre caminho para que os Regimes 

Jurídicos clarifiquem estas questões, tornando-as mais objetivas e praticáveis.  

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), como 

instrumento cimeiro na hierarquia dos IGT em Portugal, publicado em 2007, desenvolve a 

estratégia nacional a seguir, aponta problemas regionais e caminhos a percorrer, assim como 

se enquadra às indicações territoriais da UE (Esquema de Desenvolvimento do Espaço 

Comunitário - EDEC (2004) e as orientações da Estratégia de Lisboa (2007)) na tentativa de 

combater as desigualdades territoriais.  

Este programa ainda refere que é necessário na região urbano-metropolitana do Noroeste 

criar redes de cooperação interurbana capazes de promoverem a reorganização espacial dos 

serviços não mercantis, de forma a permitir ganhos de eficácia (escala, especialização, 

multifuncionalidade) e de qualidade (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
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Desenvolvimento Regional, 2006:90). Por fim, prevê que um crescimento predominantemente 

terciário terá uma base territorial principalmente urbana, mas poderá ser ampliado e 

robustecido pela melhor articulação entre as cidades e os espaços rurais, valorizando o papel 

produtivo destes espaços no quadro da sua renovada “multifuncionalidade” (Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2006:130). 

O PNPOT identifica seis constrangimentos, a que o Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT) deve procurar responder: 

1. Expansão urbana desordenada e fragmentação do tecido urbano; 

2. Degradação do solo e riscos de desertificação, agravados por fenómenos 

climáticos; 

3. Degradação da qualidade de áreas residenciais, sobretudo nos centros históricos e 

nas periferias; 

4. Deficiente programação do investimento público em infraestruturas e equipamentos 

públicos; 

5. Dificuldade de coordenação entre os principais atores institucionais, públicos e 

privados, responsava por políticas e intervenções com impacte territorial; 

6.  Complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da legislação e procedimentos de 

planeamento e gestão territorial (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional, 2006:85). 

O primeiro ponto refere-se à fragmentação do tecido urbano nas periferias, dando origem à 

suburbanização (crescimento da cidade para além dos seus limites) e à periurbanização 

(expansão urbana para além da periferia) que estimulam a monofuncionalidade e a dispersão 

urbana.  

O Quadro Estratégico de Referência Nacional (QREN, 2008) aponta que, “sobretudo nas 

periferias e nos centros históricos das cidades, e persistência de importantes segmentos de 

população sem acesso condigno à habitação, agravando as disparidades sociais intraurbanas” 

(QREN, 2008:8). A degradação das áreas residenciais nos centros históricos e nas periferias é 

um problema causado pelo baixo preço de solo nas áreas mais afastadas dos centros e pela 

pouca aposta na requalificação de edifícios históricos, que tem sido combatida através da 

recuperação dos centros através dos PDM (Porto Vivo-SRU, 2011). 

O QREN referiu-se ao PNPOT como instrumento referencial à sua estratégia: “o reforço 

dos centros urbanos estruturantes das regiões implica uma perspetiva coerente das redes 

nacionais de equipamentos coletivos, informada, simultaneamente, por uma visão estratégica 

do território nacional e pela consideração de critérios que valorizem o conjunto de funções que 

a cidade oferece e não apenas o serviço isolado de um dado equipamento” (QREN, 2008:20). 

Os outros quatro constrangimentos dificultam um correto planeamento, quer por questões 

físicas, políticas ou económicas, que também devem ser combatidas: “em matéria de 

competitividade dos territórios: forte dispersão geográfica das infraestruturas económicas e dos 

equipamentos terciários mais qualificantes, com perdas de escala e atrofia das relações de 
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especialização e complementaridade geradoras de maior rendibilidade social e económica” 

(QREN, 2008:8-9). 

Assim, o PNPOT aponta o caminho da multifuncionalidade para combater o 

despovoamento das áreas centrais assim como das periferias mais próximas das grandes 

cidades, para “um maior equilíbrio no acesso às funções urbanas de nível superior” por parte 

de todos os cidadãos, bem como “promover redes de cidades e subsistemas urbanos locais 

policêntricos que, numa perspetiva de complementaridade e especialização” (Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2006:136). Esta 

estratégia nacional, para além de ser reativa, tem de ser proativa e eficiente: “desta conjugação 

de raridade de objetivos positivos e necessidade de atenção aos objetivos defensivos, resulta o 

enquadramento político que pauta hoje, no essencial, as políticas e estratégias urbanísticas: 

por um lado, há que inventar/construir objetivos de valorização da cidade, afirmados através de 

eventos com data fixa e programas bem geridos, suscetíveis de mobilizar apoios externos, 

gerar notoriedade externa e legados internos construídos de valor duradouro e, por outro, 

detetar e intervir atempadamente no sentido de atenuar as tensões decorrentes das perdas de 

bem-estar emergentes” (Domingues, et al., 2003:268). 

 

Em Portugal, em especial desde a década de 60 a meados da década de 70, a 

materialização do movimento modernista acentuou a população urbana das principais 

metrópoles, estando também implícito neste crescimento, o êxodo rural. Conforme as normas 

do movimento modernista (primeira metade do século XX), caracteristicamente monofuncional, 

os edifícios eram em banda, projetados em altura ou em extensão, de forma a acomodar o 

maior número de famílias possível. Foram assim criados os bairros de Encarnação e Olivais em 

Lisboa, e no Porto o Bairro Social da Arrábida, o Bairro de Aldoar e o Bairro do Lagarteiro. As 

consequências deste movimento urbanístico fizeram-se notar em Portugal, especialmente, com 

o esvaziamento dos centros históricos. Contudo o despovoamento não foi contínuo: “a cidade-

centro, que na década de 60 regista uma ligeira perda populacional, associada ao processo de 

terciarização que afeta a sua área central, recupera ligeiramente na década de 70 (por razões 

conjunturais decorrentes da fixação de parte dos recém-chegados de África” (Pereira, 

2004:135). 

Lisboa como capital e principal cidade portuguesa viu a população do seu centro
1
 aumentar 

em mais de 50 mil habitantes entre 1970 e 1980 (figura 8), acompanhando as dinâmicas 

                                                           
1
 Considera-se a centro de Lisboa as freguesias de Ajuda, Anjos, Castelo, Coração de Jesus, 

Encarnação, Graça, Madalena, Mártires, Mercês, Pena, Penha de França, Sacramento, Santa Catarina, 

Santa Engrácia, Santa Justa, Santiago, Santo Estêvão, São Cristóvão e São Lourenço, São João, São 

José, São Mamede, São Miguel, São Nicolau, São Paulo, São Vicente de Fora, Sé, Socorro que se 

encontram agregadas com o nome de ‘1º Bairro’ nos dados do INE em 1864, 1878, 1890, 1900, 1911, 
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nacionais (+678,2 milhares de pessoas em Portugal nos anos de 1974 e 1975). Porém a 

capacidade de alojamento e de infraestruturas disponíveis nos centros e nas periferias das 

cidades, não conseguiam, à data, satisfazer adequadamente as necessidades reais dos novos 

moradores. Desta forma, a 3 de agosto de 1976, o I Governo Institucional referiu: “tendo em 

atenção a atual carência de habitações, os programas habitacionais de 1976 a 1980 devem 

apontar para o lançamento anual médio de 65.000 fogos, dos quais 10.000 utilizando as verbas 

a prever nos Orçamentos Gerais do Estado, as quais deverão ser aplicadas apenas nos 

diversos programas sociais destinados aos agregados familiares de menores recursos” 

(Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção, 1994). 

 
Gráfico 1 – População residente no centro de Lisboa (fonte: INE) 

 
 

Como é possível verificar, através do gráfico 1, nas últimas cinco décadas a população do 

centro de Lisboa decresceu para quase 100.000 habitantes, atingindo valores idênticos aos da 

segunda metade do século XIX. O problema, não sendo exclusivo da capital, afeta 

principalmente as grandes cidades portuguesas num movimento centrífugo (Pereira, 2004). 

Porém, infraestruturar as novas periferias eficazmente foi, e é, um processo demorado: “as 

quantidades de solo envolvidas na urbanização e o ritmo da sua integração, dificultam uma 

correta infraestruturação, pelos custos inerentes e a incapacidade de resposta da 

Administração em tempo útil. Toda a periferia continua muito dependente de Lisboa, onde se 

concentra o emprego terciário, os equipamentos de hierarquia superior, o comércio e serviços 

mais especializados e qualificados” (Pereira, 2004:135).  

Após o crescimento abrupto de população na década de 70, as cidades centrais e os seus 

centros continuaram a perder população, agudizando os problemas das área centrais, e, em 

                                                                                                                                                                          
1920, 1930, 1940, 1950, 1960 e 1981. Para os anos seguintes foram retirados os dados das mesmas 

freguesias. 
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particular dos centros históricos “entre 1981 e 1991 observou-se pela primeira vez o declínio 

dos concelhos de Lisboa e Porto, que persiste até hoje, refletindo o processo de terciarização 

do tecido urbano nos centros das grandes cidades e a transferência dos residentes para 

concelhos limítrofes, pertencentes às Áreas Metropolitanas” (Moreira e Rodrigues, 2008:17). 

Desta forma, o número de centros com funções de hierarquia superior aumentou na 

periferia das grandes cidades. Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), por exemplo, “o modelo 

monocêntrico vai-se esbatendo, apesar do poder político e do poder económico permanecerem 

em Lisboa-cidade. O surgimento de uma metrópole policêntrica é, assim, marcada pelo 

alastramento da mancha urbana, pela fragmentação (física, funcional e social) e acentuada 

reconfiguração interna” (Pereira, 2004:137). O mesmo aconteceu com igual incidência na Área 

Metropolitana do Porto (AMP). 

Para colmatar estes problemas de crescimento exponencial e a pouca coesão territorial 

alguns municípios da periferia das grandes cidades começaram a delinear Planos Diretores 

Municipais antes da obrigação legislativa de 1999, como aconteceu com Matosinhos (1992), 

Seixal (1993), Amadora (1994) e Loures (1994) para idealizar uma estratégia a fim de que os 

territórios se tornassem mais coesos: “nos primeiros anos (de PDMs), a atenção das autarquias 

centra-se na melhoria das infraestruturas e dos equipamentos de base local, melhorando as 

condições de vida e reduzindo a dependência das populações à cidade-centro” (Pereira, 

2004:139). O PDM entrou na legislação portuguesa em 1977 (Lei 79/77, de 25 de outubro que 

que estabelece as atribuições das autarquias e competências dos respetivos órgãos), foi 

regulamentado pela primeira vez em 1982 (DL 208/82, de 26 de maio) e só após da entrada 

em vigor do DL 380/99 “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” (RJIGT), que a 

elaboração deste documento tomou o caráter de obrigatoriedade como hoje conhecemos. 

Os centros urbanos beneficiaram com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) que 

visaram a sua recuperação e requalificação por parte das autarquias. Dando o exemplo do 

centro da capital onde “ocorrem vários movimentos contraditórios: Lisboa continua a perder 

população e atividades, mas a recentralização, associada à (re)valorização de áreas na cidade  

consolidada, ganha outra dimensão e diferentes formas (reabilitação de sítios antigos, 

reaproveitamento de áreas subutilizadas ou abandonadas por obsolescência física  e 

funcional)” (Pereira, 2004:137). O desafio que se coloca atualmente é o repovoamento dessas 

áreas centrais, e neste aspecto, a solução mais eficaz até ao momento parte de incentivos 

fiscais, sob a forma de programas habitacionais como o “Programa a Porta 65 – Jovem”, o 

“Arrendamento Apoiado” e “Mercado Social do Arrendamento” (Portal da Habitação, 2016). 

 

4.2 Plano Diretor Municipal de Lisboa – PDM Lisboa 
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Lisboa já conta com duas gerações do Plano Diretor Municipal (1994 e 2016), sendo que o 

último conta com um prémio internacional (ISOCARP). Uma vez que a capital tem uma vasta 

área e muitos desafios a enfrentar a nível funcional, com maior destaque para as áreas 

habitacionais e áreas históricas, o caminho que os urbanistas e decisores de Lisboa tomaram 

pode ser facilmente comparado ao de outras cidades, de forma a ser perceptível as vantagens 

e desvantagens de cada um.  

O objetivo central da entrada em vigor do RJIGT delineava um planeamento “global e 

integrado da sua área de intervenção” dos PDM (Oliveira, 2016:3) e constituído 

obrigatoriamente por um regulamento, um relatório, uma planta de ordenamento e uma planta 

de condicionantes. 

Lisboa publicou o seu primeiro plano diretor municipal assim designado em 1994, 

assinalando que todo o seu perímetro se constituía como solo urbano e que este espaço se 

dividia em dez áreas (Câmara Municipal de Lisboa, 1994):  

 Áreas históricas 

 Áreas consolidadas 

 Áreas de estruturação 

urbanística 

 Áreas de reconversão 

urbanística 

 Áreas verdes 

 Áreas de usos especiais 

 Áreas de equipamentos e 

serviços públicos 

 Áreas de investigação e 

tecnologia 

 Áreas canais 

 Zona de intervenção da Expo 

98 

 

Quadro 1 – Espaços urbanos consolidados, PDM de Lisboa de 1994 

Área histórica da Baixa Pombalina 
O predomínio do uso terciário (comércio e 

serviços) 

Áreas históricas habitacionais 

Construção nova e reabilitação dos 

edifícios existentes, podendo comportar 

comércio, terciário, equipamentos coletivos e 

indústria compatível 

Quintas integradas nas áreas históricas O uso habitacional como predominante 
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Instalações industriais e armazéns 

abandonados ou obsoletos 

A mudança para qualquer uso (desde que 

tenham entrada independente e o seu uso 

seja compatível), através da reconversão dos 

edifícios existentes, desde que sejam 

salvaguardados os valores de património 

industrial ou através da sua demolição 

E ainda: 

Nos casos em que a Câmara Municipal 

entenda que a mudança de uso habitacional 

para terciário, para indústria compatível ou 

para equipamentos coletivos, possa ter 

impactos no ambiente da zona, no 

saneamento básico ou na circulação e 

estacionamento 

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-

municipal/enquadramento-do-pdm/regulamento-do-pdm 

Como é percetível, ao ser permitido o predomínio do setor terciário na Baixa Pombalina 

(quadro 1), a população lisboeta não viu benefícios em residir naquela área, que tinha o preço 

de solo por metro quadrado o mais alto da cidade e que foi progressivamente ocupada por 

atividades que conseguissem suportar esse custo.  

O despovoamento do centro tornou-se uma realidade cada vez mais visível, uma vez que 

os habitantes se deslocaram para áreas habitacionais economicamente mais acessíveis. 

Mesmo os edifícios das áreas históricas habitacionais, que poderiam comportar 30% da 

superfície total de pavimento, criaram um grande buffer comercial em toda a área histórica 

(Câmara Municipal de Lisboa, 1994), diminuindo o número de alojamentos e aumentado o 

preço dos existentes, com as desvantagens para os habitantes (como o ruído e o escasso 

estacionamento). Ainda assim a permissão de várias funções nas mesmas áreas promove a 

multifuncionalidade, embora as atividades possam não ser as mais variadas devido ao grande 

predomínio do setor terciário (Câmara Municipal de Lisboa, 1994).  

A função comercial é fulcral para o crescimento populacional dos centros e vice-versa, em 

particular as funções de necessidades básicas, a fim de criar facilidades na procura de bens de 

primeira necessidade. Para Lisboa particularmente, Teresa Salgueiro definiu os eixos 

funcionais “em termos de comércio e serviços pessoais, afirma-se então uma estrutura 

baseada numa hierarquia de centros desde o nível local até ao centro metropolitano, CBD, 

localizado na Baixa, passando pelo centro de bairro e, posteriormente, pela individualização de 

centros” (Salgueiro, 1997:181). Esta estrutura é complementada com o desenvolvimento de um 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/enquadramento-do-pdm/regulamento-do-pdm
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/enquadramento-do-pdm/regulamento-do-pdm
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comércio especializado “principalmente em móveis, eletrodomésticos ou material de construção 

(Rua Almirante Reis, Rua de S. José – Santa Marta, Rua D. Pedro V e Rua de S. Bento) e de 

algumas áreas especializadas de lazer e ócio, no seio do centro principal ou nas suas margens 

(zona portuária do Cais do Sodré, Rossio – Avenida da Liberdade), para além dos jardins e 

parques periféricos” (Salgueiro, 1997:181) admitidas nos planos municipais. 

Em 1994 o PDM apenas apresentava um centro – o centro histórico (figura 8) – como o 

único existente. Porém, havia outro novo centro que ia ganhando peso no panorama municipal: 

“efetivamente a Baixa perdeu peso em relação ao novo centro terciário que se afirmou na zona 

do Marquês de Pombal – Avenidas Novas. Muito extenso em superfície, tendo passado por 

numerosos processos de renovação do edificado que conduzem ao aumento da densidade de 

ocupação e à substituição de residentes e de comércio de proximidade tradicional por 

escritórios, aqui se encontram 39% das empresas de serviços e se concentram os novos 

exemplares arquitetónicos” (Salgueiro, 1997:174-175). Apesar de o novo centro estar definido 

na literatura, inclusive na referida, os técnicos não o consideraram como tal no PDM, referindo-

se-lhe como um ‘eixo terciário’.  

 

Figura 8 - Planta de ordenamento do PDM: Classificação do espaço urbano (1994) 
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Em relação às áreas consolidadas o primeiro PDM de Lisboa regulava que as áreas de 

moradias devem ser objeto de PP ou de regulamentos municipais (art. 54º, Câmara Municipal 

de Lisboa, 1994), estabelecendo as zonas onde seria admissível a mudança do uso 

habitacional para uso terciário e fomentando a multifuncionalidade. Nas áreas consolidadas de 

edifícios de utilização coletiva habitacional que demonstrem a intenção de efetuar obras de 

ampliação, só podem ser destinadas a uso habitacional, com exceção do piso térreo que pode 

ter ocupação de terciário, indústria compatível e equipamentos coletivos, com o sentido de 

promover as funções de proximidade. Nas áreas consolidadas de edifícios de utilização 

coletiva mista, a localização de terciário e de indústria compatível em novos edifícios é 

condicionada à satisfação dos requisitos seguintes (art.60º, 61º Câmara Municipal de Lisboa, 

1994): 

 É possível a construção de edifícios mistos de habitação e terciário ou exclusivamente 

para terciário; 

 A percentagem de terciário e de indústria compatível num edifício habitacional, não 

pode exceder 50% da superfície total de pavimento; 

 Os usos ficam impedidos de dispor de uma superfície comercial de pavimento inferior a 

10% da superfície total de pavimento, e o uso habitacional seria variável entre 40% a 

60% e o uso terciário e industria compatível variável entre as mesmas percentagens. 

Apesar de reforçar a intenção de terciarização das áreas em questão, é visível a premência 

de construir e de aproveitar edifícios para o uso terciário, atendendo ao facto que a Expo 98 se 

aproximava. Esta exposição mundial serviu de motivo para que se criasse uma nova área 

renovada na cidade, que permitisse não só para o uso dos visitantes durante a exposição como 

posteriormente à fixação de população naquela área oriental da cidade. Para isso foi 

necessário infraestruturar vários equipamentos de proximidade mas também grandes marcos 

que iludissem à Expo após a sua concretização.  

No que diz respeito às áreas consolidadas de edifícios de utilização coletiva terciária, as 

alterações à edificabilidade ou uso ficam dependentes de prévia aprovação de planos de 

urbanização ou de pormenor ou de regulamentos municipais (art. 62º, Câmara Municipal de 

Lisboa, 1994). As áreas consolidadas industriais destinam-se a ser ocupadas 

predominantemente por estabelecimentos industriais, podendo integrar superfícies comerciais 

e serviços; o uso habitacional destina-se a 10% da área de construção e o terciário a 20%, 

como nos casos de Xabregas, Braço de Prata e Marvila (art. 65º, Câmara Municipal de Lisboa, 

1994). 

Ferrão (1994:15) documentou alguns factos positivos deste PDM, nomeadamente no que 

respeita ao corte com o zonamento inflexível que se verificava outrora “à procura da integração 
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e da articulação de atividades, equipamentos, práticas e vivências, numa tentativa de recuperar 

a convivialidade e a sociabilidade como valores centrais da urbanidade”.  

Contudo, e como referido ao longo deste ponto, a população residente não logra com as 

novas decisões, “a prevalência da visão global (modelo de ordenamento para o conjunto da 

cidade) poderá promover soluções demasiado rígidas, opostas à postura flexível e processual 

em que assentou a elaboração do PDM; o predomínio de decisões setoriais, ou relativas a 

áreas geográficas restritas da cidade, poderá fomentar processos incontroláveis de 

centrifugação da coerência global que se pretende construir” (Ferrão, 1994:17). Porém, o plano 

diretor municipal fez questão de reposicionar Lisboa num sistema urbano nacional 

tendencialmente mais aberto ao exterior (Ferrão, 1994) e multifuncional, na medida em que 

define vários usos para grande parte das suas áreas, assumindo-se assim como um plano 

pioneiro e de referência para os planos posteriores dos outros municípios portugueses.  

 

4.2.1 Plano Diretor Municipal de Lisboa – 2ª geração 

Os Planos Diretores Municipais têm a vigência de 10 anos. Todavia, em Lisboa, o PDM de 

1994 só voltou a ter um sucessor em 2016, que defende a multifuncionalidade e a apresenta 

claramente. Este novo PDM é inovador, não só porque define eixos estratégicos com pontos 

fortes e fracos dando indicações a seguir para cada uso do solo, mas também porque não 

regulamenta exaustivamente em números os usos dos edifícios.  

A multifuncionalidade revela-se no primeiro objetivo: ‘atrair mais habitantes’, destacando 

que a “multifuncionalidade prevista no novo PDM aproxima o local de emprego ao local de 

residência, fomenta uma vivência de bairro durante as 24 horas do dia e aumenta a 

atratividade residencial de Lisboa” (Câmara Municipal de Lisboa, 2016:22). Ainda dentro do 

mesmo tema, acrescenta a necessidade de construção de novos centros de apoio a idosos, 

bem como residências estudantis e de espaços multifuncionais. 

No segundo objetivo ‘captar mais empresas e empregos’ pretendem-se setores mistos, 

uma vez que a “multifuncionalidade obriga à reserva de espaço para empresas nos 

loteamentos ou operações equivalentes, evitando a criação de novos setores urbanos 

exclusivamente residenciais, sem vivência durante o período diurno” (Câmara Municipal de 

Lisboa, 2016:24). Esta medida é amplamente discutida no seio urbanístico (Vaz, 2015), visto 

que a capital, principalmente o centro histórico e o centro funcional (Avenidas Novas) são 

vistos como áreas terciárias e não habitacionais, devido sobretudo ao preço do metro quadrado 

e à pouca recuperação do edificado para fins habitacionais.  

A autarquia tenciona através do mix use dos edifícios que os setores empresariais e 

habitacionais tenham vida ao longo de todo o dia, confirmado na citação seguinte: “Os 
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objetivos de captar mais empresas e empregos e de atrair mais habitantes encontram-se 

intimamente ligados: que os inquéritos realizados à população residente em Lisboa, no âmbito 

do Plano Local de Habitação, vieram confirmar que a proximidade ao local de trabalho 

correspondeu a um dos principais fatores que os motivou a decidir o seu local de residência na 

Cidade de Lisboa, confirmando a adequação do modelo de ordenamento multifuncional 

plasmado no plano, que prove a mistura de funções nos diversos setores urbanos (PDM 

Lisboa, 2016:12). 

Na continuação do regulamento é percetível que este não demarca exaustivamente índices 

e parâmetros, condicionando apenas os usos de cada área, deixando o Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação de Lisboa (RMUEL) designar as operações urbanísticas, as 

compensações e o acompanhamento da obra (art. 87º, Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

Adotando a multifuncionalidade, nos imóveis e conjuntos arquitetónicos da Carta Municipal 

do Património, é admitida a mudança de uso desde que não comprometa a manutenção das 

respetivas características urbanas e paisagísticas, históricas, construtivas, arquitetónicas e 

decorativas. Nas áreas de proteção dos sistemas de abastecimento e drenagem é interdita a 

urbanização e a edificação, com exceção de outras infraestruturas compatíveis que sejam 

admitidas pela entidade gestora (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

No que se refere ao espaço urbano, são delimitadas duas categorias de qualificação do 

espaço urbano: espaços consolidados e espaços a consolidar. Assim sendo, a qualificação 

funcional do solo distingue as seguintes funções nos espaços centrais e residenciais 

consolidados: 

Quadro 2 – Espaços centrais e residenciais consolidados, PDM Lisboa 2016 

Os espaços centrais privilegiam: 

A predominância do uso habitacional, a 

conservação e reabilitação do edificado 

existente, a colmatação e compactação da 

malha urbana, a compatibilização dos usos, a 

criação de equipamentos e a qualificação do 

espaço público. 

Os espaços centrais aceitam: 

A coexistência entre os vários usos 

urbanos desde que compatíveis com o uso 

habitacional; 
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Os espaços centrais admitem: 

Os usos de habitação, terciário, turismo, 

equipamento, indústria compatível e 

micrologística. 

Fonte: Regulamento PDM 2016 de Lisboa 

 

Os tipos de traçados definidos em PDM correspondem sobretudo à sua época histórica de 

construção e servem para dividir a cidade para um estudo mais adequado de cada área. São 

distinguidos assim, quatro traçados urbanos na cidade: 

Traçado A  

Corresponde à parte da formação da cidade, à formação orgânica e irregular (Castelo, 

Alfama e Mouraria, Bairro Alto, Lapa e Madragoa). 

Traçado B 

Representado a cinzento na figura 9, identifica o traçado planeado (Baixa Pombalina, 

Avenidas Novas, Campo de Ourique e Alvalade); o traçado C à do século XX. 

Traçado C  

Apresentado a castanho na figura 9 representa as novas coroas de implementação livre 

que surgiram no século XX, “paralelamente à área central nova (Avenidas Novas) vemos 

multiplicar-se na coroa urbana e nas periferias novas centralidades, pólos de concentração 

terciária que associam por vezes habitação, dotados de muito boa acessibilidade ao 

automóvel” (Salgueiro, 1997: 174-175), bem como na área oriental de Lisboa e na área 

suburbana. A expansão da cidade colocou o desafio de agregação de todas as áreas, sendo 

imperativo numa cidade que diferentes espaços, através dos meios de transporte urbanos, se 

tornem coesos. 

Traçado D 

Diz respeito maioritariamente às moradias construídas no início do século XX retratadas a 

amarelo (figura 9), como Belém, o Bairro da Encarnação e o bairro do Arco do Cego, sendo 

que “o modelo seguido foi o de bairro-jardim, assistindo-se ao nascimento de uma tipologia 

original no tecido urbano da cidade de Lisboa. (…) De traçado retilíneo, o projeto foi marcado 

por uma preocupação de embelezamento das fachadas dos edifícios” (Tiago, M.C., 2010). 

Estas áreas são predominantemente habitacionais com reduzida multifuncionalidade, 

usufruindo sobretudo de funções de proximidade. 
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Os traçados A e B não obtiveram os mesmos graus de desenvolvimento do que os C e D 

uma vez que se encontravam em área histórica da cidade, bastante consolidada, sem espaço 

para crescer e subjugada aos edifícios históricos com algum tipo de proteção legislativa que 

não permitiam a renovação total dos edifícios. Os traçados C e D por serem mais recentes já 

não sofrem de tantos condicionantes e já lhes é permitido mais mudanças estéticas e 

funcionais.  

 

Figura 9 - Planta de ordenamento, qualificação do espaço urbano 

Fonte: CML 

 

As restrições funcionais encontradas no PDM referenciam o traçado urbano A, autorizando 

a construção de pisos em cave para terciário, equipamentos, turismo, estacionamento e áreas 

técnicas afetas às unidades de utilização dos edifícios. É também autorizada a construção de 

um piso em cave para habitação, que facilitam a multifuncionalidade, uma vez que 
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complementa os vários usos com a habitação, enfatizando a importância do povoamento nas 

áreas centrais com traçado irregular.  

O sucesso do mix use reside numa “composição diversificada de comércio a retalho, 

serviços, atividades de lazer e habitação” (Balsas, 1999:57), quanto mais variado for, maior 

será o poder de “atrair consumidores, empregados, residentes e turistas. Obviamente, que sem 

a relação económica central entre os consumidores (empregados, residentes e turistas) e os 

prestadores de serviços (lojas, clubes, cafés, restaurantes, etc.) o centro da cidade tem apenas 

um significado cerimonial e histórico” (Balsas, 1999:57). 

Se as condições de dignidade e de desenvolvimento estiverem asseguradas e centradas 

na modernização (Barreta, 2004), as consequências da multifuncionalidade dos núcleos podem 

superar os limites do bairro, uma vez que “as novas centralidades promovem uma 

reestruturação interna das cidades” (Cleps, 2006:129), tal como nos espaços de atividades 

económicas a consolidar, que pretendem criar novos tecidos urbanos, sendo admitidos usos de 

terciário, indústria, logística, habitação, turismo, investigação e equipamentos indo de encontro 

ao segundo objetivo definido no plano (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

A última aparição da referência à multifuncionalidade aparece no PDM já nos conceitos, 

definindo que «polaridades urbanas (POLU)» “correspondem a áreas da cidade com elevada 

acessibilidade por transporte público, onde se preconiza um modelo compacto de ocupação do 

território e a localização de funções urbanas de maior centralidade, sem comprometer a 

multifuncionalidade do tecido urbano” (Câmara Municipal de Lisboa, 2016:43). 

A partir da análise efetuada, o PDM de 2016 admite usos compatíveis em todos os 

traçados. Destaca-se as áreas centrais e as áreas a consolidar, estimulando a 

multifuncionalidade, embora não salvaguarde e promova a habitação nessas áreas, o que 

acaba por abrir caminho para que os edifícios dos centros sejam ocupados com atividades 

terciárias de apoio ao turismo. E, portanto, apenas promove uma multifuncionalidade parcial 

deixando de fora uma das suas componentes mais essenciais, a habitação. O estabelecimento 

de grandes objetivos para que o planeamento siga uma linha condutora, e não apenas o 

conjunto de usos para cada parte da cidade, é um grande progresso em relação ao PDM 

anterior, tal como a pouca restrição de usos no espaço urbano. A extensão de ciclovias e de 

passeios tem vindo a aumentar na cidade, com destaque para as Avenidas Novas, que têm 

sido requalificadas, executando na prática as intenções do PDM. 

A participação e envolvimento dos munícipes nos IGT, através de sessões de 

esclarecimento, discussões públicas e orçamentos participativos têm vindo a melhorar o 

processo de planeamento do município, atenuando os problemas diários da população e 

motivando-os a participar no processo de planeamento (Gonçalves, A., 2009).  
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5. Os “centros” da cidade de Caldas da Rainha 

 

A cidade das Caldas da Rainha é uma cidade de média dimensão pertencendo à NUT III 

Oeste, cujo centro histórico foi reabilitado há três anos, e, neste contexto surgiu a oportunidade 

de avaliar a multifuncionalidade neste centro e as suas consequências através da aplicação 

dos conhecimentos desenvolvidos até este ponto da dissertação, para uma posterior e 

oportuna reflexão. Por se localizar relativamente perto de Lisboa (a 92 quilómetros pela 

autoestrada oito) tornou-se acessível o estudo deste território que é uma cidade importante na 

sua região (figura 10). 

 

Figura 10 – Localização de Caldas da Rainha 

Fonte: Google maps 

 

Para o estudo da multifuncionalidade no centro das Caldas da Rainha assume-se o centro 

histórico como o centro em estudo, uma vez que à partida é o mais importante e o que 

representa melhor toda a cidade. Este centro corresponde ao Hospital Termal, mandado 

construir no século XV e que representa a história e a fundação da localidade, no século XVIII 

já contava com cerca de 300 habitações entre sensivelmente a Praça da Fruta (antigo Rossio) 

e o Largo do Espirito Santo (figura 11). Existiam ainda outras ruas de acesso às vilas mais 

próximas. 
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Figura 11 – A Vila das Caldas em finais do séc. XVIII 

Fonte: (Aires-Barros et al., 2005) 

 

A Praça da Fruta, ou oficialmente Praça da Republica, é a única no país que se repete 

diariamente ao ar livre (Gazeta Das Caldas, 2015), utilizada por vendedores e compradores, 

dinâmica, requalificada e com várias funções nas extremidades da Praça (figuras 12 e 13).  

 

Figura 12 - Localização da Praça da Republica 

Fonte: Google Maps 

 

 O objetivo deste estudo de caso é perceber a importância da sua funcionalidade enquanto 

praça inserida no centro histórico, uma vez que apresenta várias funções e é um ponto de 

convívio, de venda e de prestação de serviços, contrariamente a todo o resto da área histórica, 
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que apesar de deter o hospital termal (figura 14), que está atualmente encerrado, não é tão 

dinâmico como esta praça central.  

  

Figura 13 – Praça da Republica    Figura 14 – Largo Rainha Dona Leonor (antiga praça velha) 

 

  Para melhor complementar esta abordagem é importante de quantificar os edifícios mono 

e multifuncionais presentes na cidade, examinar a sua localização e avaliar a existência de 

outros centros importantes dignos de realce. É pretendido também estudar as funções de 

hierarquia superior oferecidas, que outro tipo de instituições e estabelecimentos relevantes 

existem na cidade e quais as tendências que se podem desde já perceber para a demografia, 

habitação, cerâmica e turismo termal, impulsionador da cidade desde a sua fundação até ao 

século XX. Esta abordagem procura ajudar a alcançar o objetivo inicial de averiguar se ‘uma 

maior e mais diversificada oferta funcional ajuda a revitalizar as áreas urbanas centrais’ 

recorrendo a este caso do centro histórico das Caldas da Rainha. 

Para a concretizar foi recorreu-se a diálogos com observadores privilegiados do urbanismo 

da Cidade de modo a explorar vários aspetos dos centros existentes e funções, bem como com 

organismos camarários, para aspetos de planeamento e para a facilitação de dados que 

possam ser relevantes. Procedeu-se ainda a levantamento funcional no centro histórico e nas 

ruas adjacentes representado em 3D no programa Sketchup, mapas elaborados por um 

programa de tratamento de informação geográfica. Por ultimo o registo fotográfico e a 

observação direta no local também se assumem como relevantes nesta metodologia.  

 

 

5.1. As Caldas, a sua história urbana  

 

No lugar onde hoje é a cidade das Caldas da Rainha, passou em 1484, vinda de Óbidos, a 

Rainha misericordiosa D. Leonor, que reparou num grupo de pobres se banhavam numas 

águas quentes, e, que ao aproximar-se foi-lhe dito que aquelas águas milagrosas atenuavam 

as dores e saravam feridas (Aires-Barros et al., 2005). Ao testemunhar este feito, a Rainha 

mandou erguer um edifício de apoio, para alojar os desfavorecidos ali em recuperação, 

inaugurado três anos depois. A própria geriu o Hospital Termal em alguns períodos e, D. João 

II, seu marido e Rei de Portugal elevou a localidade a vila em 1499 sob domínio de D. Leonor, 
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o que levou a que a vila beneficiasse de alguns privilégios, nomeadamente para 30 pessoas, 

20 das quais que tivessem cometido crimes e que ficavam livres se habitassem a vila (Aires-

Barros et al., 2005).  

Ligada diretamente às Caldas, a cerâmica surge aquando da estada de D. Leonor, que, 

traz consigo oleiros para equipar o hospital, bem como a sua residência. Os oleiros, segundo 

se conta, encontraram bom barro e de qualidade na região, pelo que foi uma profissão ali 

mantida ao longo dos séculos. No século XVIII já existiam algumas ruas e praças junto ao 

hospital, nomeadamente o Rossio das Vacas, Praça Nova, Rua dos Fornos, Rua do Jogo da 

Bola, Volta dos Sinos e Água Quente, o que evidenciava a funcionalidade da vila (figura 12).  

Os caminhos das Caldas já bem conhecidos das cortes portuguesas, bem como de D. 

João V que necessitou das suas águas quando adoeceu gravemente em 1742, “durante o seu 

reinado encarregou Manuel da Maia de pesquisar mais profundamente as nascentes termais e 

de elaborar um plano de intervenção no Hospital Termal” (Aires-Barros et al., 2005:23). Assim 

fez Manuel da Maia que descobriu duas novas nascentes, o que lhe permitiu duplicar o numero 

de piscinas e reformular radicalmente o Hospital Termal. A demolição do Hospital leonorino, 

para dar origem ao edifício joanino, começou em maio de 1747. 

Este conjunto de intervenções urbanísticas configurou uma segunda fundação do Hospital 

(na inscrição com que se assinala a sua obra, na Copa do Hospital Termal, D. João V faz-se 

equiparar a D. Leonor) e ajudou a consolidar a supremacia das Caldas no panorama das 

termas portuguesas, atraindo uma frequência crescente entre segmentos sociais e económicos 

de elite. A consciência de que o Hospital das Caldas não era mais o hospital de caridade dos 

doentes pobres do reino, pelo que explica as preocupações do provedor António Gomes da 

Silva Pinheiro que, em 1799, construiu um Passeio Novo, um espaço de lazer para termalistas 

mais exigentes. É de frisar que “neste período, as receitas do Hospital Termal eram cerca de 

cem vezes superiores às do município” (Aires-Barros et al., 2005:35). 

O relançamento do desenvolvimento caldense do final do século XVIII consolida-se e 

prossegue de modo imparável ao longo do século seguinte (Aires-Barros et al., 2005). João B. 

Serra acrescenta que “lentamente a população da vila foi crescendo, aproximando-se, em 

meados do século XIX, dos dois milhares. Mais do que o aumento demográfico, foram, porém 

as novas funções urbanas que pesaram nos rumos da urbanização caldense. A dinamização 

das funções ligadas ao mercado – quer de géneros, quer de produtos manufaturados – 

obrigou, por exemplo, a obras de remodelação do Rossio (ou Praça da Republica), em 1834, 

em consequência das quais foram sacrificados o pelourinho da vila e a Igreja de Nossa 

Senhora do Rossio” (in Aires-Barros et al., 2005:114). 
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Figura 15 - Praça da Republica antes da remodelação, 1829 

Fonte: http://zeventura.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html 

 

No século XIX “as atividades económicas tinham-se diversificado, tendo-se assistido à 

afirmação de um setor industrial com dinamismo exportador, o da cerâmica” (Aires-Barros et 

al., 2005:27). Afirmando-se diversificada a “louça das Caldas” caracterizou-se por duas 

abordagens diferentes: a “contemporânea, com linhas e design simples, para uso diário e a 

naturalista, representando folhas de couve, de alfaces, peixes, fruta, enchidos, entre outros 

objetos que aliam o decorativo ao utilitário” bem como pela “louça caricatural que 

originariamente apresentava profissões (padres, pescadores, agricultores) estereotipadas de 

maneira sarcástica e depreciativa” (AptCC - Associação Portuguesa das Cidades Vila 

Cerâmicas, 2016:18). Esta indústria apesar de importante para a cidade era fabricada em 

grande parte no seio familiar e adquirida, pelos visitantes e turistas, entre os quais os utentes 

das termas que compravam para os seus lares.  

Rafael Salinas Calado relatou na sua publicação “Faiança Portuguesa” que tinha sido 

“sobretudo durante o século XIX que Caldas da Rainha conheceu um extraordinário 

desenvolvimento e expansão da sua indústria cerâmica. Os seus produtos vão chegando um 

pouco a toda a parte, começando a ser francamente apreciada dentro e fora do país” (Calado, 

1992:515). 

Em 1880, sobre o pretexto do terceiro centenário da morte de Luís de Camões foram 

efetuadas “obras importantes quer de reordenamento viário, quer de saneamento e de 

encanamento das águas termais, tal como de todo o sistema de circulatório da vila sofre 

alterações significativas” (Aires-Barros et al., 2005:27).  

http://zeventura.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html
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Figura 16 - Praça 5 de Outubro, final do século XIX 

Fonte: http://zeventura.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html 

 

Quatro anos mais tarde e no ímpeto do desenvolvimento e modernização da vila é fundada 

a Fábrica de Faianças, adquirida posteriormente por Rafael Bordalo Pinheiro, um “talentoso 

caricaturista soube tirar o melhor partido destas favoráveis condições e atingiu o máximo da 

qualidade desta cerâmica, em extraordinárias peças de prodigiosa imaginação, a que não é 

estranho o gosto ‘arte nova’”(Calado, 1992:515). 

Para completar o progresso das Caldas da Rainha, foi inaugurado em Julho de 1887 o 

caminho-de-ferro pela Linha do Oeste, e a primeira avenida caldense para ligar a nova Estação 

de à vila (Aires-Barros et al., 2005). 

Em 1888, quando Rodrigo Burquó entra no Hospital Termal como administrador, e nos 

anos seguintes, dota as áreas circundantes do Hospital com um parque, denominado de 

Parque D. Carlos I. para complementar o parque e os serviços prestados no Hospital manda 

construir pavilhões – Pavilhões do Parque - que serviriam para hospedar os doentes durante e 

após o tratamento (os tratamentos duravam cerca de duas semanas) com janelas 

inovadoramente grandes para permitir a circulação de ar mais eficientemente (Aires-Barros et 

al., 2005). Foi também erguido um outro hospital, o hospital de Santo Isidoro (atual Escola 

Superior de Artes e Design – ESAD) para atender toda a população enferma, enquanto as 

termas se dedicariam apenas ao tratamento de reumatismos e de doenças respiratórias. 

 

http://zeventura.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html
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Figura 17 - Alameda Central do Parque, final do século XIX 

http://zeventura.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html 

 

A par destas construções e melhoramentos, foi também criada a Mata Rainha D. 

Leonor, para que as classes mais altas pudessem disfrutar da tranquilidade que ali se vivia, 

principalmente a partir da abertura anual das termas (dia 1 de maio). No meio das novas 

transformações da vila no fim do século XIX, a cerâmica brotou com mais ímpeto e ganhou a 

designação de “louça das Caldas” (Aires-Barros et al., 2005) contando com nomes de relevo da 

escultura, pintura e desenho como o já referido Bordalo Pinheiro, Manuel Cipriano Gomes 

Mafra, Francisco Elias, José Alves Cunha entre outros. 

Do ponto de vista da morfologia urbana, a expansão urbana das Caldas da Rainha, 

nesse período (do fim do século XIX até aos anos 60), é marcada por uma continuidade formal 

caracterizada por um traçado geométrico de ruas, quarteirões, largos e praças, e pela presença 

da arborização e de espaços ajardinados (Aires-Barros et al., 2005). 

É neste período, que é aliás, um período de grande crescimento e expansão do 

termalismo em Portugal, que se processa um grande crescimento urbano das Caldas da 

Rainha, que consolidam também a sua posição de centro de serviços e de comércio, obtendo o 

estatuto de cidade em 1927. Nesta altura, já com cerca de 7000 habitantes, Caldas da Rainha 

quase duplicava no Verão a sua população, e tornava-se, deste modo, uma estância termal de 

veraneio e turismo de referência no embrionário panorama do turismo nacional (Aires-Barros et 

al., 2005). 

Urbanisticamente o séc. XX foi uma época de crescimento acentuado da cidade. Um 

dos responsáveis da Câmara Municipal, o arquiteto Paulino Montês, elaborou um plano de 

urbanização de expansão do centro urbano. Ao abrigo deste plano encontrava-se a proposta 

de organização urbana no eixo criado entre a estação de caminho-de-ferro e a Praça 25 de 

abril “numa pretensa monumentalidade destinada a concentrar de forma emblemática, os 

símbolos urbanos do poder. Do que resulta, num espaço de modestas proporções, surgirem o 

http://zeventura.blogspot.pt/2008_06_01_archive.html
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Palácio da Justiça, a Igreja, e mais recentemente o edifício da Câmara Municipal, num diálogo 

formal que representa bem o que foi, do ponto de vista do urbanismo oficial, aquele período” 

(Aires-Barros et al., 2005:256). 

O plano do arquiteto Montês foi importante na medida em que veio organizar o tecido 

urbano das Caldas da Rainha “criando e mantendo um modelo funcional de cidade que 

mantém o tráfego de atravessamento o que separou o núcleo mais antigo da cidade da cidade 

da sua expansão moderna” (idem).  

A linha de caminho-de-ferro, a algumas centenas de metros do centro aquando da sua 

construção, tornou-se ainda mais central com a expansão urbana (figura 18), “tal veio a 

determinar que, de um e outro lado da linha de caminho-de-ferro, tenham evoluído morfologias 

urbanas diferenciadas correspondendo a usos e atividades diferentes e segregados que agora 

é indispensável articular e reabilitar” (ibidem). 

 

Figura 18 – Evolução da estrutura urbana das Caldas da Rainha até 1982 

Fonte: Gonçalves, 2009 

 

A cidade das Caldas da Rainha era dividida em duas freguesias, Santo Onofre e Nossa 

Senhora do Pópulo, porém com a reforma de 2013 as freguesias em questão passaram a 
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denominar-se de Santo Onofre e Serra de Bouro e a freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, 

Coto e São Gregório, representadas a amarelo na figura 19. 

 

Figura 19 – Freguesias do concelho de Caldas da Rainha 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha#/media/File:Caldas_da_Rainha_freguesias_2013.sv

g 

Entre 1991 e 2011 a freguesia em questão criou mais 1155 edifícios (quadro 4), entre os 

quais muitos reabilitados e renovados no centro histórico, facilitados pela aprovação do 

primeiro PDM de 2002 (Gabinete de Planeamento e Urbanismo, 2007). 

Quadro 3 - Edifícios (N.º) em Caldas da Rainha e época de construção (fonte: INE, 2011) 

  

Época de construção 

Antes de 
1919 

1919 - 1945 1946 - 1970 1971 - 1990 1991 - 2011 Total 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Caldas da Rainha 
(concelho) 

543 1718 4760 5917 6264 19202 

Caldas da Rainha 
(Nossa Senhora do 

Pópulo) 
83 301 1028 974 1155 3541 

Caldas da Rainha 
(Santo Onofre) 

13 73 457 781 682 2006 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha#/media/File:Caldas_da_Rainha_freguesias_2013.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha#/media/File:Caldas_da_Rainha_freguesias_2013.svg
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Ao observar-se o quadro 4 compreende-se que 69% dos alojamentos coletivos do 

concelho se situam em Nossa Senhora do Pópulo e que o número de alojamentos totais é 

maior nesta freguesia do que a oeste da linha férrea.  

 

Quadro 4 - Alojamentos (N.º) em Caldas da Rainha e tipo (alojamento) (fonte: INE 2011) 

  
Alojamentos 

familiares 
Clássicos Não clássicos 

Alojamentos 
coletivos 

Total 

  N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  

Caldas da 
Rainha 

(concelho) 
30934 - 30909 - 25 - 129 - 31063 

Caldas da 
Rainha (Nossa 

Senhora do 
Pópulo) 

9730 31 9725 31 5 20 89 69 9819 

Caldas da 
Rainha (Santo 

Onofre) 
6204 20 6194 20 10 40 3 2 6207 

 

 

Cerca de um terço dos alojamentos familiares do Concelho situam-se em Nossa Senhora 

do Pópulo e mais de 20% em Santo Onofre, resultando em metade dos alojamentos existentes 

até 2011 em das Caldas da Rainha. Este indicador mostra uma grande centralidade e atração 

pela Cidade. É esperado, assim, que grande parte das funções centrais se situem também nas 

freguesias apresentadas.   

 

 

5.2. Os centros 

 

Com o aprofundamento do estudo da cidade das Caldas, designadamente as suas 

dinâmicas, percebeu-se que o centro histórico não é o que melhor caracterizava a cidade, por 

se tratar de um centro com funções pouco utilizadas (as termas estão fechadas 

indeterminadamente e os jardins do Parque não apresentavam grande movimento de 

pessoas). A maior massa de pessoas concentrava-se na Praça da República. Localizada no 

centro histórico e nas ruas adjacentes à Praça 25 de abril, responsável por albergar várias 

instituições de alto nível hierárquico, como é o caso da câmara municipal, o tribunal ou a igreja 

Nossa Senhora da Conceição (figura 18). 
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Figura 20 – Planta da área consolidada das Caldas da Rainha, na freguesia de Nossa Senhora do Pópulo 

 

Estas funções de hierarquia superior não servem apenas a cidade de Caldas da 

Rainha mas uma área de influência que abrange a área entre Peniche e Rio Maior “de facto, foi 

sobretudo devido à centralidade da sua posição que Caldas da Rainha passou a exercer 

muitas das antigas funções de Óbidos e constituem atualmente o principal centro organizador 

da região” (Aires-Barros et al., 2005:18). As ruas adjacentes à praça 25 de Abril não integram 

nenhum centro nem têm nenhum tipo de restrição sendo apenas designadas de ‘Área Urbana 

Consolidada’ (anexo 1). Deste modo será discutida nas próximas páginas a conveniência de 

criar um centro funcional que complemente e interaja com o centro histórico. 

Na opinião de Aires-Barros “a estrutura funcional de um centro urbano depende, 

fundamentalmente, do grau de desenvolvimento económico, do tamanho e características da 

população que procura os seus serviços e bens centrais” (Aires-Barros et al., 2005:28).  

Atendendo ao facto de não existir nenhuma delimitação da área funcional no PDM e por 

existirem dinâmicas comerciais e de serviços entre a Praça da Republica e a Praça 25 de Abril 

em que se situam as funções de hierarquia superior - o tribunal e a câmara municipal (figura 

20) – irão ser analisados os quarteirões entre estas duas praças. Esta é uma área 

dinamizadora e polarizadora da cidade e do concelho, por dispor de várias atividades de vários 

níveis hierárquicos, tal como dependências bancárias, segurança social e o instituto de 

emprego e formação profissional de nível superior. É pretendido concluir se estes quarteirões 

têm as mesmas dinâmicas ou se as duas áreas centrais funcionam independentemente. 

A figura 21 espacializa os edifícios exclusivamente residenciais, sendo percetível que mais 

de 50% dos edifícios exclusivamente residenciais se encontram na periferia das freguesias de 

Santo Onofre e de Nossa Senhora do Pópulo, ou seja, 15% dos edifícios habitacionais situam-
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se fora do centro consolidado de Caldas da Rainha. O centro histórico apresenta edifícios 

exclusivamente residenciais na rua Rafael Bordalo Pinheiro, contigua ao Hospital Termal e nas 

ruas traseiras ao tribunal (figura 20). Existem 331 edifícios que correspondem a 1077 

alojamentos no centro histórico-funcional proposto, o que corresponde apenas a 6% dos 

edifícios e à mesma percentagem de alojamentos da cidade (quadro 4).  

 

Figura 21 – Edifícios exclusivamente residenciais (N.º) por subsecção em Caldas da Rainha 

Fonte: INE, elaboração própria 

 

Os edifícios principalmente residenciais (figura 22) correspondem aos imóveis com metade 

ou mais de metade da sua ocupação com função habitacional. Esses edifícios surgem 

principalmente no centro histórico-funcional onde se observam os quarteirões com mais 

edifícios principalmente residenciais e a sua envolvente, incluindo o Hospital Distrital, o 
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estabelecimento prisional e o centro de congressos. Na freguesia de Santo Onofre destacam-

se várias escolas e pavilhões, entre os quais a Expoeste, um importante centro de exposições 

do Oeste. 

 

 

Figura 22 – Edifícios principalmente residenciais (Nº) por subsecção da cidade de Caldas da Rainha 

Fonte: INE 
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Os edifícios principalmente não residenciais (figura 23), ou seja, em que mais de metade 

do edifício não tem uso residencial situam-se num centro mais restrito entre a Praça da Fruta e 

a Praça 25 de Abril até aos edifícios dos bombeiros e da GNR (figura 20). Outras áreas estão 

representadas são o Hospital Distrital das Caldas, situado na área a este a praça. É de 

ressalvar a importância que o centro revela tanto na figura 20 como na 21 uma vez que grande 

maioria dos edifícios não exclusivamente residenciais se situam nesta área. Faz sentido então 

repensar na delimitação de um centro funcional claro categorizado nos instrumentos de gestão 

territoriais de modo a salvaguardar esta área funcional dinâmica e polarizadora. 

 

Figura 23 – Edifícios principalmente não residenciais (Nº) por subsecção em Caldas da Rainha 

Fonte: INE 

 

Os edifícios principalmente não residenciais encontram-se na mesma área central da figura 

18. Há um eixo com particular destaque, a Rua Almirante Cândido dos Reis que liga a Praça da 

Fruta à rua Miguel Bombarda, nas traseiras da Igreja (figura 20). Todas as ruas adjacentes a 
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este eixo são principalmente não residenciais, ou seja, a sua ocupação residencial do edifício 

cinge-se a menos de metade, como comprova Aires-Barros “O eixo mais importante é a Rua 

Almirante Cândido dos Reis, onde aparecem várias boutiques, lojas de confeções e fazendas, 

artigos para bebé e a venda de sapatos, chapéus e malas, que se continua pela R. Miguel 

Bombarda" (Aires-Barros et al., 2005:34). Mais à frente irá ser feito um levantamento funcional 

para comprovar se ainda continuam a ser estas as funções que mais têm representação na rua 

pedonal Almirante Cândido dos Reis e na Praça da Republica. 

A Praça 25 de Abril alberga algumas das mais importantes funções concelhias, o 

tribunal (figura 24), a igreja de Nossa Senhora da Conceição (figura 25) e a Câmara Municipal 

(figura 26), bem como a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional nos edifícios laterais à praça. Estas importantes funções 

municipais e regionais fazem com que a praça requalificada em 2010 seja um importante 

núcleo funcional.  

   

Figura 24 – Tribunal das Caldas da Rainha Figura 25 – Igreja Nossa Senhora 

da Conceição 

 

 

Figura 26 – Paços do Concelho de Caldas da Rainha 
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Para além do centro funcional existe uma grande praça, a Praça 5 de Outubro, ocupada 

sobretudo por cafetarias (figura 27) e que é utilizada por jovens, uma vez que estes 

estabelecimentos são dos poucos na cidade abertos depois de jantar. Contudo a questão do 

constante ruído tem sido discutida entre a câmara e os residentes. Esta praça surgiu na 

sequência de expansão da cidade até à linha do comboio no século XIX: “a atual Praça 5 de 

Outubro, para onde se deslocou um teatro localizado na antiga rua do Olival de Baixo (rua 

Camões), marcou o avanço da malha urbana, abrindo-se novas ruas e novos quarteirões, no 

sentido do atravessamento da linha de comboio. O posicionamento da estação distava do 

centro urbano (polarizado pela Praça 5 de Outubro) cerca de 700m.” (Gonçalves, 2009:184) 

 

 

Figura 27 – Praça 5 de outubro 

 

A Praça da Fruta comumente aceite como o centro das Caldas funciona como mercado 

ao ar livre atraindo os produtores locais de todo o concelho a venderem os seus produtos neste 

local (figura 28). Esta situação acaba por desenvolver e promover o comércio local, devido à 

oferta de produtos de qualidade e à proximidade produtor-cliente: “com o surgimento dessas 

novas formas de comércio, as pequenas lojas tornaram-se menos importantes e, nos grandes 

centros urbanos, especialmente nas metrópoles, tenderam ao desaparecimento. As feiras e 

mercados passaram a se dedicar à comercialização de produtos perecíveis, principalmente 

alimentos” (Cleps, 2006:128). Esta proximidade torna-se importante na medida em que difere 

das metrópoles e de grande parte dos territórios urbanos portugueses, promovendo a cidade, a 

marca e a dinâmica da ‘Praça da Fruta’ em Portugal e no estrangeiro (Câmara Municipal de 

Caldas da Rainha, 2012). 

Esta praça foi inaugurada após a sua renovação em 2014 e é uma das responsáveis pelo 

desenvolvimento da região, uma vez que esta é visitada por habitantes dos concelhos vizinhos, 

principalmente aos sábados “naturalmente, o mercado da Praça da Fruta, detém um grande 

potencial desencadeador de estratégias de desenvolvimento económico e cultural da cidade, 
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sendo um dos fatores diferenciadores de identidade e que fortalece o sentimento patrimonial 

dos munícipes” (Câmara Municipal de Caldas da Rainha, 2012). 

 

    

a.                                                                    b.  

    

c.                                                                     d.  

Figura 28 a,b,c,d – Praça da Republica atualmente  

  

Através do levantamento funcional realizado na Praça da Republica, Rua Almirante 

Cândido dos Reis, Miguel Bombarda e Rua Hemiciclo João Paulo II, que corresponde à ligação 

entre a Praça da Fruta e a Praça 25 de Abril (figura 29), uma vez que de acordo com as figuras 

20 e 21 apresentam várias funções principalmente residenciais e não residenciais é descrita 

por Aires-Barros (2005) como o eixo mais importante da cidade e porque as suas ruas 

pedonais facilitam os compradores a um uso mais intensivo do espaço, e como afirmou foi 

possível apurar que estão presentes 43 funções diferentes, desde bancos, a lojas de roupa, a 

sede de freguesia, a queijaria, drogaria, galeria de arte, escolas de línguas a até uma sede de 

partido (figura 30). 
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Figura 29 – Eixo do levantamento funcional 

 

Figura 30 – Levantamento funcional da Praça da Republica, Rua Almirante Reis, Rua Padre Emílio e 

Rua Hemiciclo João Paulo II 

É de ressalvar que esta área central tem uma grande variedade de funções e que a 

habitação continua a ter um importante destaque. Contudo os alojamentos e os edifícios vazios 

são também uma realidade pois existem 6 edifícios vazios e 15 alojamentos desocupados 

mostrando uma dualidade entre um centro ocupado e habitacional e edifícios desocupados e 

em ruína o que de demonstra o abandono de alojamentos e dos edifícios centrais como 
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acontece na grande maioria dos centros históricos (como foi discutido no ponto 3.3 desta 

dissertação). 

A necessidade de agregação das funções surgiu uma vez que existiam 43 tipos de funções 

diferentes e não seria possível fazer um mapa espacial legível. Assim e após a análise cuidada 

das funções existentes obteve-se a seguinte categorização: 

Quadro 5 – Funções agregadas 

Nome da função agregada Funções presentes na categoria 

Habitação  

Lojas de moda Lojas de roupa, sapatarias 

Lojas de proximidade Padaria, cafetaria, tabacaria, queijaria, 

papelaria, drogaria, livraria 

Saúde e beleza Cabeleireiro, clínica dentária, farmácia, ótica, 

clínicas, loja perfumes/cosméticos, spa, 

centro yoga 

Hotelaria e artigos para casa Hotel, hostel, loja de artigos para casa 

Serviços bancários  

Serviços públicos Junta de freguesia, Direção Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais, Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

Outros  

 

É de esclarecer que devido ao elevado número de lojas de roupa (19) foi decidido que faria 

sentido ter uma categoria só para esta função. Desta forma e visto que o centro das Caldas da 

Rainha apresenta vários níveis de funções hierárquicas, como, por exemplo, a padaria num no 

nível inferior, a farmácia num segundo grau seguido do IEFP a um escalão superior.  

É percetível que o centro histórico definido no PDM abrange uma grande parte da área 

funcional da cidade (figura 31) embora não inclua a Praça 25 de abril e os quarteirões, 

principalmente os não residenciais e multifuncionais. É defendida então a criação de um centro 

histórico-funcional, que para além de incluir a área histórica inclua também esta área funcional 

que abranja as ruas mais polarizadoras (Rua Almirante Cândido dos Reis) e os importantes 
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serviços (Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, o Tribunal e a Câmara Municipal) para que toda esta de mix use seja 

salvaguardada nos planos municipais, uma vez que dinamiza a cidade tanto quanto o centro 

histórico. 

 

Figura 31 – Centros da cidade de Caldas da Rainha  

 

Este centro abrange a zona histórica, o hospital termal, a Praça da Republica, bem como 

toda a área comercial e ruas pedonais (rua Almirante Cândido dos Reis, rua Miguel Bombarda 

e também a Praça 25 de Abril referente às funções de hierarquia mais elevada), o Hospital 

Dona Leonor e o quarteirão dos autocarros expresso que movimentam população da cidade a 
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grande parte do território português, incluindo os movimentos pendulares Lisboa-Caldas de 

estudantes e trabalhadores. O quarteirão a este do hospital referido, o único dos quatro que 

não está inserido no centro, é justificado por ser um parque de estacionamento e um apoio ao 

hospital. Desta forma não tem características para ser considerado centro, já que apresenta 

pouca variedade funcional, e a que apresenta é local. 

Uma vez que a área multifuncional da cidade abrange as duas Praças e as ruas e o 

percurso entre elas, é possível afirmar que existe um centro histórico-funcional dinâmico e 

polarizador na cidade devido às mais de quatro dezenas diferentes funções existentes 

reportadas no levantamento funcional. Esta área apresenta ainda funções de diferentes níveis 

hierárquicos importantes tanto para o concelho como para a região, e ainda, os centros são 

habitados o que estimula a vivência do espaço, por não o tornar vazio durante o período 

noturno. 

 

5.3. Dinâmicas e tendências da cidade e dos centros 

 

Uma vez já analisada a multifuncionalidade do centro histórico-funcional das Caldas da 

Rainha é importante perceber quais as dinâmicas e tendências das duas freguesias 

respeitantes à Cidade. Assim, e após a análise do quadro 6 é percetível que cerca de metade 

da população do Concelho com 255,69 km² residem em pouco mais de 20 km² (na cidade das 

Caldas, referente às freguesias de Nossa Senhora do Pópulo e São Gregório). A população 

residente tem aumentado significativamente nos últimos 50 anos, quer no município como na 

Cidade, sendo que a Cidade de Caldas da Rainha têm aumentando progressivamente o seu 

peso no panorama concelhio. Desde 2001 que a população da cidade corresponde a mais de 

metade da população de todo o Concelho, verificando-se, desta forma, uma grande polarização 

por parte das Caldas, o que demonstra a importância da cidade na realidade concelhia.  

No centro histórico-funcional aqui delimitado, segundo os dados dos censos de 2011 

existiam 1120 residentes, o correspondente apenas a cerca de 3% do total da cidade.  

 

Quadro 6 - População residente (n.º e percentagem) no município e na Cidade de Caldas da Rainha 

(fonte: INE) 

Data 
Caldas da Rainha 

(município) 
Caldas da Rainha 

(cidade) 

% Da população da Cidade 
em relação ao município 

(100%) 

1970 35978 13886 38,60 

1981 41018 18394 44,84 

1991 43205 21133 48,91 

2001 48846 25228 51,65 

2011 51729 27337 52,85 
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O gráfico 2 apresenta a densidade populacional, que confirma os dados apresentados 

anteriormente, a densidade populacional nas duas freguesias inseridas na cidade 

correspondem a cerca do quíntuplo da média do município (1342,9 hab/km² na freguesia de 

Nossa Senhora do Pópulo, enquanto o total do Concelho é de 202,3 hab/km² de acordo com os 

dados de 2011 do INE). A freguesia de Nossa Senhora do Pópulo apresenta as densidades 

mais elevadas em todos os anos referenciados, e, é de ressalvar que esse indicador aumentou 

nos últimos trinta anos quer no concelho como nas freguesias referidas. No centro histórico-

funcional a densidade é de 1120 habitantes por km² em 2011, um pouco inferior às freguesias 

da cidade no mesmo ano.   

 

Gráfico 2 - Densidade populacional (N.º/km²) por local de residência (fonte: INE) 

 

No que respeita ao número de famílias clássicas (gráfico 3) situam-se sobretudo em 

Nossa Senhora do Pópulo, seguidas pela freguesia de Santo Onofre, todas as outras 14 

freguesias apresentam cerca de mil famílias por freguesia. No centro histórico-funcional 

definido existem 557 famílias.  

 

Gráfico 3 – Famílias clássicas (N.º) no município de Caldas da Rainha, 2011 (fonte: INE) 
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A proporção da população residente com ensino superior completo (%) (quadro 7) é de 

14,55% em Portugal e 20,49% na agregação das freguesias de Nossa Senhora do Pópulo em 

2013 segundo os dados do INE, ou seja, é claramente superior à média nacional e a todas as 

outras freguesias de Caldas da Rainha. Seguindo a tendência nacional tanto a NUT III Oeste 

como o concelho e as suas freguesias apresentam uma maior percentagem de mulheres com 

ensino superior do que homens. É sabido que a cidade apresenta alguma diversidade de 

funções de hierarquia superior através do levantamento funcional apresentado no ponto 5.2, o 

que promove e estimula a multifuncionalidade e continua a fazer da cidade um importante polo 

de emprego para população altamente instruída. 

 

Quadro 7 - Proporção da população residente com ensino superior completo (%) em Caldas da Rainha 

por local de residência e sexo (fonte: INE) 

  HM H M 

Portugal 14,99 12,60 17,09 

Oeste 11,06 8,57 13,31 

Caldas da Rainha 13,91 11,44 16,06 

União das freguesias de 
Caldas da Rainha - Nossa 

Senhora do Pópulo, Coto e 
São Gregório 

20,49 17,41 23,04 

União das freguesias de 
Caldas da Rainha - Santo 
Onofre e Serra do Bouro 

13,61 10,68 16,08 

  

A idade média da população residente é 41,83 anos (gráfico 4), sendo que as freguesias do 

município em estudo com uma idade média inferior são Coto e Santo Onofre. Nossa Senhora 

do Pópulo apresenta a mesma média que o total do concelho 42,7 anos, do lado oposto 

Tornada e Salir do Porto são as freguesias com a população mais envelhecida, perto dos 50 

anos. Isto demonstra que o município é, em média, mais envelhecido do que Portugal no seu 

todo. 

 

Gráfico 4 - Idade média (Ano) da população residente por local de residência, 2011 (fonte: INE) 
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A idade média superior no concelho de Caldas da Rainha faz com que a proporção de 

núcleos familiares com casais com filhos (gráfico 5) seja inferior à média portuguesa em 14 

freguesias. Na freguesia de Foz do Arelho, apenas metade da população tem filhos (anexo 2) e 

essa percentagem já foi inferior em 2001, a freguesia com mais casais com filhos é Santa 

Catarina a nordeste do município com 63,81% de casais com filhos. As freguesias das Caldas 

da Rainha apresentavam valores acima dos 60% em 1991 sofrendo uma queda de dez pontos 

percentuais nas últimas três décadas.  

 

Gráfico 5 - Proporção de núcleos familiares de casais com filhos (%) por local de residência, 

2011 (fonte: INE) 
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A população do município tem em média 40 anos e mais de 20% da população de 

Nossa Senhora do Pópulo tem o ensino superior completo. Desta forma é indispensável 

associar essa população às atividades económicas que praticam para haver um maior 

conhecimento das dinâmicas do território.  

O município das Caldas da Rainha tem mudado de setor de atividade ao longo dos 

últimos 50 anos, se nos anos 60 o setor primário empregava mais de metade da população 

ativa (gráfico 6). Toda a região do Oeste tem solos adequados para a agricultura e esse foi 

praticamente o sustento da região durante séculos foram a fruticultura e a vinha, que 

continuam a ser as culturas permanentes em maior numero no município das Caldas, como 

nas freguesias de Santo Onofre (0,28% do total do município) e Nossa Senhora do Pópulo 

(2,47%), segundo dados do INE. 
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Gráfico 6 – População empregada segundo os Censos: total e por setor de atividade económica, 1960 

(fonte: INE) 

 

 

Em 1980 com a mudança estrutural do peso dos setores de atividade, o setor primário 

absorveu apenas um terço dos empregos, enquanto o setor secundário já ocupava 34% do 

total e o terciário tomou um lugar de relevância em relação aos outros setores (gráfico 7). O 

crescimento das ruas comerciais fortaleceu o crescimento do terciário na cidade “é desta altura 

o início do grande crescimento das cidades, passando-se num curto espaço de tempo de uma 

sociedade essencialmente rural a uma sociedade predominantemente urbano-industrial” (Reis, 

D.; Fonseca, M. L. 1981:3) 

 

 

Gráfico 7 – População empregada segundo os Censos: total e por setor de atividade económica, 1980 

(fonte: INE) 

 

 

 

 

Em 2001 e 2011 (gráficos 8 e 9 respetivamente) a tendência da predominância do setor 

terciário aumentou significativamente, para 73% em 2011 sendo que os outros dois setores 

baixaram as suas representações no total de pessoas empregadas. É de referir que entre 1980 

e 2001 a percentagem de população no setor secundário foi a mesma o que demonstra a 

importância da indústria nas freguesias em estudo, porém, em 2011 a sua representatividade 
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era apenas de 23% que podem ser explicados pela automatização das máquinas bem como 

pelo encerramento de atividade. 

 

 

Gráfico 8 – População empregada segundo os Censos: total e por setor de atividade económica, 2001 

(fonte: INE) 

 

 

 

Gráfico 9 – População empregada segundo os Censos: total e por setor de atividade económica, 2011 

(fonte: INE) 

 

 

 

A população empregada situa-se, sem surpresa, na cidade das Caldas da Rainha 

(gráfico 10), mais de 55% da população concelhia labora em ambas as freguesias, seguidas 

das freguesias de Santa Catarina, Tornada e Alvorninha que apresentam mais de 5% dos 

empregos. É de referir que em 2011 a percentagem de população empregada era menor do 

que em 2001 em Santo Onofre, e o contrário verifica-se na outra freguesia da cidade. Não é 

percetível uma tendência de aumento ou diminuição da população empregada desde 2001, 

uma vez que metade das freguesias apresenta menor ou igual percentagem no início do 

século.   
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Gráfico 10 - População empregada (%) por local de residência, 2011 (fonte: INE) 

 

 

 

A cidade das Caldas da Rainha emprega mais população nas seguintes profissões do 

que todas as outras freguesias. Segundo a divisão dos censos de 2001 e de acordo com os 

últimos dois anos censitários, a cidade das Caldas da Rainha é a que emprega mais 

população, destacando-se as seguintes áreas: 

 Membros das forças armadas 

 Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de 

empresas 

 Especialistas das profissões intelectuais e científicas 

 Técnicos e profissionais de nível intermédio 

 Pessoal administrativo e similares  

 Pessoal dos serviços e vendedores 

 Operários, artífices e trabalhadores similares 

 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 

 Trabalhadores não qualificados 

 

É de realçar que a grande maioria da população é empregada em ‘Especialistas das 

profissões intelectuais e cientificas’ e ‘Pessoal dos serviços e vendedores’ na cidade das 

Caldas, na freguesia de Santo Onofre para além das profissões referidas ainda se destaca 

‘Pessoal Administrativo e Similares’. Assume-se assim que parte da população com elevado 

nível de instrução ocupe estes cargos superiores esteja empregue na cidade, estimulando a 

multifuncionalidade da cidade, uma vez que apresenta funções muito distintas e de vários 

níveis hierárquicos. Caldas da Rainha apenas não apresenta maior expressão na agricultura, 
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em que as freguesias de Alvorninha, São Gregório e Salir de Matos sobressaíram em 2001 e 

2011.  

Em suma, a população do concelho de Caldas da Rainha reside e trabalha nas duas 

freguesias da cidade, com maior expressão para Nossa Senhora do Pópulo, onde se encontra 

o centro histórico-funcional definido e a maior multifuncionalidade, uma vez que é aí que se 

situam grande parte das funções superiores, como referido no ponto 5.2.  

O poder de influência, de atração e de dependência das outras freguesias em relação 

às Caldas é elevada como foi possível apurar através destes dados estatísticos, sendo este um 

importante ponto de convergência de pessoas e bens tanto do concelho como de todo o Oeste. 

Assim, é reforçada a necessidade de salvaguarda do mix use existente no centro definido, 

dinâmico e polarizador. 

 

 

5.4. O planeamento na Cidade e no Concelho 

 

O planeamento na cidade das Caldas da Rainha remonta a eventos pontuais, foi elaborado 

em 1888 por Rodrigo Burquó a criação do parque e dos seus pavilhões, como referido no ponto 

5.1, em 1931 surgiu um plano de regularização, extensão e embelezamento por Paulino 

Montez que definiu a área da cidade e os eixos mais importantes (anexo 3) sendo o objetivo 

deste urbanista fazer das Caldas uma cidade-jardim. Posteriormente, em 1986 foi aprovado o 

Plano Geral de Urbanização de Caldas da Rainha (anexo 4) que já circunscrevia as áreas de 

expansão de alta, média e baixa densidade.  

Apesar de já existirem dois planos que apenas regulavam a cidade e os seus limites, só em 

2002 foi aprovado o primeiro PDM, cerca de uma década mais tarde que os primeiros planos 

diretores municipais em Portugal.  

O PDM ainda em vigor apresenta apenas as restrições e permissões para cada área e 

define várias categorias de espaços (anexo 1): 

  Espaços urbanos;  

 Espaços urbanizáveis; espaços de enquadramento e proteção;  

 Espaços industriais; 

 Espaços de indústria extrativa;  

 Espaços agrícolas; espaços florestais;  

 Espaços naturais e espaços-canais.  

 

A primeira categoria referente aos espaços urbanos subdivide-se em centro histórico, área 

urbana consolidada e área urbana de equipamentos e área termal, demonstrando um cuidado 

particular em manter a tradição das termas e no seu centro histórico, uma vez que todo o outro 

espaço urbano (quase toda a freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, ver anexo 3) é 

classificado de espaço urbano consolidado (anexo 1).  
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Para além definição dos limites de uso e de construção o PDM apresentou várias Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) no município sujeitas a plano de urbanização ou 

a plano de pormenor (PP), como no caso do centro histórico da cidade de Caldas da Rainha 

sujeito a PP e inaugurado em 2014, doze anos após a aprovação do plano municipal. Contudo, 

existem várias intervenções urbanas isoladas que não respeitam a estratégia traçada para o 

concelho de acordo com o Gabinete de Planeamento e Urbanismo de Caldas da Rainha 

(2007).  

 

Figura 32 - Área de intervenção nas áreas urbanas consolidadas 

Fonte: Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

 

Em 2007 a Câmara Municipal de Caldas da Rainha (CMCR) elaborou um levantamento 

de situações criticas e mudanças que se impõem num processo de revisão do PDM no 

planeamento no município e definiu objetivos gerais e estratégicos para o território, que não 

tinham sido elaborados aquando da elaboração do PDM em 2002. 

O objetivo geral aclara que “no quadro de acelerada competição entre cidades e 

regiões, Caldas da Rainha possa afirmar as suas vantagens competitivas e acentuar o seu 

papel de polo federador do desenvolvimento económico e social da região onde se insere, 

aproveitando as vantagens estratégicas da sua localização, da rede de infraestruturas de que 

dispõe, dos equipamentos que a servem, dos serviços que oferece e do potencial humano e da 

qualificação de que é detentora” (Gabinete de Planeamento e Urbanismo, 2007:15).  

O gabinete de planeamento das Caldas da Rainha critica ainda no mesmo documento o 

documento municipal de 2002 “larga maioria destes planos não têm ligação direta com uma 

estratégia de desenvolvimento para o concelho, tão pouco, refletem uma linha estruturada para 

o ordenamento municipal” (Gabinete de Planeamento e Urbanismo, 2007:11). De esclarecer 

que o hospital termal, o parque e a mata foram do domínio estatal até 2015 e ao longo dos seis 

séculos sempre houve disputas entre o poder local e estatal, uma vez que grande parte da 

cidade não era abrangida pela alçada local, criando dificuldades no entendimento de ambas as 

partes. Atualmente estes territórios estão sobre alçada da Câmara Municipal. A segunda 
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geração do PDM está elaborada e discutida, faltando ainda a sua aprovação em assembleia 

municipal.  

Jorge Mangorrinha afirma em Caldas da Rainha: Património das Águas (in Aires-Barros 

et al., 2005) que é essencial uma afirmação do centro histórico da Cidade e a existência de 

multifuncionalidade nesse espaço: “O centro histórico das Caldas da Rainha justifica uma 

política especifica de regeneração, pelas características singulares do seu património e espaço 

público. Para tal, é necessário criar-lhe uma unidade operativa de gestão, que coordene um 

plano funcional e modelo de financiamento. A intervenção deve ser realizada com base em 

ações integradas, num regime de complementaridades, a partir de preocupações com a 

população, o património edificação e os utilizadores” (Aires-Barros et al., 2005:286). De acordo 

com o levantamento funcional elaborado e apresentado no ponto 5.2 a diversificação de 

funções e de vários níveis foi conseguida no centro das Caldas, para fruição de vendedores, 

compradores e visitantes “o centro histórico não deve ilustrar apenas um ciclo da história já 

terminado. Essa área não deve cristalizar, mas ser animada de uma forma integrada, porque 

os problemas não se esgotam na conservação e reabilitação do património. É indispensável 

preservar a dignidade cultural e organizar a fruição coletiva do património por parte das 

populações locais e dos turistas” (in Aires-Barros et al., 2005:51).  

 

 

5.5.  Ideias finais  

 

A fundação das Caldas da Rainha tem uma história peculiar associada ao termalismo e ao 

turismo de saúde. Porém da pequena aldeia que contava com pouco mais que um hospital e 

uma praça conseguiu singrar e expandir-se. Em parte, devido aos reis que frequentavam este 

território para usufruir das termas, pelo aumento do turismo, ajudado pela construção do 

parque e da mata que oferecia aos visitantes e residentes um espaço verde de convívio e de 

passeio que lhes permitia descansar entre tratamentos. 

Com o crescimento da cidade no início do século XX os problemas agudizaram-se, foi 

preciso criar um plano que definisse as áreas da cidade em 1931 que só foi posto em prática 

cerca de 27 anos após a sua elaboração. O problema de entendimento entre a autarquia e o 

Estado dificultou o planeamento na cidade e fez com que a cidade fosse crescendo sem limites 

definidos, de acordo com o professor Carlos Gonçalves e que atualmente ainda hajam algumas 

barreiras para ultrapassar a nível urbanístico.  

O comércio existente começou por ser um comércio de proximidade, de lembranças e de 

peças cerâmicas criadas nas indústrias da cidade, contudo e após uma análise cuidada ao 

núcleo das Caldas é claramente percetível que atualmente, é multifuncional, com vários tipos e 

níveis de hierarquia de funções, tal como defendido no segundo capítulo desta dissertação que 

seria o ideal de multifuncionalidade. As funções pertencentes a vários níveis hierárquicos não 

se limitam, porém, ao núcleo histórico, todas as ruas entre a Praça da República e a Praça 25 
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de Abril inclusive, apresentam funções importantes, nomeadamente atividades jurídico-

administrativas fulcrais no concelho e na região. Seria útil que o gabinete de planeamento da 

câmara municipal tomasse medidas no sentido de criar a área “histórico-funcional” nos planos 

municipais dando relevância a toda esta área polarizadora, ao invés de destacar o hospital 

termal que tem estado fechado nos últimos anos devido a problemas nas canalizações. 

Os próximos anos são promissores para a cidade, uma vez que apresentam o índice de 

envelhecimento mais baixo do Concelho e a população tende a aumentar ligeiramente. Contam 

ainda com o politécnico especializado em design e com várias parcerias público-privadas, com 

a escola de sargentos do exército e com as escolas secundárias. Haverá certamente espaço 

para alguns desses jovens se conseguirem manter na cidade e a câmara municipal está a unir 

esforços nesse sentido. 

Os desafios a enfrentar a curto e médio prazo por parte dos órgãos responsáveis serão 

principalmente a aprovação do novo PDM para que haja uma estratégia municipal definida para 

ser seguida e não se limite a vários planos de pormenor e de urbanização que atenuem os 

problemas territoriais e que promovam e defendam a sua multifuncionalidade. É certo que nem 

sempre é possível prever o futuro e haverá sempre a necessidade de revisão do plano 

conforme mudem os IGT superiores ou surja uma nova oportunidade, porém uma estratégia 

definida facilita a tomada de decisões e mantém todo o município coeso. A aposta em 

transportes suaves também deveria ser uma aposta dos decisores, uma vez que pelo que foi 

observado e com a concordância do professor Carlos Gonçalves e do Dr. João Frade, vice-

presidente da Câmara, o modelo de urbanização do concelho é disperso, os transportes 

públicos nem sempre são eficientes, e, assim, o transporte mais utilizado é o individual, daí a 

necessidade de existirem diversos parques de estacionamento pela cidade. Se houvesse forma 

de comprometer os operadores de serviço publico bem como a construção de ciclovias e de 

espaços de apoio aos seus utentes, seguramente os munícipes beneficiariam destas medidas. 

As Caldas são uma cidade de média dimensão, compacta, multifuncional atrativa e 

polarizadora, que apesar de se localizar no litoral e relativamente perto de Lisboa, consegue ter 

as suas próprias dinâmicas, ser habitada, turístico e com capacidade regenerativa.  
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6. Conclusões  

 

A multifuncionalidade sempre existiu no panorama territorial, isto porque apesar de não 

existir como termo até ao século XX, os centros das urbes sempre albergaram as funções 

necessárias ao quotidiano da população. Após a experiência monofuncional e da separação de 

funções, o conceito da multifuncionalidade foi criado e defendido. É sabido agora que existem 

várias definições deste conceito e que muitas delas referem aspetos sociais, políticos e 

económicos, porém o conceito aqui defendido e após uma análise cuidada, é que a 

multifuncionalidade é uma abordagem territorial que permite que várias funções de diferentes 

níveis hierárquicos convivam no mesmo centro urbano, que criem relações de cooperação e de 

competição para um desenvolvimento sustentado do centro, beneficiando os utilizadores e a 

região em que se insere.  

É agora claro que o termo multifuncionalidade ainda é um termo em estudo, a mistura de 

usos atenua problemas das áreas centrais, quando apresentam vários níveis funcionais e 

sobretudo quando são habitados e usufruídos, criando um espaço vivido e dinâmico, ponto de 

referência para a população e um sentimento de pertença. Dando como exemplo a Praça da 

Fruta nas Caldas da Rainha, esta praça foi reabilitada há quatro anos, melhorando as 

condições para os utentes. Este é certamente um modelo de sucesso a seguir, porém ainda 

apresenta cerca de duas dezenas de alojamentos vazios, o que demonstra que apesar de 

todos os esforços que têm vindo a ser feitos no sentido de manter o centro ativo, continua a 

haver problemas e desafios a serem resolvidos. 

Os centros não dispõem de apoios e incentivos à multifuncionalidade dos IGT de nível 

superior. Não é evidente em que medida as intervenções urbanas, programas e medidas 

incorporam a ideia da multifuncionalidade, uma vez nos documentos analisados é 

frequentemente mencionado e defendido a mistura de usos compatíveis. Todavia, o PNPOT 

defende apenas um “maior equilíbrio no acesso às funções de nível superior para combater o 

despovoamento nos centros”, no entanto, sem assumir claramente o conceito de 

multifuncionalidade. Foram analisados dois PROT (PROT- AML e PROT-OVT), bem como a 

legislação referida no âmbito dos IGT e nenhum assumiu a multifuncionalidade como 

estratégia. Este termo é claramente assumido no PDM de 2016 de Lisboa e brevemente 

referido na Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 10 de abril de 1995, do IVA que menciona 

que os edifícios multifuncionais têm um regime especial de tributação. 

Frequentemente é encontrado o termo mix use ou mistura de usos na legislação e dos IGT, 

porém a mistura de usos não é suficiente para que um centro se torne multifuncional e atrativo, 

uma vez que não aborda a necessidade de existirem funções de vários níveis hierárquicos 

presentes, tornando a área menos atrativa e polarizadora do que um centro multifuncional.   

Assim, uma maior e mais diversificada oferta funcional ajuda a revitalizar as áreas urbanas 

centrais. Esta conclusão só foi possível retirar através do estudo caso, ou seja no caso da 
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cidade de Caldas da Rainha essa ligação existe, uma vez que existem mais de quarenta 

funções na área analisada, que as praças estudadas foram reabilitadas e que o centro é 

dinâmico e multifuncional. No entanto, esta conclusão é apenas aplicada ao estudo-caso, não 

sendo garantido que essa ligação exista em todas as áreas centrais. 

Todas estas conclusões só foram possíveis com ajuda da metodologia, que auxiliaram o 

estudo e o guiaram. É de realçar que foi a adequada, contudo o levantamento funcional do 

centro histórico-funcional de Caldas da Rainha poderia ter sido mais completo e não cingir-se 

apenas ruas pedonais e as praças de maior importância. Esta opção foi tomada inicialmente 

por ter sido percetível que aquelas eram as áreas mais multifuncionais ao percorre-las, e que, 

os mapas em ArcGis tornariam evidentes que as todas áreas definidas como centro histórico-

funcional corresponderiam às áreas multifuncionais. 

Estes mapas tiveram de ser refeitos, uma vez que os primeiros foram elaborados no início 

da elaboração desta dissertação e revelaram não ser tão claros quanto os apresentados. 

Porém o resultado final é extremamente satisfatório, visto que foram usadas metodologias 

diferentes que comprovam nitidamente a multifuncionalidade do centro da cidade.  

O novo PDM das Caldas está em fase final, e teria sido pertinente analisá-lo e entender 

quais as novas indicações funcionais para o território, em que medida difere do PDM de 

primeira geração e se continuam a assumir apenas o centro histórico como o único centro da 

cidade. Porém, devido aos obstáculos estruturais que o planeamento urbano ainda enfrenta 

não foi possível, analisar o novo PDM. 

Esta dissertação espera ter trazido à discussão da importância da defesa da 

multifuncionalidade nas áreas urbanas centrais, tendo em conta que a monofuncionalidade 

continua a ser importante no território, uma vez que nem todas as áreas (habitacionais, 

industriais, de lazer) necessitam de várias funções para cumprirem os seus usos. A 

multifuncionalidade é uma ferramenta para ajudar a atenuar os problemas dos núcleos e deve 

ser utilizada como um complemento a várias medidas de regeneração dos centros e não como 

uma solução final.  

Por ultimo, ainda há um caminho a percorrer para que a multifuncionalidade seja uma 

opção para os centros urbanos, em particular para os centros históricos vazios. Grande parte 

das autarquias ainda não inclui este conceito como forma de combate ao abandono de 

alojamentos e edifícios, é contudo possível. A diminuição de impostos e taxas para quem 

promova a multifuncionalidade, tal como aumentar os índices de construção são uma boa 

forma de estimular a multifuncionalidade das áreas centrais e torna-los mais dinâmicos como 

aconteceu com o novo PDM de Lisboa. A oferta e a procura da cidade estão a ser mais 

diversificadas devido ao investimento da multifuncionalidade nos bairros com grande número 

de edifícios devolutos. Agora, com a diversificação e liberalização das funções esses espaços 

tendem a ser ocupados, principalmente com unidades locais de alojamento e hotéis.  

Por fim, a multifuncionalidade urbana deve continuar a ser estudada por académicos e 

urbanistas, e incentivada, por parte de organismos públicos, que promovam a fixação de 
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atividades nos centros para que seja utilizada como instrumento de valorização das áreas 

centrais.  
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8. Anexos  

Anexo 1 – Planta de Ordenamento do PDM de Caldas da Rainha (2002) 
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Anexo 2 - Proporção de núcleos familiares de casais com filhos (%) por Local de residência, 
2001 (fonte: INE) 

 
  1991 2001 2011 

Portugal 67,85 64,76 58,79 

Oeste 63,99 61,44 57,17 

Caldas da Rainha 62,28 60,55 55,51 

A dos Francos 58,70 57,77 52,44 

Alvorninha 59,74 62,64 58,43 

Caldas da Rainha (Nossa Sr.ª 
do Pópulo) 

62,75 59,21 53,56 

Carvalhal Benfeito 72,50 66,75 57,68 

Coto 61,71 65,92 61,26 

Foz do Arelho 52,43 46,61 50 

Landal 60,54 58,77 56,85 

Nadadouro 61,07 61,84 59,77 

Salir de Matos 55,85 56,53 55,74 

Salir do Porto 48,86 50 41,59 

Santa Catarina 72,13 70,83 63,81 

São Gregório 54,14 52,34 48,82 

Serra do Bouro 42,53 45,05 41,78 

Tornada 61,36 61,50 57,64 

Vidais 56,32 52,35 52,81 

Caldas da Rainha (Santo 
Onofre) 

68,42 63,81 56,46 

 
 
 

Anexo 3 – Plano de Regularização, extensão e embelezamento de Caldas da Rainha (1931) 

  

 

 



A multifuncionalidade como instrumento de valorização das áreas urbanas centrais: Vasques, A.R. 

 

93 

 

Anexo 4 – Plano Geral de Urbanização da Cidade das Caldas da Rainha (1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


