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RoadMap for the project workgroup 

 
 
1. Tema/ Running theme 
O tema para o projeto de grupo desta disciplina é “A cidade dos 15 minutos e os desafios do 
bem-estar e da sustentabilidade”.  
 
The running theme for this course work group is “The 15-minute city and the challenges of 
lasting community wellbeing and sustainability”. 
 

 
Figura 1: A cidade dos 15 minutos e os desafios do bem-estar e da sustentabilidade no âmbito do planeamento urbano e do 
ordenamento do território. 
Fonte: https://pdplondon.com/think-blog/is-the-15-minute-city-having-its-15-minutes-of-fame 

 
2. Objetivos/ Objectives 
Propõe-se, com base no conceito da cidade dos 15 minutos, que os alunos possam 
contribuir para o bem-estar da população e sustentabilidade do espaço urbano, intervindo 
em diferentes temáticas fundamentais no âmbito do planeamento urbano e do 
ordenamento do território. 
Neste contexto, o projecto consiste em analisar o bem-estar das comunidades locais e a 
sustentabilidade da vida quotidiana à escala do bairro. Para esse fim aplica-se o conceito da 
cidade dos 15 minutos a uma determinada área urbana e identifica-se e analisa-se os 
potenciais impactes e limitações à implementação deste conceito no contexto da cidade 
alargada.  
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Based on the 15-minute city concept, the challenge is to contribute to the lasting community 
wellbeing and sustainability in the urban space by working on different themes that are 
fundamental for urban and spatial planning. 
In this context, the project will analyze the wellbeing and sustainability of communities’ daily 
lives at the neighbourhood scale. To that end, the concept of the 15-minute city will be 
applied to a given urban area and the potential impacts and limitations of its 
implementation identified and analyzied for the enlarged city. 
 
3. Objetivos de aprendizagem/ Learning objectives 
Espera-se que os alunos aprendam a compreender os processos de transformação dos 
territórios norteados por princípios de sustentabilidade, a identificar e analisar os recursos 
ambientais/territoriais/sociais que valorizam os territórios, assim como, os processos 
territoriais que podem afetar a aplicabilidade do conceito da cidade dos 15 minutos, e 
formular soluções fundamentadas. 
Com este método de aprendizagem (problem based learning - PBL) são desenvolvidas 
competências e capacidades de auto-aprendizagem dos estudantes. É dada ênfase ao 
processo de concepção criativa dos estudantes baseado na aplicação dos conhecimentos 
científicos atuais e na aprendizagem através da colaboração, cooperação e auto-
aprendizagem. 
 
Students are expected to learn how to understand the transformation processes of urban 
territories driven by sustainability principles, identify and analyze 
environmental/territorial/social assets that value territories, the territorial processes that 
may affect the applicability of the 15-minute city concept, and to formulate adequate 
solutions. 
With this learning method (problem based learning - PBL), students’ competence and self-
learning skills will be developed. In addition, emphasis is placed on students’ creative design 
process based on applying current scientific knowledge and learning through collaboration, 
cooperation and self-study. 
 
4. Enquadramento/ Inspirational text 
O conceito da cidade dos 15 minutos ganhou recentemente grande relevância ao ter sido 
proposto como elemento definidor da estratégia da Presidente da Câmara Anne Hidalgo 
para a Cidade de Paris. Este conceito, que tem antecedentes no planeamento urbano do 
início do século XX, procura trazer de novo o conceito de bairro para o centro das acções de 
planeamento urbano. Procura-se assim contribuir para a resolução de vários problemas das 
cidades contemporâneas, nomeadamente a excessiva dependência do automóvel, os 
problemas ambientais e sociais a estes associados e, em última instância, a redução de 
qualidade de vida e de bem-estar dos seus residentes e utilizadores em geral. A ideia por 
trás deste conceito consiste em garantir igualdade de oportunidades a todos os residentes 
de cada bairro no acesso às suas necessidades diárias através de uma curta caminhada (ou 
deslocação de bicicleta), num ambiente urbano que, valorizando o espaço público, potencie 
o bem-estar da comunidade e a sustentabilidade. O conceito da cidade dos 15 minutos 
(assim como outros conceitos associados) procura recuperar elementos que o planeamento 
urbano modernista relegou para segundo plano, nomeadamente as noções de vizinhança, 
bairro, identidade, proximidade, acessibilidade, caminhabilidade, diversidade de funções 
urbanas e densidade.  
 
The 15-minute city concept has recently gained relevance when it was proposed by Mayor 
Anne Hidalgo as her core element for the urban strategy for the City of Paris. This concept, 
which has antecedents in the early 20th-century urban planning, seeks to bring the concept 
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of the neighbourhood back to the center of urban planning. The aim is thus to contribute to 
the resolution of various problems in contemporary cities, namely, the excessive level of car 
dependence, its associated environmental and social problems and ultimately the reduction 
in the quality of life and lasting community wellbeing. The idea behind this concept is to 
provide equal opportunities to access core services, with everyone able to meet their basic 
needs close to home through a short walk (or bicycle ride) in an urban environment that, by 
valuing public space, enhances wellbeing and sustainability. In addition, the concept of the 
15-minute city (as well as other associated concepts) seeks to bring back elements that 
modernist urban planning has relegated as being unimportant, namely the notions of 
vicinity, neighbourhood, sense of place, proximity, accessibility, walkability, diversity of urban 
functions and density. 
A 15-minute city strategy must seek to provide equal access to core services and 
opportunities, with everyone able to meet their basic needs close to home. 
 

 
Figura 2: O esquema de vida proposto pelo conceito de Carlos Moreno.  
Fonte: Câmara de Paris 

 
5. Dimensão dos grupos/ Size of groups 
Os grupos devem ser de 3-4 alunos. 
Groups must be of 3-4 students. 
 
6. Critérios de avaliação/ Assessment criteria 
O desenvolvimento do projeto do grupo (correspondente a 50% da nota final da disciplina) 
será avaliado considerando a estrutura, objetividade, profundidade e capacidade de 
pensamento crítico do trabalho desenvolvido. Os pesos na nota final do projeto são: 
 

Relatório/memória descritiva e Poster 40% 
Apresentação oral  40% 
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Autonomia e criatividade dos grupos 10% 
Participação e interação individual no grupo 10% 

 
The group’s project (corresponding to 50% of the course final grade) will be assessed 
considering the developed work's structure, objectivity, depth, and critical thinking skills. The 
weights in the final mark of the project work are: 
 

Technical report and Poster 40% 
Oral presentation 40% 
Group autonomy and creativity 10% 
Individual participation and interaction in the group 10% 

 

7. Desenvolvimento  
A metodologia de trabalho estrutura-se em quatro etapas fundamentais que se organizam 
ao longo do semestre da seguinte forma (ver programa das aulas): 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Identificação do Problema         
II. Estruturação e Análise do Problema          

III. Propostas         
IV. Conclusões        A 

 A - Apresentação Oral com base no Poster e entrega do relatório. 

As quatro etapas identificadas incluem as tarefas seguintes: 

I.  Identificação do Problema  

• Pesquisa e recolha da informação relativa ao tema em estudo - a cidade dos 15 
minutos: conceito e sua relação com grandes desafios urbanos, antecedentes 
históricos, pressupostos e objectivos; a sua relação com as escalas do planeamento e 
do ordenamento do território e com a necessidade de hierarquização das principais 
funções urbanas; 

• Delimitação da área de estudo correspondente à cidade de 15 minutos (cerca de 800 
metros), delimitada a partir da residência de um dos elementos do grupo. Os limites 
da área deverão ser refinados tendo em conta barreiras físicas à circulação pedonal, 
declives e percursos reais;  

• Observação expedita da área de estudo - a cidade de 15 minutos tal como demarcada 
- e discussão sobre quais os principais tópicos a abordar na identificação do problema, 
tais como: o enquadramento na área envolvente, as principais barreiras físicas dentro 
da área dos 15 minutos, as características da população residente, as principais 
actividades e funções urbanas existentes na área;  

• Programação das principais tarefas a desenvolver pelo grupo, o seu timing, e 
identificação das técnicas a utilizar na sua implementação.  

 

 

II. Estruturação e Análise do Problema  

• Sistematização da informação relevante para a análise do problema e identificação de 
factos e pressupostos; 
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• Identificação da informação disponível: fontes; atualização da informação; omissões; 

• Caracterização da área de estudo com base na informação recolhida e análise dos 
principais tópicos, nomeadamente: características físicas do território (relevo, 
declives, linhas de água, exposição solar, ventos predominantes, valores e riscos 
ambientais, serviços de ecossistema); características da ocupação urbana (índices e 
métricas de ocupação); principais componentes do espaço urbano (equipamentos 
coletivos, redes de infraestruturas, transportes/ rede rodoviária/ tráfego e sua 
hierarquização, espaço público, principais usos e utilizações, componentes de valor 
ambiental); características da população actuais e num horizonte de 10 anos (2031), 
assim como a sua constituição em grandes grupos etários (0-14, 15-64, 65 e mais). 
Deverão ser construídos modelos globais para a projecção da população dos 
diferentes estratos etários, usando os dados demográficos da(s) freguesia(s) onde se 
localiza a área de estudo ; 

• Sistematização do problema e identificação e análise das barreiras (actuais e 
perspectivadas) à implementação do modelo da cidade de 15 minutos na área de 
estudo. 

• Definição dos objetivos e prioridades de intervenção com vista à efectivação do 
modelo da cidade dos 15 minutos. 

III. Propostas 

Cada grupo irá propor propostas de ocupação urbana (no caso da existência de áreas livres) 
e da introdução de novas funções urbanas em falta, novos ou adaptação de equipamentos 
públicos ou espaços verdes, e intervenções no espaço público e rede viária, com vista a 
concretizar do conceito de cidade de 15 minutos. Colocando-se no papel de 
planeadores/projectistas, os alunos são desafiados a transformar o ambiente urbano 
existente, de forma tornar a cidade mais sustentável e um lugar melhor para viver. 

IV. Conclusões e perspectivas futuras 

Análise crítica do trabalho desenvolvido e discussão das suas limitações. 

 

 

The work methodology has four stages organized throughout the semester as follows (see 
course programme):  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Problem Identification         
II. Problem Structuring and Analysis        A1 

III. Solutions         
IV. Conclusions and perspectives        A 

A – Poster presentation and report delivery. 

The four stages include the following main activities:  

I. Problem Identification  

• Research and collection of information regarding the theme under study - the 15-
minute city: concept and its relation with the mega trends and global challenges, 
historical background, assumptions and objectives; its relationship with urban and 
spatial planning scales and the need for a hierarchy of core urban functions; 
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• Delimitation of the case-study area corresponding to the 15-minute (around 800 
meters) city marked from the residence of one of the students in the group. The study 
area boundaries will have to be refined taking into consideration physical barriers to 
pedestrian circulation, slopes and real routes; 

• Quick observation of the marked 15-minute area and discussion around the main 
topics to address for problem identification, such as the context set by the 
surroundings, the main physical barriers inside the 15-minute area, the community 
characteristics, the main activities and urban functions in the area;  

• Programme of the main tasks to be developed by the group, the respective timing of 
each task, and the techniques to be used.  

II. Problem Structuring and Analysis  

• Systematization of what is relevant for problem analysis and identification of the facts 
and assumptions.  

• Identification of the available information: sources; information update; gaps; 

• Characterization of the study area based on all the information collected and its 
analysis in terms of physical features (slopes; land shape; waterlines; sun exposure; 
environmental values and risks, winds, ecosystem services); characteristics of the built 
environment (metrics and indexes); main urban elements (community facilities; public 
infrastructures; transports/ road network/ traffic and its hierarchy; public space; main 
activities and functions; environmental components – values and risks); population 
features and its evolutionary trends considering a time horizon of 10 years (2031), as 
well as its composition in terms of large age groups (0-14, 14-65, 65 plus years old). 
Students should estimate demographic global models for population forecast, global 
and for the different age groups. Demographic data from the civil parish where the 
study are is located should be used for this task. ;  

• Systematic analysis of the problem and identification and analysis of the barriers 
(existent and forecasted)to the implementation of the 15-minute city model in the 
study area;  

• Definition of the objectives and intervention priorities envisaging the implementation 
of the 15 minute city model. 

III. Solution  

Each group will propose solutions under the 15-minute city concept. These solutions will 
consider new urban developments (for unoccupied areas), the introduction of new urban 
functions and activities, adaptation of existing public facilities or green spaces, and 
interventions in the public space or street (or road) network. Playing the role of a planner, 
students are challenged to transform the existent urban environment, focusing on making 
the city more sustainable and a better living place. 
 
IV. Conclusions and perspectives  

Critical analysis of the work developed and discussion of its limitations. 
  
8. Técnicas/ Techniques 
Nas diferentes etapas de desenvolvimento do projecto, os alunos poderão utilizar várias 
técnicas como, por exemplo: 
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Through the development of the group work project, students will use several techniques 
such as: 

• Análise espacial/ Spatial analysis; 
• Análise tipo-morfológica/ morphological analyses 
• Recolha de informação/ Data Collection; 
• Delimitação das áreas de irradiação/ Delimitation of the catchment areas; 
• Projecções demográficas/ demographic projections 
• Realização de entrevistas/ Interviews; 
• Mind mapping; 
• Brainstorming; 
• Análise estatística/ Statistical and other data analysis. 

• MIRO Board (www.Miro.com) 

9. Algumas fontes de informação / Some sources of information 

• https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid= 
• https://www.dgterritorio.gov.pt/?language=en 
• https://www.pordata.pt 
• https://apambiente.pt/en 
• https://www.copernicus.eu/en 

 
10. Entregas e datas importantes/ Deliverables and important dates 
 
Apresentação Oral  [Semana 8, 27/6/22] 

• A apresentação tem um tempo máximo de 15 minutos (todos os elementos do grupo 
devem participar); 

• A apresentação é apoiada num Poster (tamanho A0) que será exposto na parede e 
entregue depois da apresentação. 

Oral Presentation  [Week 8, 27/6/22] 

• The presentation has a maximum of 15 minutes (all students must participate); 
• The presentation is supported by a Poster (A0 size) displayed on the wall, which is to 

be delivered after the presentation.  

Relatório 

• Relatório técnico/ memória descritiva justificando os pressupostos e os cálculos em 
formato ppt (até 15 slides); 

• Este relatório técnico deve ser enviado em formato digital para o endereço email do 
docente até ao início da aula da apresentação e entregue em papel após a 
apresentação.  

Technical report [Week 8, 27/6/22] 

• Technical report / descriptive memo justifying the assumptions and calculations in ppt 
format (up to 15 slides); 
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• This technical report should be sent in digital format to the professors' email before 
the beginning of the presentation class and delivered in paper format after the 
presentation. 

 


