
O Espaço Público na Regeneração da Cidade

Raquel Isabel Teixeira dos Santos

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Orientador 
Professor Doutor Miguel José das Neves Pires Amado

Arquitectura

Júri
Presidente: Professora Doutora Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor

Orientador: Professor Doutor Miguel José das Neves Pires Amado

Vogal: Professor Doutor Jorge Manuel Gonçalves

Maio de 2018



| Declaração

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os 
requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.

| Declaration

I declare that this document is an original work of my own authorship and that it fulfills all the requirements 
of the Code of Conduct and Good Practices of the Universidade de Lisboa. 

A presente dissertação foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico segundo as normas do 

Antigo Acordo Ortográfico.

VI    |



|    VII    

Não pensar nas pessoas em qualquer 
profissão não é ser especialista dessa 
profissão. O arquitecto não deve ser aquele 
que imagina projectar para elas sem pensar 
nos seus usos, nos seus sentimentos, nas 
suas vivências, no seu contexto. 

Ser arquitecto não é fazer arquitectura pela 
arquitectura mas sim, fazer arquitectura pelas 
pessoas, para elas e com elas.
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RESUMO

Dadas as diversas problemáticas existentes actualmente nas cidades, cada vez mais são as propostas 
e as projecções futuras em torno de medidas que tendem a diminuir o impacto da humanidade na Terra. 
Desta forma, o espaço público tem um papel relevante na regeneração e manutenção do bem-estar das 
cidades sendo considerado uma das bases para a obtenção de qualidade de vida das cidades bem-
sucedidas (UN-Habitat, 2016a). 

Neste sentido, a dissertação em causa aborda o modo como o espaço público pode ser uma 
ferramenta essencial no ordenamento do território, quer nos países desenvolvidos como nos países em 
vias de desenvolvimento através da proposta de espaços públicos de qualidade que se baseiam nas suas 
componentes sociais, ambientais e político-económicas. Tendo em consideração as dimensões sociais e 
físicas e através da análise de casos de estudos recentes, a pesquisa centra-se no desenvolvimento de 
princípios fundamentais para implementar no processo de transformação de espaços públicos.

Os principais resultados demonstram que progressivamente as intervenções nos espaços públicos 
têm vindo a crescer com os diversos programas geridos por organizações a nível mundial. Verifica-se 
que o planeamento do espaço público vai na direcção de propostas participadas, que emergem das 
próprias necessidades das comunidades incentivando um processo bottom-up. Os resultados permitiram 
igualmente concluir a importância que intervenções de pequena escala podem servir como “sementes” 
na melhoria progressiva da cidade. Complementando estas ferramentas com os princípios desenvolvidos 
baseados na sustentabilidade, é possível planear espaços públicos sólidos que tenham um impacto 
positivo na cidade dinâmica dos dias de hoje.

Palavras-Chave: Espaço Público; Processos Participativos; Sustentabilidade; Comportamento Humano; 
Igualdade de Género

 Resumo
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ABSTRACT

Given the various problems that currently exist in cities, various proposals and future projections are 
increasing in order to reduce the impact of humanity on Earth. Therefore, public space has a relevant role 
in the regeneration and maintenance of the well-being of cities and it is considered one of the bases for 
obtaining a quality life in successful cities (UN-Habitat, 2016a).

In this sense, the present dissertation addresses how can the public space be an essential tool in land 
use planning, both in developed and developing countries through the proposal of quality public spaces 
based on their social, environmental and political-economic components. Taking into consideration the 
social and physical dimensions and through the analysis of recent case studies, the research focuses on 
the development of fundamental principles to implement in the process of transformation of public spaces.

The main results show that progressively interventions in public spaces have been growing with 
diverse programs managed by organizations worldwide. Public space planning is going in the direction 
of participatory proposals, which emerge from the communities’ own needs, encouraging a bottom-up 
process. The results also allowed us to conclude the importance of small-scale interventions that can serve 
as “seeds” in the progressive improvement of the city. By complementing these tools with the principles 
developed based on sustainability, it is possible to plan solid public spaces that have a positive impact on 
the dynamic city of today.

Keywords: Public Space; Participatory Processes; Sustainability; Human Behaviour; Gender equality

Abstract
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ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO TEMA

“O espaço público (...) [tem] a capacidade de promover a continuidade do espaço urbano e de ordenar 

e estruturar o território.”

Pinto et al., 2008, p.2

A presente dissertação insere-se num contexto onde a procura pela melhoria da qualidade de vida no 
meio urbano em termos económicos, ambientais e sociais se torna essencial no desenvolvimento das 
cidades. O espaço público, até muito recentemente desvalorizado no alcance deste objectivo, é com efeito 
actualmente considerado um dos alicerces na obtenção de qualidade de vida e um “ingrediente” essencial 
das cidades de sucesso (UN-Habitat, 2016a). 

Contudo, vários são os desafios que ainda advêm dos impactos negativos dos séculos anteriores como o 
uso excessivo do transporte individual, que se traduz numa degradação do espaço dos espaços da cidade 

(Garau et al., 2015) ou ainda, a insuficiência na quantidade de espaço público especialmente sentido nos 

assentamentos informais densos (Project for Public Spaces, 2012). Efectivamente, no contexto da cidade 
actual, os novos desafios relativamente à sobrepopulação e o aumento constante da população urbana 
a nível mundial (United Nations, 2016) revelam problemas como o aumento da proliferação de doenças 
físicas e mentais (Awadalla, 2013) ou ainda a desigualdade de género (Kwai, 2012), colocando em dúvida 
o futuro das cidades. No âmbito da resolução destes problemas, surge o papel do espaço público como 
um “(...) importante factor de identidade das cidades, contribuindo para a sua estruturação” (Pinto et al., 
2008, p.2). Do mesmo modo, verifica-se um aumento dos processos de participação (Future of Places, 
2016) e as discussões em prol de cidades mais sustentáveis (Daniel, 2016) com base na intervenção dos 
espaços públicos.

A pertinência da temática dos espaços públicos, enquanto âmbito de investigação académica, justifica-
se com as preocupações que existem no quotidiano actual a nível mundial, originados pelos ideais 
passados. Como Jan Gehl (2011), um dos principais influentes na realização de cidades centradas nas 
pessoas, descreve:

“In a Society becoming steadily more privatized with private homes, cars, computers, offices and shopping 
centers, the public component of our lives is disappearing. It is more and more important to make the cities 
inviting, so we can meet our fellow citizens face to face and experience directly through our senses. Public 
life in good quality public spaces is an important part of a democratic life and a full life.”

Quanto ao Arquitecto, torna-se de grande utilidade uma melhor compreensão dos espaços adjacentes 
ao edifício por forma a responder às exigências sociais actuais.

1  | INTRODUÇÃO
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OBJECTIVOS DO TRABALHO

A dissertação em causa aborda o modo como o espaço público pode ser uma ferramenta essencial no 
ordenamento do território, quer nos países desenvolvidos onde já se verificam progressos nesta vertente, 
como também nos países em vias de desenvolvimento onde certas práticas no planeamento urbano 
começam a ser incluídas (Pinto et al., 2008). 

É através de uma mentalidade crítica às implicações que a arquitectura e urbanismo inferiram nos 
espaços públicos que este trabalho se desenvolverá num primeiro plano. Tender-se-á igualmente responder 
às solicitações principais na transformação do espaço público na medida de actualizar as informações 
e dados suficientes que respondam às principais questões actuais do espaço público. No sentido de 
responder à principal questão da escrita, elabora-se assim uma sugestão dos princípios de transformação 
dos espaços urbanos que permitam alcançar cidades mais sustentáveis.

OBJECTIVOS GERAIS

1 | Aprofundar o conceito do espaço público e o seu papel na regeneração dos centros urbanos;

2 | Desenvolver as considerações a ter no planeamento de um espaço público;

3 | Apresentar princípios gerais com os quais se possa avaliar e transformar um espaço público.

No sentido de alcançar os objectivos gerais descritos anteriormente, foram estabelecidas três questões 
de investigação à qual se pretende responder e que permitem obter uma compreensão adequada à 
problemática de “O Espaço Público na Regeneração da Cidade”.

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

1 | Pode o espaço público regenerar as cidades com sucesso?

2 | Quais os métodos de planeamento mais eficazes na transformação dos espaços públicos?

3 | Quais os princípios orientadores na transformação dos espaços públicos?

METODOLOGIA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Por forma a ser possível atingir os objectivos estabelecidos, foi tida em consideração a divisão da escrita 
em quatro momentos principais que vão ao encontro dos quatro capítulos estabelecidos. A metodologia 
seguida no presente estudo encontra-se sintetizada na Figura 1.1 (página seguinte).

Para um melhor entendimento dos conceitos presentes no título, o trabalho escrito recai primeiramente  
na evolução histórica simplificada do espaço público com especial ênfase nos impactos das últimas 
décadas atingindo os actuais conceitos, definições e constituições do espaço público. Com o intuito de 
cumprir os objectivos propostos, esta fase é essencial na compreensão do termo para que posteriormente 
seja possível analisar a sua relação com a questão da regeneração. A importância da regeneração introduz 
assim os principais desafios actuais e futuros na qual o espaço público pode responder, analisando as 
principais vantagens que este implica nas cidades.

O segundo capítulo O Planeamento do Espaço Público centra-se na análise do planeamento do espaço 
público tendo em consideração as suas respectivas dimensões sociais e físicas. Ambos os subcapítulos 

03    | O Espaço Público na Regeneração da Cidade



pretendem abordar aspectos importantes da sociedade actual que, por vezes, não são tão considerados 
como se verifica com a análise do comportamento humano no espaço, a desigualdade de género e 
as implicações que o espaço urbano tem nesta desigualdade e por fim, os processos bottom-up no 
planeamento do espaço público. O subcapítulo termina com a análise da sustentabilidade no âmbito do 
planeamento destes espaços e as considerações que diversos autores tiveram na relação entre este termo 
e os espaços públicos.

O terceiro capítulo é dedicado à análise de seis casos de estudo em diferentes posições geográficas e em 
diferentes contextos de formalidade urbana, por forma a compreender quais os problemas encontrados, 
os principais objectivos, as estratégias, as medidas e os impactos das respectivas intervenções. Teve-se o 
cuidado de introduzir diversas variáveis na selecção dos casos de estudo para que fosse possível alcançar 
resultados diversificados.

O capítulo Princípios Orientadores na Transformação do Espaço Público pretende sintetizar e 
correlacionar os princípios de intervenção mencionados ao longo dos estudos teóricos e práticos no 
sentido de compreender o que melhor se adequa nos processos de transformação dos espaços públicos.
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área arquitectura

perfil: iv urbanismo

tema: o espaço público na 
regeneração da cidade

quais os princípios orientadores na 
transformação dos espaços públicos?

quais os métodos de planeamento mais eficazes 
na transformação dos espaços públicos?

pode o espaço público regenerar 
as cidades com sucesso?

o espaço público como espaço de 
consolidação da cidade

o planeamento do espaço público

análise comparativa de casos de estudo

conclusões

princípios orientadores na 
transformação do espaço público

questões de investigação

4.4. espaço público

Figura 1.1. Metodologia do Trabalho
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“Vital cities have marvelous innate abilities for understanding, communicating, contriving, and inventing 

what is required to combat their difficulties... Lively, diverse, intense cities contain the seeds of their 

own regeneration, with energy enough to carry over for problems and needs outside themselves.”

Jane Jacobs,  The Death and Life of Great American Cities,  pp. 461-462

Neste primeiro capítulo, pretende-se efectuar um enquadramento da evolução histórica e respectivos 
conceitos da cidade e do espaço público, dando especial ênfase às questões provenientes da época 
do modernismo onde os respectivos desafios se prolongam até aos dias de hoje. De facto, as cidades 
enfrentam cada vez mais dificuldades diversas quer ambientais, sociais ou económicas e dessa forma, o 
espaço público tem e poderá ter um papel ainda mais relevante na reestruturação da cidade. Assim sendo, 
a segunda parte deste capítulo centrar-se-á na função do espaço público como catalisador na melhoria 
dos diversos aspectos da cidade compreendendo a sua importância no futuro da cidade.

2.1 | O ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE: EVOLUÇÃO E CONCEITOS

“As cidades são um conjunto de várias coisas: de memória, de desejos, de sinais de uma linguagem. 

As cidades são lugares de permuta (…) são trocas de palavras, de desejos, de recordações.”

Italo Calvino, As Cidades Invisíveis, p. IX–X

A cidade espelha o estado da sociedade em vários momentos históricos. De facto, o espaço público 
sempre esteve presente desde os tempos da antiguidade até aos dias de hoje. Várias foram as suas 
percepções, tendo um impacto mutável na vida do cidadão que interage com o espaço inconscientemente. 
Para compreender a sua contribuição na cidade, será revista a sua posição em diversas literaturas 
relativamente ao seu desenvolvimento ao longo de diversos períodos, aos seus conceitos e definições 
como também à sua constituição e tipologia actuais.

2.1.1 | EVOLUÇÃO DA CIDADE E DO ESPAÇO PÚBLICO

As grandes manifestações relativamente ao espaço público urbano realizaram-se sobretudo na 
época moderna por volta dos anos 60. No entanto, o seu trajecto histórico, as utilizações e respectivas 
transformações deste espaço, iniciou muito antes do período romano.

Tanto no Antigo Egipto como nas civilizações Maias, podemos ver exemplos destes espaços que, apesar 
de não serem apelidados de “espaços públicos” continham algumas dessas características.  Tanto estavam 
presentes como espaços recreativos (pitz, os antigos jogos de bola Maias; Figura 1.1, página seguinte) 
ou espaços de afirmação de poder religioso (Vale dos Reis, Egipto). Apesar da relativa importância dada a 
estes poderes religiosos em toda a Mesopotâmia, segundo Gonçalves (2006) a vida pública era bastante 
limitada ao contrário da Época Romana.
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Com a mudança das civilizações, dá-se também uma alteração especialmente das actividades comerciais 
e económicas nas cidades, cada vez mais presentes. Na cidade grega e estendendo-se até à cidade 
romana, as ágoras (Figura 2.2) eram espaços abertos dedicados às transacções de mercadorias onde a 
população se encontrava para partilha de informações (Peppas, 2005). 

Após o fim do império romano, existem três centros principais de poderes na cidade medieval: o poder 
religioso, civil e comercial que coexistem na cidade  (Benevolo, 1995). Nesta época, o espaço público é 
utilizado mais frequentemente pelas populações. A praça existe, no entanto esta é formada sem qualquer 
planeamento detalhado, sendo criada espontaneamente através da delimitação de edifícios ou ruas 
(Gonçalves, 2006) como se verifica, na Grote Markt em Bruges, uma cidade que manteve grande parte da 
sua malha urbana da época medieval (Figura 2.3).

No período renascentista entre XV e XVIII, as grandes mudanças a nível económico, político e tecnológico 
alteraram o quotidiano das cidades. Ao contrário do período medieval, o espaço público é reconfigurado 
com a ideia de praça em lugares de destaque na cidade, nomeadamente, como enquadramento de 
palácios, como se verifica em Paris. Foi de facto nesta cidade onde os primeiros jardins e parques urbanos 
surgem tornando-se espaços de grande sucesso e onde a socialização era um dos seus pontos fortes 
(ibidem). Uma das características fundamentais na história do espaço público foi a introdução do seu 
planeamento, perspectiva e geometrização que, tal como na arquitectura, também no tecido urbano 
começou a ganhar expressão (ibidem).

UMA CRÍTICA À CIDADE PÓS-MODERNA E CONTEMPORÂNEA

As revoluções industriais do século XVIII e XIX, com a introdução do automóvel, levaram a uma aceleração 
na evolução da sociedade moderna. O Modernismo surgiu assim na primeira metade do século XIX, 
introduzindo novos materiais como o aço e novas formas de planeamento, transformando os espaços 
existentes da cidade. Com o boom económico do pós-guerra mundial e a migração da população rural 
para as cidades, começaram a surgir construções ilegais e rudimentares nas periferias (Mumford, 1970). 

Posteriormente, nos anos 50, sucedeu-se à construção de cidades-satélites juntamente com a 
substituição das barracas construídas por máquinas de habitar de Le Corbusier. Estas, apesar de bem 
intencionadas tendo em consideração que proporcionavam a segurança e o bem-estar das famílias, 

Figura 2.3. Grote Markt, Bruges - Cidade 
Medieval 

(Autor, 2018)

Figura 2.1. Espaço para Jogos Pitz, 
Chichén Itzá, México

(Autor, 2006)

Figura 2.2. Ilustração de Espaços Ágoras
(Peppas, 2005, p.13)
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começavam por ser criticadas pela sua forma de habitar já que (...) [sacrificavam] a componente mais 
propriamente humana da cidade, ou seja a rua, com as suas relações sociais e as suas possibilidades de 
encontro” (Lipollis, 2016, p. 143). 

Tendo decorrido aproximadamente uma década, as críticas ao urbanismo cresciam cada vez mais 
devido às condições de solidão, pobreza e medo que as cidades incutiam às pessoas, juntamente com os 
novos problemas subjacentes às novas periferias com centros históricos sem habitantes. Aos problemas 
da sobrepopulação e poluição nas cidades descritas por Disch (1999) juntam-se os cenários urbanos frios 
e tristes devido ao aparecimento dos arranha-céus. O autor nota ainda as implicações que estes edifícios 
têm na sociedade, isolando-a, eliminando a utilização da rua e impedindo qualquer actividade fora de casa. 

No final do século XIX, já tinha surgido o termo distopia, derivado de utopia e que simboliza uma 
sociedade imperfeita, indesejável devido aos diversos erros do progresso (Muzzioli, 2007). Dois princípios 
desta nova onda da reclusão da distopia urbana incluíram a introdução de sistemas de vigilância por forma 
a controlar a movimentação na rua e a privatização dos espaços inseguros e os bairros residenciais para 
ricos com as Gated Communities (Figura 2.4, página seguinte). Existiam bairros de controlo social (BCS) 
caracterizados pela presença de cancelas, guardas e listas de pessoas que entram e saem do edifício que 
se opunham aos restantes bairros considerados “(...) inoportunos (...)” da sociedade (Lippolis, 2016, p. 64).  
Por conseguinte, perde-se a ideia de espaço público, onde “(...) fora dessas prisões douradas, o espaço 
público é completamente suprimido” (ibidem, p. 59). Esta visão é bem descrita por Mike Davis (1999) como 
uma “Vigilantopolis”, uma cidade onde o espaço público é constantemente destruído e privatizado através 
da eliminação de passeios e parques públicos e onde uma arquitectura de megaestruturas e centros 
comerciais predomina num ambiente obsessivo de segurança. 

Outra questão da distopia urbana é o Design Dissuasório (Figura 2.5, página seguinte) que levou à 
exclusão social dos mais pobres por não serem considerados agradáveis na cidade (Lippolis, 2016). 
Através da alteração pouco invasiva nos espaços públicos, isto é, com a manipulação da posição da 
iluminação, vegetação e organização do espaço, os indivíduos mostravam-se incapazes de usufruir do 
lugar.  

Outros problemas começam a ficar associados a esta época, devido ao aparecimento dos meios de 
comunicação em massa. Ballard, na sua obra Kingdom Come (2006), define as consequências do estilo 
de vida consumista através de paisagens sem identidade onde existem apenas infinitos cartazes ao invés 
de espaços sociais. Esta foi uma das razões para a supressão da utilização dos espaços públicos já que 
“(...) novas formas de sociabilidade (...)” foram inventadas através dos espaços privados abertos ao público 
como os cafés, centros comerciais e parques temáticos (Gonçalves, 2006, p.138).

MEDIDAS DE REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS DA CIDADE

Como descreve Lippolis (2016), o fim da modernidade é visto pelas pessoas a partir das ruínas da cidade, 
dos lugares abandonados que em outrora tinham sido lugares de grande importância. Como se verificou 
anteriormente, no século XIX, o vazio urbano tinha uma conotação negativa. Apenas a mentalidade artística 
seguinte conseguiu transformar os vazios em lugares agradáveis inspirando-se nos lugares abandonados 
da cidade como crítica ao presente. 
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O primeiro debate sobre a reflexão dos espaços públicos e das cidades ocorreu muito antes em 1820 
com as apostas nas cidades-jardim (Gonçalves, 2006). Só em 1933, a Carta de Atenas veio introduzir 
as problemáticas da cidade definindo-a e caracterizando-a em diversos aspectos. A partir dos anos 50, 
através do questionamento das opções construtivas do passado, variadas propostas começaram a surgir 
por forma a contrariar as repercussões do modernismo na cidade. 

Nos anos 50, começou-se a difundir as chamadas adventure playgrounds como solução para o 
tratamento das zonas marginais da cidade criando espaços de alteridade. Inicialmente, nos anos 30, 
estes parques foram espontâneamente construídos para as crianças nos espaços vazios após os tempos 
de guerra. Construídos da reciclagem dos materiais de refugo da cidade, a interacção destes espaços 
baseada na brincadeira livre faz destes adventure playgrounds “(...) uma forma radical e extremamente 
valiosa de espaço público” (Norman, 2003, p. 8). As qualidades destes espaços são enfatizadas através do 
contraste dos espaços modernos mal sucedidos projectados por profissionais que impedem as crianças 
de usufruírem destas concepções. 

Nos anos 60 e 70, a Public Art surge relacionando-se com os problemas do espaço urbano. Com o 
propósito de requalificar as zonas degradadas da cidade através de variados programas, artistas como 
Antoni Muntadas ou Mary Miss têm uma especial preocupação com as questões da cidade.  A partir dos 
anos 80, o skateboard e os graffiti formam parte da expressividade urbana popular  contaminando a Public 
Art com a cultura underground. Os artistas tendem a concentrar-se na relação da arte com a cidade e com 
a vida das pessoas (Lippolis, 2016).

Ainda na década de 70, um novo movimento urbano emergia: as community gardens (Figura 2.6) 
que surgiram inicialmente por forma a combater a falta de alimento durante a Segunda Guerra Mundial 
(ibidem). Posteriormente, torna-se numa iniciativa originada pelos próprios cidadãos, através de grupos 
criadores como Green Guerrillas e Trust for Public Land, com o objectivo de tornar a cidade mais viva 
após a deterioração da mesma como também para diminuir a escassez de comida devido ao aumento da 
população urbana.

Nos anos 90, a arte cívica, uma disciplina entre arquitectura e public art, oferece novas possibilidades de 
transformação do espaço público preservando a sua identidade diversificada. Esta pretende acima de tudo 
a reconstrução do espaço público através da participação das pessoas (Glazer e Lilla, 1987), intervindo no 
contexto social e territorial da cidade desenvolvendo a consciência das pessoas. Este é um dos aspectos 
mais importantes no processo de planeamento urbano como se verificará no capítulo seguinte.

Figura 2.4. Gated Communities
(www.citylab.com/equity/2016/02/why-gated-

communities-are-still-booming-in-buenos-
aires/459924/)

Figura 2.5. Design Dissuasório, Barcelona
(www.bradfraser-kaleidoscope.blogspot.
pt/2010/06/day-344-las-ramblas.html)

Figura 2.6. Community Gardens
(www.greenguerillas.org/history)
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Muitos outros artistas, arquitectos ou sociólogos como Jane Jacobs, William Whyte e Jan Gehl, que 
foram transformando a percepção instruída na época do modernismo para cidades mais agradáveis com 
uma escala centrada no humano, nas suas vivências e dinamismos ao invés de uma cidade centrada em 
edifícios de escala exagerada e espaços sobredimensionados. Actualmente, ainda são vários os desafios 
que se verificam na cidade que derivaram desta época não obstante, esta visão tem-se vindo a alterar e, 
progressivamente, acredita-se na criação de espaços mais agradáveis na cidade.

2.1.2 | CONCEITO E DEFINIÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

O ESPAÇO COMO UM VAZIO NA CIDADE

Segundo o autor De Solà-Morales (1994, p.76) que introduz o termo terrain vague, vague é um espaço 
“(...) vazio, não ocupado, disponível, (...)” enquanto terrain é “(...) uma porção de terra em estado de 
espera, potencialmente utilizável (...)”. Assim, o vazio pode ser associado a um terreno abandonado, sem 
qualquer utilidade mas sendo bastante característico da cidade e indesejável pelo público (Lippolis, 2016). 
Este espaço não tem qualquer uso ou actividade dando assim a liberdade de escolha no seu futuro, onde 
tudo pode ser possível. 

Contrariamente às conotações negativas referidas, o vazio é considerado por certos autores como 
um espaço com qualidades influenciadas pelo humano, formadas e moldadas pelos cheios dos edifícios 
(Frederick, 2007). Segundo o mesmo autor, o indivíduo desloca-se nos espaços negativos e habita nos 
espaços positivos limitados e caracterizados pela sua dimensão de interacção social e local de convivência 
(Figura 2.7). Deste modo, o espaço cria principalmente um sentido particular na cidade, sendo facilmente 
identificável e definido pelos seu uso habitual ou características (Coreil-Allen, 2010).

O DIREITO AO ESPAÇO PÚBLICO

O termo público acrescenta um carácter fundamental na definição do espaço público e simultaneamente 
controverso tanto no seu contexto social como físico. 

Num contexto social, para além do espaço público ser considerado um vazio urbano como define Krier 
(1999), Brandão (2002, p. 189) vai ainda mais longe e define-o como um lugar “(...) de livre acesso e uso 
colectivo (...)”  “(...) onde tudo acontece, incluindo o dia-a-dia da cidade (...)”. Pinto et al. (2008) consideram 
que este termo apresenta uma característica social e colectiva ao espaço enquanto Coreil-Allen (2010) 
acrescenta que este espaço urbano deve ser acessível aos participantes da comunidade através das 
práticas do quotidiano, sem quaisquer custos associados (UN-Habitat, 2016a).

Figura 2.7. Espaços Positivos e Negativos 
(Frederick, 2007, p.4,6)
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A UN-Habitat (2016a, p. 28) considera que o espaço público é, na prática, “(...) o espaço do público 
(...)” onde público pode ser entendido como parte integrante do domínio público como pode igualmente 
significar “(...) do público em geral (...)”, nomeadamente, a população de todos as classes sociais, classes 
económicas e idades. Para Gonçalves (2006, p. 68) é importante aprender “(...) a viver em conjunto e 
aceitar a diferença (...)” na utilização dos espaços públicos. Entender a diferença entre espaço público e 
espaço colectivo podendo o segundo ser visto como um local de discriminação para certas populações 
(ibidem). Assim sendo, é necessário incluir qualquer pessoa nestes espaços onde todos os cidadãos têm 
o direito à cidade e por sua vez ao espaço público como expressão de um “(...) espaço físico e simbólico 
(...)” (UN-Habitat, 2016a, p. 28). 

Retomando a ideia do direito à cidade introduzido por Henri Lefebvre (2009, p. 108), como “(...) o direito 
à vida urbana, transformada e renovada (...)”, Garau (2014) considera que nos espaços públicos, devido 
a este de partilhar o direito à cidade, os indivíduos são todos iguais não sendo necessário demonstrar o 
seu estatuto social e financeiro. Por outro lado, os espaços públicos devem ser equitativos, no sentido 
em que é justo todos os cidadãos poderem aceder aos serviços do espaço público (ibidem). Por fim, este 
sugere que uma cidade equitativo deve tratar todos os seus cidadãos de forma justa independentemente 
do seu estado social, económico, político e nacionalidade oferecendo todas as comodidades e serviços 
aos mesmos.

Um outro princípio que não deve ser descurado é a influência que os indivíduos têm no espaço dada a 
utilização final ser realizada por eles mesmos. Estes são capazes de transformar os espaços urbanos em 
vivências baseando-se em actos como o encontro de pessoas, a simples passagem ou a participação no 
que o espaço oferece (Antunes dos Santos, 2008). Desta forma, o espaço público pode ser visto como 
uma espaço de criação de oportunidades, de partilha e encontro independentemente da sua pertença 
(Worpole e Knox, 2007).

Relativamente ao espaço físico, existe uma certa complexidade na distinção clara entre a passagem do 
espaço privado ao público que varia com a história (Madanipour, 2003). Primeiramente, difere-se o domínio 
público ou esfera pública do espaço público como aquele que inclui uma maior variedade de espaços, 
actividades e pessoas (ibidem) incluindo as fachadas dos edifícios e tudo o que se considera visível a nível 
dos olhos (Karssenberg et al., 2016; Figura 2.8). Como se verificará mais adiante, o plinth ou o piso térreo 
dos edifícios tem uma grande importância para a cidade à escala humana.

Figura 2.8. Domínio Público, Espaço Público e Cidade ao Nível dos Olhos 
(Karssenberg et al., 2016, p.15)



|    12   O Espaço Público Como Espaço de Consolidação da Cidade

Em segundo lugar, o espaço público pode-se distinguir do espaço privado a partir do momento em que 
este último está legalmente restrito ao individuo (Lofland, 1973). Por outro lado, entende-se igualmente que 
o espaço público se estabelece entre espaços privados e espaços com propósitos funcionais e simbólicos 
bastante distintos (Madanipour, 2003). Complementando esta ideia, Kohn (2004) concentra os atributos 
do espaço público na propriedade e posse destes ao governo, acessibilidade aos mesmos sem qualquer 
restrição e intersubjectividade pelos possíveis contactos com conhecidos ou desconhecidos. A Tabela 2.1 
do mesmo autor, ilustra a dificuldade da definição do espaço público relativamente ao seu carácter público 
e privado.

São assim introduzidos os espaços semi-públicos tendo um papel importante na vida pública pela criação 
de uma sensação de lugar e comunidade (Hampton e Gupta, 2008). Este é um espaço de transição que 
começa no limite do edifício e se estende até ao passeio (Project for Public Spaces, 2008; Figura 2.9), 
incluindo todos os espaços de domínio público tal como os espaços com funções cívicas, sociais e físicas 
(De Magalhães e Trigo, 2017). Exemplos destes espaços ou também referidos “(...) terceiros espaços (...)” 
são cafés, bares, livrarias (Banerjee, 2001, p. 14) ou ainda uma escultura pública num jardim de um museu 
(Project for Public Spaces, 2008).

Em suma, apesar das diversas definições relativas ao espaço público, no âmbito da escrita, considera-
se o espaço público um vazio na cidade que se insere num contexto social, económico, político, cultural 
e que é gerado não só pela sua dimensão física e espacial como pela sua dimensão social. Este espaço 
deve ter como princípio base o individuo que nele habita ou habitará sendo acessível e inclusivo a todos os 
cidadãos independentemente das suas diferenças físicas, culturais, religiosas, étnicas e de género.

Acessibilidade Livre Acesso Serviço Filiação

Propriedade Individual (Corporativa, 
com ou sem lucro)

Centro comercial
Café, Bar, Parque temático, 
Teatros

Casa, Igreja, Edifícios de 
escritório

Governo
Cidade, Ruas, Praças e 
Parques

Parques Nacionais
Sedes administrativas, Bases 
militares

Figura 2.9. Espaços Públicos, Semi-Públicos e Privados
(PPS, 2008)

Tabela 2.1. As duas dimensões do Espaço Público
(traduzido de Kohn, 2004, p. 12)
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2.1.3 | CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A metrópole é assim constituída por cidades, que por sua vez contém um conjunto de freguesias. Cada 
freguesia é composta por bairros urbanos, a base de qualquer cidade, funcionando de forma autónoma na 
diversidade existente de actividades, funções ou equipamentos públicos e privados (Krier, 1999). O espaço 
público é assim composto por espaços lineares de articulação em forma de rua, pátios e passagens, e 
espaços de ligação como praças devendo apresentar um carácter “(...) permanente e familiar (...)” com 
dimensões e proporções adequadas (Krier, 1999, p. 143).

Para a concepção do espaço público, tendo em consideração que se trata de um espaço urbano, deve-
se ir ao encontro das três escalas territoriais do espaço público (Tabela 2.2, Figura 2.10). Estas escalas 
dependem da área do local em causa, da tipologia do espaço público ou ainda das dinâmicas geradas 
por este (Pinto et al., 2008). Ao incluir estas escalas no processo de planeamento do espaço público, 
pretende-se articular o programa e o desenho deste espaço ao seu contexto e envolvente. É sem dúvida 
importante para obter um  espaço coeso, a integração e a articulação com as estratégias regionais, 
municipais ou ainda internacionais na malha urbana (ibidem). Note-se que na análise a ser realizada nesta  
escrita será enfatizada a própria área de intervenção do espaço público tendo em consideração a sua 
envolvente mas sem se estender neste último campo.

Em primeiro lugar, dada a diversidade e complexidade do espaço público, Duarte Francisco (2005) 
classifica os parâmetros dos espaços públicos urbanos de acordo com os indicados na Figura 2.11 da 
página seguinte. Verifica-se que a sua análise abrange diversos aspectos que permitem identificar as 
qualidades e características principais de um espaço público.

Tabela 2.2. Caracterização das Escalas Territoriais no 
Contexto do Espaço Público
(adaptado de Pinto et al., 2008)

Escalas Territoriais Demarcação 
Geográfica

Contexto Territorial onde o 

Espaço Público se Insere

Região
Município
Cidade

Área Envolvente ao Espaço 
Público

Localidade
Bairro
Quarteirão

Área de Inserção do Espaço 
Público

Área de Intervenção 
do Espaço Público

Área envolvente ao Espaço Público

Área de inserção do Espaço Público

Contexto territorial de inserção do Espaço Público

Figura 2.10. Escalas Territoriais do Espaço Público no Parque Eduardo VII 
(adaptado de Pinto et al., 2008)
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Para uma melhor compreensão dos espaços da cidade, é necessário fornecer uma análise das tipologias 
do espaço público. Segundo Sandalack e Alaniz Uribe (2010, p. 45), o “(...) tipo (...)” representa um princípio 
base, geral ou específico, para a criação da forma do espaço público. Através destas tipologias, é possível 
desenvolver, analisar e desenhar o espaço urbano com mais cuidado tendo sempre em consideração o 
seu contexto físico e social, o local de inserção, cultura, hábitos, tradições, etc. 

É preciso notar que as tipologias identificadas resultaram das análises de diversos autores considerados 
relevantes para o propósito desta dissertação (Coreil-Allen, 2010; Gonçalves, 2006; Sandalack e Alaniz 
Uribe, 2010; UN-Habitat, 2016), que consideraram as tipologias de cidades do mundo inteiro, tratando-se 
assim de uma actualização e um compêndio desta investigação.

Os espaços públicos encontram-se divididos em três principais categorias: “(...) espaços multi-usos (...)”, 
“(...) espaços abertos (...)” e “(...) estabelecimentos públicos (...)” (Un-Habitat, 2016, p. 27). 

Os espaços multi-usos são considerados os espaços mais utilizados pela população no seu quotidiano. 
Estes incluem as ruas, as praças e largos e as galerias.  Estes espaços são maioritariamente públicos, 
conservados e cuidados ocasionalmente, acessíveis, disponíveis a qualquer momento e são, especialmente, 
versáteis. Esta característica torna-se fundamental na cidade visto que permite a criação de eventos e 
a colocação de instalações temporárias nestes espaços. Consequentemente, é possível verificar uma 
mudança de actividades e funções nestes espaços através de mercados, actuações, eventos políticos, 
demonstrações ou até manifestações por parte da população. 

Parques urbanos, jardins, parques recreativos, praias urbanas e frentes marítimas são exemplos de 
espaços públicos abertos. Tal como os espaços anteriores são também públicos e cuidados pelos serviços 
da cidade. Têm dimensões variadas e são caracterizados pela utilização ocasional, usualmente em horário 
pós-laboral ou aos fins-de-semana.

Os estabelecimentos públicos são espaços de domínio público, acessíveis sem custo associado apesar 
da sua manutenção elevada. Caracterizam-se por se encontrarem num ambiente fechado sendo assim 
limitado durante o dia contrariamente das restantes categorias. Nestes estabelecimentos incluem-se as 

propriedade

uso

morfologia

acesso

espaço público urbano

atractividade função

projecçãoprivado (uso público) horizontal

passagemlocalpedonal

público vertical

transiçãourbana

estadia

outros espaços

metropolitana

nacional

internacional

motorizado

multimodal

limitado

ilimitado

aberto (exterior)
fechado (interior)

misto

Figura 2.11. Parâmetros de Caracterização do Espaço Público Urbano
(adaptado de Duarte Francisco, 2005)
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bibliotecas públicas, mercados municipais e estabelecimentos públicos de desporto. Nota-se que no 
âmbito da dissertação, estes espaços, apesar de relevantes, não vão ser incluídos nas análises por se 
pretender focar em espaços abertos no espaço público.

A Figura 2.12 baseada e adaptada de Gonçalves (2006), demonstra as descritas categorias e 
subcategorias de acordo com as suas funções possíveis. Uma maior e detalhada caracterização destes 
espaços encontram-se no Anexo I. É de notar que tendo em consideração a análise realizada anteriormente 
foram acrescentadas as tipologias de galerias, parques recreativos, frente marítima e praia urbana. 

Segundo a análise de Gonçalves (ibidem), a praça é o espaço com maiores funções a oferecer ao 
cidadão, no entanto, actualmente verifica-se uma crescente componente comercial nos jardins através de 
quiosques e cafés (Jardim da Cerca da Graça) ou de eventos temporários (Parque da Bela Vista) pelo que 
se iguala em funções à praça.

Verifica-se que esta análise abrange os espaços mais comuns no quotidiano urbano. Porém, Coreil-Allen 
(2010), autor do livro A tipologia dos novos locais públicos, apresenta uma análise complementar à dos 
autores anteriores. Uma dessas análises foca-se na caracterização dos espaços públicos abandonados 
como “(...) espaços socialmente não utilizados (...)” (ibidem, pp.19-25). Actualmente, estes espaços são 
muitas vezes considerados invisíveis, de salubridade reduzida e sem qualquer utilização no momento. 
Várias foram as propostas realizadas por diversos grupos como se verificou anteriormente sendo o espaço 
de agricultura comunitário o mais comum em situações semelhantes a esta.

Praça

Rua

Espaços Verdes

Parques Recreativos

Galerias

Frente Marítima

Praia Urbana

Es
pa

ço
s 

M
ul

ti-
Us

os
Espaços Abertos

CulturaCirculação Acesso RecreioComércio Lazer 

Figura 2.12. Funções do Espaço Público
(adaptado e actualizado de Gonçalves, 2006)
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2.2 | A IMPORTÂNCIA DA REGENERAÇÃO DAS CIDADES

“Cities contain both order and chaos. (...) Cities are the materialization of humanity’s noblest ideas, am-

bitions and aspirations, but when not planned or governed properly, can be the repository of society’s 

ills. Cities drive national economies by creating wealth, enhancing social development and providing 

employment but they can also be the breeding grounds for poverty, exclusion and environmental de-

gradation.”

UN-Habitat, 2008, p. X

As cidades esperam oferecer tudo aquilo que fora destas pouco existe: melhores empregos, educação 
especializada, cuidados médicos e cultura (Awadalla, 2013). Contudo, a regeneração revela-se necessária 
por forma a corrigir os vícios da cidade que foram acumulados ao longo dos períodos, especialmente 
do século XX, como igualmente os actuais e futuros problemas. Para compreender esta importância 
da regeneração das cidades serão analisados os desafios que esta apresenta no contexto dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento e consequentemente, como o espaço público pode ser a chave para 
a resolução de certos problemas.

2.2.1 | A NECESSIDADE DA REGENERAÇÃO

As definições e objectivos da regeneração da cidade são significativamente variáveis e diversas. Como 
descrito por Amado et al. (2017) certos autores concentram a renovação urbana na proposição de 
transformações a nível dos seus assentamentos enquanto outros consideram importante que as propostas 
sociais, económicas e físicas sejam duráveis na resolução de problemas urbanos. Inceruh e Nalbantoglu 
(cit in Amado et al., 2017) consideram que a regeneração urbana se deve centrar na abordagem dos três 
R: Reuse (melhoria do edificado), Reclycle (revitalização do edifício com novo uso) e Reduce (diminuição 
de recursos). Ainda assim, pode-se verificar que apesar das suas diversas considerações, o processo de 
regeneração é semelhante tanto na  reabilitação urbana como na renovação urbana (Roberts e Skyes, 
2000). O seu principal objectivo é, antes de mais, garantir a resolução de problemas existentes na cidade 
através da melhoria das condições sociais, físicas e ambientais do local a regenerar (ibidem). 

No caso específico das cidades, a transformação urbana, através de métodos de regeneração, deve 
ser uma medida presente não só nas cidades desenvolvidas como também nos assentamentos informais. 
Ao contrário de medidas modernistas que tendiam a esconder e a negar estes espaços, a cidade 
contemporânea deve aceitá-los através de projectos regenerativos capazes de os “curar e torná-los o 
tesouro da cidade” (Pozzi, 2014, p. 88).

Sendo uma cidade composta por diferentes constituintes como as ruas e praças, os blocos urbanos e 
monumentos, estes devem ter uma harmonia entre si (Krier, 1999). De facto, uma cidade não se desenvolve 
sozinha e necessita da intervenção de especialistas  para a sua melhoria. A transformação das cidades 
é assim um processo constante e, ao longo deste percurso, a cidade tende a responder a diferentes 
desafios e problemáticas decorrentes das questões da época.
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2.2.2 | OS DESAFIOS QUE CRIAM A NECESSIDADE DA REGENERAÇÃO

Vários são os considerados problemas urbanos que advêm de diversas origens, às quais por vezes, 
não existe um consenso na resposta. A sobrepopulação, a criminalidade, o vandalismo, a pobreza, a 
discriminação, a falta de noção social, a poluição sonora e ambiental são algumas das consequências da 
evolução da sociedade que se verificam actualmente. De acordo com os desafios identificados, verifica-se 
que estes podem ser divididos entre desafios territoriais e desafios sociais.

OS DESAFIOS TERRITORIAIS NAS CIDADES

Segundo Chiras (2013), um dos problemas na cidade inclui a sobrepopulação no mundo. O debate 
do “overcrowding” nas cidades não é recente. Este debate existe há mais de 2000 anos, onde Roma foi 
considerada a primeira cidade a alcançar 1 milhão de pessoas (ibidem). Se no início do século XIX apenas 
3% da população mundial vivia em cidades, após a Segunda Guerra Mundial, grande parte da população 
decidiu habitar nas áreas urbanas, dando assim início ao aumento das taxas de crescimento (Awadalla, 
2013). Em 2016, foi prevista uma percentagem de 54,5% da população mundial a viver nas cidades sendo 
que até 2030, prevê-se a chegada aos 60% (United Nations, 2016). 

Consequentemente a esta sobrepopulação nas cidades, sobretudo a partir do século XX, a evolução dos 
conjuntos urbanos tende a centrar-se na sua expansão. Assim sendo, ao invés de um crescimento orgânico 
da cidade através de um simultâneo crescimento vertical e horizontal, as cidades apresentam estruturas 
desordenadas que trazem consequências nas dinâmicas dos centros e periferias (Krier, 1999). As cidades 
baseiam-se assim num zoning funcional, isto é, na fragmentação de cada função (residencial, escolar, 
administrativa) e a localização destas numa zona específica (Zonas residenciais, campos universitários, 
centros administrativos) intensificando uma comutação permanente entre centro e periferia e contribuindo 
para um aumento significativo da pegada ecológica (ibidem). Verifica-se assim a um aumento dos problemas 
ambientais existentes nas cidades causadas pela industrialização, o aumento do consumismo (Awadalla, 
2013) como o aumento da poluição causado pela introdução da viatura nas cidades por todo o mundo.

Contudo, são as populações dos países em desenvolvimento que mais foram afectadas pelo rápido 
crescimento das cidades, criando cidades novas com níveis alarmantes mas muito precárias (Figura 2.13) 
sobretudo nas megalópoles de África, Ásia e América do Sul (Figura 2.14). Os slums são caracterizados 
pela sua falta de planeamento, de mínimas condições de vida, de serviços sociais onde os moradores são 
extremamente pobres e desempregados (Awadalla, 2013).

Figura 2.13. Condições de Habitação em Pante Macassar
(Autor, 2016)

Figura 2.14. População Urbana a Viver nos Slums (%) em 2014
(www.landportal.org/book/indicator/wb-enpopslumurzs)
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Comparando com os países ocidentais, as autoridades dos países em desenvolvimento não conseguiram 
alcançar os pedidos das populações originando diversos problemas a nível de falta de abastecimento 
de água, de saneamento básico, higiene e de alimentação como também a existência de habitações 
inapropriadas que levam, como se verifica em muitos casos nas favelas (Awadalla, 2013).  Adicionalmente 
às condições de vida degradadas, juntam-se ainda as doenças físicas (subnutrição, doenças respiratórias, 
morte prematura) e psicológicas (distúrbios mentais)  devido ao acesso reduzido a cuidados médicos, 
a instabilidade social, acidentes e o afastamento cultural e social (Ramachandran, 2007; Ramin, 2009; 
Tabibzadeh and Liisberg, 1997).

As razões com que estas áreas informais cresçam nas cidades centram-se na instabilidade política e 
falta de apoio e vontade do governo para fornecer terreno, abrigo, serviços, saúde, educação e casas 
acessíveis para a população mais pobre (UN-Habitat, 2003). Por outro lado, as elevadas rendas e terrenos 
nos centros urbanos, a elevada taxa de imigração, pobreza e desemprego são também contribuições para 
a proliferação das áreas informais vivendo em zonas de risco como vales, lixeiras abandonadas ou em 
declives acentuados (Mensah, 2010).  Por fim, as irrealistas regulamentações de diversas zonas, legislação 
complexa, burocracia excessiva na obtenção de licenças de habitação, leis desactualizadas entre outros 
factores contribuem para o aumento das intituladas cidades informais (ibidem). 

Relativamente ao futuro territorial, certos autores acreditam no investimento em torres residenciais para o 
futuro das cidades como um mecanismo de diminuição de espaço construído, reduzindo assim o impacto 
na natureza (Ridley, 2010). Em relação a esta ideia, a UNFPA (2007) vai mais longe e acredita num futuro 
de densificação das cidades como a possibilidade em “salvar” o mundo através de controlo, eficiência e 
regulamentação apropriada a cada cidade, reduzindo assim a pegada e o impacto negativo no mundo.

No contexto da cidade actual, outros inúmeros problemas encontram-se presentes nos espaços 
urbanos, que segundo Pinto et al., (2008) intensificam a falta de coesão territorial existente, nomeadamente 
a desagregação dos espaços naturais, a falta de identidade e de ligação da malha urbana, a exclusão 
social e as diferenças económicas. Arian Horbovetz, (2017) coloca igualmente uma questão pertinente 
quanto ao investimento das cidades: “Do cities invest in big projects that create an entertaining space that 
grows tourism, or do they invest in the people that have already taken a risk by moving back into their long-
dormant downtowns?”. Efectivamente, o turismo pode-se tornar numa prioridade devido ao lucro que 
origina nas cidades, no entanto, o mesmo autor argumenta a necessidade de não só dar oportunidades à 
economia local como também de reflectir sobre espaços públicos primeiramente para os seus residentes e, 
consequentemente,  através do valor dos mesmos, gera-se turismo, e não o processo oposto (Horbovetz, 
2018). 

OS DESAFIOS SOCIAIS NAS CIDADES

Os impactos sociais e territoriais decorrentes do planeamento urbano do século anterior omitem 
qualquer cuidado com a vida social como descrito por Jane Jacobs (1992). Além disso, com  a migração 
do campo para a cidade e a concentração em espaços mais condensados criaram-se novos problemas 
sociais, mentais e físicos como o stress ou o aumento da criminalidade (Chiras, 2013).  As questões de 
desigualdade de género são igualmente desafios das cidades actuais a nível mundial que se debruçará na 
secção A Diferença de Género no Espaço Público do capítulo seguinte.
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Por outro lado, o facto de que a tecnologia tem vindo a alterar todos os campos da vida de um indivíduo 
é incontestável. O seu impacto, no entanto, pode ser visto de forma positiva ou negativa. Para Lippolis 
(2016), as tecnologias têm um impacto na cidade e na visão como a vemos através da intensificação do 
isolamento e da anulação da sensação do próprio espaço público através de paisagens ou fotografias da 
Internet e televisão. Tratando-se de uma questão que tem evoluído ao longo dos anos, o sedentarismo 
da actualidade é efectivamente um problema da sociedade actual que necessita de ser ultrapassado. 
O  indivíduo do nosso tempo é assim caracterizado por ser um sujeito em negatividade com uma vida 
cómoda sedentária (ibidem). Contrariamente, outros autores identificaram a Internet como um meio de 
aumento de interacção com amigos e outras pessoas (Giddens, 2013). Independentemente da posição, 
é claro que na presente época digital, um dos desafios é encontrar o equilíbrio entre a tecnologia como 
uso essencial no século XXI, que por vezes se revela isoladora, e a oferta de espaços mais apelativos que 
poderá permitir uma usufruição adequada das tecnologias sem perder o acto de socialização.

Um dos desafios relativos aos países em desenvolvimento que se deverá ter em consideração é a 
aceitação da natureza dos espaços informais como eles são propondo alterações ligeiras que possam 
ter um maior impacto maior nestes bairros ao invés de uma transformações de bairros inteiros como 
se verificará nos capítulos seguintes. Efectivamente, nos ensaios recentes de Mike Davis (ibidem) como 
Robert Neuwirth (2005), apesar das baixas condições de vida da população nos assentamentos informais, 
estas novas cidades revelam-se muito mais vivas a nível social do que propriamente aquelas onde se vive 
nas habitações sociais. Devido à sua cultura, muitos habitantes das áreas informais preferem viver nestes 
espaços do que na cidade em si já que se sentem mais confortáveis através da proximidade religiosa, 
familiar, cultura e segurança de bairros com semelhantes características (Mensah, 2010). Por isso mesmo, 
é essencial ter estas questões em consideração na regeneração destas cidades.

A Tabela 2.3 pretende sintetizar os problemas essenciais a focar nas cidades na actualidade e no futuro, 
referidos anteriormente. Apesar da sua complexidade, pretende-se através desta dissertação, dar resposta 
a alguns destes problemas através da transformação dos espaços públicos como se verificará de seguida.

Territorial Social

 · Sobrepopulação
 · Expansão Urbana
 · Relação Reduzida com a Malha Urbana
 · Zoning Funcional
 · Reduzidos Espaços Verdes
 · Aquecimento Global
 · Poluição Sonora
 · Insalubridade das Ruas

 · Consumismo e os seus excessos
 · Criminalidade e Vandalismo
 · Insegurança
 · Exclusão Social
 · Desigualdade de Género
 · Diferenças Económicas
 · Vida Sedentária
 · O Uso das Tecnologias

Tabela 2.3. Síntese dos Principais Problemas Existentes nas Cidades
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2.2.3 | O ESPAÇO PÚBLICO NO PROCESSO DA REGENERAÇÃO DA CIDADE

“(…) os espaços públicos de qualidade podem ajudar as cidades a criar e manter locais de forte cen-

tralidade, qualidade ambiental, competitividade económica e sentido de cidadania.”

Aguas et al., 2002, p. 28

Como é referido em Future of Places (2013) o espaço público é vital na regeneração de cidades. A 
qualidade dos espaços públicos tem um grande impacto nas condições de vida das populações urbanas 
sendo cada vez mais certo que os espaços públicos são os elementos principais na identidade individual 
e social do indivíduo (UN-Habitat, 2016). A dimensão social relativamente à sua inclusão e o desenho e 
manutenção adequado dos espaços públicos podem ajudar na interligação social dos indivíduos (Future 
of Places, 2013) tornando-se evidente o papel predominante do planeamento urbano na estruturação da 
cidade. Sendo um espaço livre, o espaço público permite assim, constituir espaços flexíveis para os seus 
diferentes usos sendo mais adaptável às alterações urbanas que podem ocorrer ao longo dos períodos 
(Francisco, 2005).

Do mesmo modo, devido à complexidade das actuais malhas urbanas devido à sua expansão, por 
vezes descontrolada, o espaço público torna-se fundamental no processo de coesão territorial tornando-
se assim numa solução viável nas problemáticas abrangidas no território (Pinto et al., 2008). De facto, o 
espaço público tem um papel importante na estruturação do espaço urbano e das cidades influenciando 
factores económicos, sociais ou mesmo ambientais. A existência de um território coeso baseia-se ainda 
através de uma certa coerência com a mobilidade e acessibilidade e a interligação com as estruturas 
viárias, ambientais e outras infraestruturas. 

Por outro lado, cada vez mais o espaço público é considerado importante nos países mais pobres 
onde a densidade habitacional é elevada e os espaços públicos são a extensão da habitação originando 
interacções formais e informais (UN-Habitat, 2016a). Estes devem servir como um espaço de partilha, 
recreação e socialização de qualidade “compensando” o acesso dificultado a habitações económicas 
(ibidem). Desta forma, a regeneração urbana deve ter em consideração as componentes de espaços 
públicos de qualidade que permitam fornecer espaços agradáveis com diversas actividades à população 
(ibidem), facilitando igualmente o desenvolvimento do bairro em intervenções futuras.

Adicionalmente, a melhoria dos espaços para as populações mais vulneráveis permite reforçar a equidade 
e promover a inclusão social e de género como igualmente melhorar a coesão da comunidade (Future of 
Places, sem data) tal como se verifica noutros espaços públicos a nível mundial. 

Desta forma, a cidade deve assegurar os bens de interesse comum aos cidadãos, como os espaços 
públicos, por forma a reforçar a qualidade de vida dos indivíduos e uma prosperidade adequada à cidade 
(UN-Habitat, 2016a). Por forma a alcançar uma visão mais alargada do papel do espaço público na 
regeneração das cidades, é realizada uma análise das principais vantagens que estes espaços resultam 
na cidade.



21    | O Espaço Público na Regeneração da Cidade

PRINCIPAIS VANTAGENS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

A UN-Habitat (2016a) definiu 11 benefícios na criação do espaço público que vão ao encontro do 
seu factor de sucesso nas cidades do futuro, sendo possível simplificá-los em 3 principais factores, 
nomeadamente: factores político-económicos, factores ambientais e factores sociais.

1 | Factores Político-Económicos

Um espaço público de qualidade desenvolve valor económico, criando riqueza em si ou para a cidade 
através do aparecimento de actividades económicas, criação de emprego e turismo (Future of Places, 
sem data). As formas de negócio podem ser tanto formais em mercados municipais como informais, nas 
ruas, sendo esta última uma importante actividade económica sobretudo para populações mais pobres 
(UN-Habitat, 2016a). Estas podem igualmente se realizar através da existência de comércio permanente 
ou temporário nos locais da cidade (Gonçalves, 2006). Adicionalmente, bons espaços públicos aumentam 
o valor do terreno e das propriedades envolventes atraindo clientes, empregadores e serviços (Future of 
Places, sem data).

Através de uma melhoria da qualidade de vida, os espaços públicos fornecem ao cidadão a possibilidade 
de aceder aos espaços políticos e institucionais (UN-Habitat, 2015) criando assim oportunidades de 
envolvimento do cidadão no planeamento da cidade.

2 | Factores Ambientais

De facto, as cidades foram bastante prejudiciais para o ambiente sendo visível nos pavimentos 
impermeáveis da cidade (Chithra et al., 2015) e nas alterações climáticas. Por forma a ultrapassar os 
impactos negativos, os espaços públicos da cidade têm um papel fundamental na sustentabilidade 
ecológica, restaurando esta permeabilidade ecológica através da oferta de habitats a diversas espécies 
animais permitindo a conservação das mesmas (Seixas et al., 1997). Permite-se também uma diminuição 
do impacto humano no planeta incluindo a poluição, a ilha de calor urbano, a densidade de espaços 
edificados e a própria mudança climática (Future of Places, sem data). 

Para além da evidente vantagem ecológica, a agricultura urbana, a introdução de vegetação ou a 
transformação das estruturas artificiais do pavimento por elementos naturais, e circuitos que envolvem 
água e alimentação têm também uma componente social relevante podendo atrair mais cidadãos e turistas 
(UN-Habitat, 2016a). 

Consequentemente, estes espaços promovem a saúde pública, evitando doenças físicas e psicológicas, 
através de actividades físicas como andar, ginástica ou apenas aproveitar para relaxar (Future of Places, 
sem data). Com o reforço dos espaços públicos da cidade, é possível ultrapassar a questão sedentária 
referida anteriormente através da promoção de actividades que ultrapassem a inactividade e promovam a 
interacção e partilha no contexto social.

Adicionalmente, os espaços públicos aumentam a produtividade da mobilidade terrestre através de uma 
redução de tráfego e velocidade automóvel priorizando o caminhar, as vias cicláveis (ibidem) e o transporte 
público.  
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3 | Factor Sociais

Sendo espaços partilhados, os espaços públicos pertencem à comunidade e ao cidadão podendo 
incentivar um comportamento racional nos mesmos e vice-versa: “Quality public spaces can lead to civilized 
behaviour, and civilized behaviour can lead to quality public spaces” (UN-Habitat, 2016a, p.15). Um espaço 
público diverso com medidas adequadas e integradoras tem um tendência para ser mais activo e agitado, 
cativando mais pessoas. Um espaço público de qualidade deve ser mantido, saudável e seguro para que 
seja um espaço atraente na cidade (UN-Habitat, 2015). Por sua vez, um espaço público misto e diverso 
diminui a insegurança, permitindo a utilização dos espaços por todos, em especial por parte de crianças, 
jovens, idosos e mulheres, os mais vulneráveis. Adicionalmente, o espaço público ajuda na criação de um 
sentido de “(...) comunidade, de uma identidade cívica única e de cultura (...)” (UN-Habitat, 2015, p.4) que 
promove a inclusão social e equidade de qualquer indivíduo, devido às dinâmicas que estas criam, quando 
devidamente adaptado ao local (Pinto et al., 2008).

A comunidade deve incluir as mulheres na sociedade, fornecendo-lhes liberdade de integração na 
cidade como também um cidadão de qualquer idade, jovem ou idoso (Future of Places, sem data). Ter 
em consideração as necessidades das mulheres, especialmente pela sua utilização variada do espaço 
urbano, é essencial para a criação de espaços apropriados e qualidade da cidade (UN-Habitat, 2016a). 
Complementarmente, o espaço público é um momento de liberdade para os jovens importante para 
o seu desenvolvimento. No entanto, situações onde o crime é elevado, a falta de espaços recreativos 
ou ainda elevado tráfego nas ruas afecta o uso dos espaços públicos pelos jovens e crianças (ibidem). 
Por fim, também os mais idosos são afectados pela capacidade limitada de mobilidade. Mais uma vez, 
é fundamental compreender as necessidades desta faixa etária relativa aos espaços de recreação e 
interacções sociais (ibidem).

A Tabela 2.4 resume os principais benefícios do espaço público mencionados anteriormente.

Tabela 2.4. Síntese dos Principais Benefícios do Espaço Público

Natureza Benefícios Descrição

Político-
Económica

 · Crescimento das economias locais  · Preservação de mercados públicos locais
 · Espaço para trabalhadores informais

 · Aumento do valor de terreno envolvente

 · Envolvimento da população  · Participação da população

Social

 · Igualdade de direitos, de género e idade  · Espaço para todos
 · Legalização dos trabalhadores informais

 · Inclusão social e equidade  · Participação da população
 · Coesão da comunidade

 · Comportamento civilizado  · Maior segurança

Ambiental

 · Conservação de habitats  · Espaços verdes

 · Mitigação das alterações climáticas  · Energias renováveis e consumo de energia eficiente
 · Espaços verdes

 · Saúde pública acrescida
 · Redução de lixo, reúso e reciclagem
 · Actividades físicas e recreativas
 · Alimentação saudável

 · Produtividade automóvel
 · Emissões de CO2 reduzidas
 · Redução do uso automóvel
 · Mobilidade a pé e a bicicleta
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Tal como define a UN-Habitat (2016a, p. 21) : “Cities become great when they develop a great public 
space system (...)” que têm em consideração todos os aspectos referidos anteriormente e incentiva a sua 
utilização e exploração frequente. No mesmo sentido, o espaço público tem uma função fundamental no 
alcance de 9 dos 17 objectivos definidos para o Desenvolvimento Sustentável do planeta (SDG) até 2030 
(Tabela 2.5). Os SDG 3,5,8 e 13 foram identificados com base na análise de Kristie Daniel (2016) , o SDG 
11 no relatório anual da UN-Habitat (2017) e os restantes SDG 7, 12, 15 e 16 através de uma análise mais 
detalhada do documento oficial das United Nations (2015) sobre as SDG.

Nota-se que foi realizada uma análise comparativa entre os benefícios identificados anteriormente com 
os objectivos da SDG.

Tabela 2.5. Benefício dos espaços públicos nas SDG

SDG IMPACTOS Benefícios do Espaço Público

3.4.Saúde mental

3.6.Segurança rodoviária

3.9.Qualidade de ar

 · Produtividade automóvel
 · Saúde Pública
 · Diminuição das alterações climáticas

5.1.Discriminação

5.2.Violência

5.5 Igualdade de participação

 · Inclusão social e equidade
 · Igualdade de género
 · Diminuição da insegurança

7.1. Energias acessíveis

7.2. Energias renováveis

7.b. Energias sustentáveis 

 · Diminuição das alterações climáticas
 · Diminuição da insegurança

8.3 Empresas de diferentes escalas

8.5 Emprego para todos

8.8 Trabalho seguro

 · Aumento do rendimento (das economias 
locais)
 · Produtividade automóvel
 · Igualdade de direitos

11.2 Segurança no transporte e 
transportes sustentáveis

11.3 Urbanização sustentável

11.7 Espaços mistos e acessíveis 

 · Produtividade automóvel
 · Inclusão social e equidade

12.5 Desperdício

Reúso e reciclagem
 · Saúde pública

13.1 Resiliência

13.2. Mudança climática

 · Diminuição alterações climáticas
 · Produtividade automóvel

15.5 Degradação do habitat e 
biodiversidade

 · Conservação dos habitats

16.7 Participação inclusiva global

16.8 Participação nos países em 
desenvolvimento

 · Envolvimento do cidadão

Ambiental

Político-Económico

Social

Social

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Social

Político-Económico

Social

Ambiental

Ambiental
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PRINCIPAIS DESAFIOS PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS

Para além dos desafios nas cidades referidos no subcapítulo anterior, foram identificados 7 desafios 
principais no futuro dos espaços públicos nas diversas literaturas.

1 | Espaço Público Limitado: A falta de espaço público é sentida especialmente nos assentamentos 

informais densos (Project for Public Spaces, 2012). Esta limitação é igualmente devida à privatização e 

diminuição dos espaços públicos (Future of Places, 2013) como é o exemplo de pressões do mercado 

imobiliário relativamente à ocupação privada para comércio ou habitação, a primazia dada à ocupação 

do veículo no espaço público ao invés do peão e a ocupação de actividades comerciais e de restauração 

fora dos limites permitidos (Garau et al., 2015). Igualmente, a ausência de limites entre espaços públicos e 

privados denegriu a vida na rua (Future of Places, 2016).

2 | Espaço Públicos Inadequados: Estes são sentidos devido à falta de planeamento direccionado que 

não têm em consideração as características locais, a fragilidade das entidades públicas como também a 

falta de legislação para criação e manutenção do espaço público (UN-Habitat, 2016a). Uma das razões 

pode ser dada à segmentação de diversos tipos de departamentos que levam a falta de comunicação 

(Garau et al., 2015) e um planeamento desajustado à comunidade. Igualmente a inexistência de participação 

da comunidade no processo de planeamento contribui para um design pobre e inapropriado do espaço 

público (Project for Public Spaces, 2012).

3 | Espaços Públicos Abandonados, Negligenciados ou Deteriorados: Devido à falta de recursos 

na manutenção do espaço público (ibidem). A falta de coesão social pode levar a actos de vandalismo 

deteriorando o espaço (ibidem)

4 | Espaços Públicos Inseguros: A insegurança nos espaços públicos pode ser intensificada com os 

factores descritos anteriormente.

5 | Espaço Público Marginalizado: Os espaços públicos que não são desenhados para todos os 

indivíduos com base na sua religião, etnia ou rendimento resulta numa cidade segregada e polarizada 

criando possíveis conflitos sociais (Project for Public Spaces, 2012).

6 | Espaço Público “Digital”: Os espaços públicos também têm sido bastante influenciados pelo uso 
das tecnologias. Desde a utilização constante do smartphone ao Wi-Fi gratuito nas ruas, as tecnologias 
têm demonstrado novas formas de comunicação e interacção (Ylipulli et al., 2014). Por outro lado, a 
oferta de Wi-Fi gratuito em diversas instalações pode servir de suporte para turistas, como entretenimento 
para “passar o tempo”, como uso produtivo para trabalhar ou como modo de socialização. No entanto, 
é preciso notar que o Wi-Fi tem as suas limitações podendo isolar grupos e, desta forma, é necessário 

uma diversidade nos usos do espaço público para que este seja de sucesso (Lambert et al., 2013). Com 

as novas formas de comunicação através do uso da Internet e das redes sociais, o espaço público real é 

também muitas vezes considerado irrelevante e obsoleto (Project for Public Spaces, 2012). 

Existem variados exemplos relativamente a esta influência, no entanto, do ponto de vista académico, não 
se pode negar no impacto territorial do fenómeno Pokémon Go, um jogo interactivo de smartphone a nível 
individual e colectivo, que teve no espaço público em várias cidades em 2016. Apesar de uma primeira 
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impressão onde se poderia denotar uma positiva utilização destas tecnologias pela sua capacidade de 
usufruição no espaço público ao invés do isolamento em casa, esta também se revelou negativa. Através 
de uma apropriação do espaço público com base no espaço virtual do jogo, os utilizadores da aplicação 
revelaram uma certa “indiferença” perante a realidade física, incluindo uma falta de comunicação com 
amigos e colegas que se encontravam no mesmo espaço chegando mesmo a criar conflitos entre eles 
(Bauder and Hackenbroch, 2018).

7 | Espaço Público Artificial: Sendo um espaço com uma escala, por vezes, excessiva e monofuncional 

torna-se um espaço de difícil manutenção (UN-Habitat, 2016a) sendo considerado também como um 

espaço de concorrência para vendedores locais e tradicionais (Garau et al., 2015). Os centros comerciais 

ou mesmo as gated communities criam a ilusão de espaço público, um espaço controlado, seguro, mas 

que por vezes discrimina os sujeitos por classe social, rendimento, etnia e religião (Project for Public 

Spaces, 2012).

Ao longo deste capítulo, foi realizada uma análise ao conceito de espaço público e a respectiva 
importância na regeneração das cidades comprovando como este pode servir para a consolidação da 
cidade e dos seus indivíduos.
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3.1 | DIMENSÃO SOCIAL DO ESPAÇO PÚBLICO

MOTIVAÇÕES PARA O USO DO ESPAÇO PÚBLICO

Para um planeamento adequado do espaço público é necessário compreender a razão pela qual um 
indivíduo o usufrui ou tende a evitá-lo. Estas causas centram-se sobretudo numa diversidade de “(...) 
coisas para ver e fazer (...)” (Gomes, 2011, p. 197) influenciado por razões “(...) plausíveis e racionais (...)” 
(Gehl, 2011, p.115). Maslow (1968) identificou cinco necessidades básicas do ser humano: a segurança, 
a valorização perante outros, a inserção na comunidade, a expressão artística e o conforto. Estas vão ao 
encontro da simplificação realizada por Gehl (2011, p.115) através de “(...) necessidades psicológicas (...)” 
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“The public realm has ‘physical’ (space) and ‘social’ (activity) dimensions.”

Carmona et al., 2010, p. 109

Como forma de análise do planeamento do espaço público, foram estabelecidas duas dimensões para 
o espaço público. Nota-se que as dimensões políticas, económicas e culturais encontram-se igualmente 
presentes no espaço público, no entanto decidiu-se concentrar a análise nos dois aspectos mais 
relevantes na criação do espaço público. Segundo Gehl (2011), deve-se concentrar em primeiro lugar 
na vida (dimensão social), de seguida nos espaços (dimensão física) e por fim nos edifícios, não de forma 
inversa (Figura 3.1).

“Nobody enjoys sitting on a stoop or looking out a window at an empty street. Large numbers of people 

entertain themselves, off and on, by watching street activity.”

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, p.45

A relação que o planeamento tem nas sociedades pode e deve ser intensificada através de uma partilha 
mútua entre o espaço e as pessoas onde estas últimas tanto “(...) criam e modificam (...)” os espaços como 
são influenciados por estes (Carmona et al., 2010, p.106). Desta forma, dando continuidade às dimensões 
do espaço público, introduz-se a dimensão social através de uma análise do uso do espaço. Esta torna-
se necessária por forma a compreender a forma como as pessoas utilizam o espaço de acordo com as 
diversas possibilidades que este oferece. As características particulares do espaço, as características 
intrínsecas dos indivíduos (cultura, educação, religião, etc.) ou ainda os factores externos alteram as 
dinâmicas dos espaços.

1º Vida 2º Espaço 3º Edifícios

Figura 3.1. Esquema da Criação do Espaço Público
(www.ancamasmor.com/sustainable)
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que envolvem o contacto com os outros, o interesse no conhecimento e na estimulação social, e as (...) 
necessidades físicas (...) como comer, beber e dormir. 

Retomando o princípio identificado por Whyte (2001), a quantidade de pessoas num espaço pode atrair 
o aparecimento de outras. De facto, observar outras pessoas é uma atracção por si só como se verifica 
nos diversos estudos do mesmo autor e de Jan Gehl. Para além desta razão primordial, “(...) a densidade, 
a diversidade e a concentração de actividades (...)” incentiva o uso do espaço público por parte dos 
usuários podendo proporcionar um aumento de múltiplas acções entre os indivíduos (Gomes, 2012, p. 
5). Adicionalmente, a sequência de diferentes ambientes (Gehl, 2011), tal como os próprios edifícios, 
podem atrair as pessoas devido às suas qualidades inerentes e significado histórico (Gomes, 2012). O 
relaxamento trata-se de uma outra razão pela procura dos espaços públicos, em contraste com a vida 
quotidianamente agitada da cidade (Carr et al., 1992). Esta encontra-se interligada com a natureza devido 
às “(...) suas qualidades sensoriais (...)” e ao sentimento de segurança (Gomes, 2012, p. 5). Segundo 
Whyte (2001), a água é um dos exemplos que promove o relaxamento apesar do mesmo considerar que 
esta se torna mais relevante quando convida à sua utilização. Por fim, os eventos temporários, a arte 
urbana e entretenimento facultam o usufruto diferente à população para uma maior utilização do espaço 
público (Garau, Lancerin and Sepe, 2015). O género, a idade, nível de rendimento e o estado civil foram 
identificados como factores importantes que afectam os padrões de uso dos espaços públicos (Chen et 
al., 2016). Deste modo, apesar dos variados motivos para a usufruição do espaço urbano, consideram-
se as boas condições climáticas, a comida e bebida, o comércio, a arte urbana, o entretenimento e os 
eventos elementos relevantes (Gehl, 2011; Gomes, 2012; Whyte, 2001). Contrariamente, a distância ao 
espaço público, a falta de tempo, a insegurança, o mau design, como a insuficiência de espaços para 
sentar, ou ainda a falta de manutenção do espaço público são factores que impossibilitam a fruição por 
parte dos indivíduos (Garau, 2014).

Além dos diferentes factores de análise e dos resultados variáveis, vários autores (Chen et al., 2016; 
Gonçalves, 2006; Miotto, 2015) identificam os fins-de-semana ou os horários pós-laborais como os 
períodos mais intensos de uso do espaço público. Idealmente, espaços públicos na proximidade escolar 
ou habitacional são preferenciais no período pós-laboral enquanto espaços públicos de interesse cultural, 
comercial ou ambiental, habitualmente afastados do utilizador, são preferidos aos fins-de-semana ou ainda 
em férias e fins-de-semana alargados (Gonçalves, 2006). As actividades, em geral, são ainda preferidas 
durante o verão, dadas as suas condições atmosféricas, do que no inverno (Gehl and Gemzøe, 2004). 

AS ACTIVIDADES NO ESPAÇO PÚBLICO

Uma grande variedade de usos permite obter cidade de qualidade tanto a nível social como económica 
(Jacobs, 1992). Sendo o espaço público um espaço social acessível a todos os cidadãos e onde um 
encontro entre todos eles é possível (Garau, Lancerin e Sepe, 2015), uma das mais importantes qualidades 
do espaço público são as possibilidades de contacto entre as pessoas através das actividades e eventos. 
Nos espaços da cidade onde a qualidade é baixa, a probabilidade de ocorrência de actividades é baixa e 
desta forma, as pessoas tendem a ficar mais em casa (Gehl, 2011). Neste sentido, Gehl (2010) distingue 
três principais categorias para as actividades exteriores realizadas no espaço público:
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1 | Actividades Necessárias: Inclui as tarefas do quotidiano mais ou menos indispensáveis e pouco 

dependentes das condições atmosféricas. Exemplos como ir trabalhar ou às compras.

2 | Actividades Opcionais: Inclui as actividades desejadas pelo indivíduo, sendo influenciadas pelo seu 

tempo pessoal e as condições climáticas. O planeamento adequado é importante para a realização destas 

actividades. Caminhar para relaxar ou apanhar sol são exemplos de algumas destas actividades.

3 | Actividades Sociais: Inclui as actividades espontâneas que dependem das outras pessoas, 

nomeadamente o contacto passivo ou não passivo com estas através de conversações ou simplesmente 

vê-las e ouvi-las. Estas actividades estão directamente relacionadas com as duas anteriores.

AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES NO ESPAÇO

Uma forma eficaz de avaliação das actividades fixas pode ser realizada através do manual de Gehl 
Studio SF (2015). Estas análises devem ser realizadas como estudo do estado actual do espaço público 
ou ainda para uma futura intervenção no mesmo. As stationary activities são divididas em actividades 
sociais activas que incluem conversações, a recreação ou exercício, o consumo de comida e o contacto 
com estranhos (tirar fotos, início de conversação). As actividades sociais passivas representam o contacto 
indirecto incluindo a observação de actividades culturais, a espera de um transporte, uma actividade 
comercial ou uma actividade paralela como a utilização do telemóvel. É disponibilizado o Anexo III com a 
tabela de análise referida.

COMPORTAMENTO NO ESPAÇO PÚBLICO

O comportamento humano tende a depender da situação actual e das características pessoais do 
indivíduo como também do contexto físico, social, cultural e perceptual (Carmona et al., 2010). Como 
referido anteriormente, a forma como as pessoas se distribuem no espaço depende de onde as outras 
se encontram. Através deste desejo inerente, podem suscitar-se diversas formas de contacto sendo o 
seu nível de proximidade bastante variável no espaço comum. Desde amigos, a meros conhecidos ou 
contactos passivos, todos promovem experiências positivas aos indivíduos no espaço público, evitando a 
solidão (Gehl, 2011). De facto, as comunicações não verbais usuais entre estranhos fornecem ao espaço 
público uma importante função de integração e reforço da coesão social da sociedade urbana (Schenk, 
2010).

Como se verificou, a utilização do espaço público é bastante variada podendo incluir variadas acções. 
Como ferramentas de análise para o planeamento detalhado do espaço público serão analisados dois 
tipos de movimento de um indivíduo: a circulação, através do andar, e a estada, através da permanência 
em pé e do acto de se sentar. Schenk (ibidem), identificou três factores que influenciam as pessoas a 
sentarem, no entanto considera-se que estes factores são abrangentes aos dois tipos de movimento. 
As razões estabelecidas incluem factores sociais associados ao comportamento na sociedade, factores 
físicos, associados ao conforto físico, atracção visual, protecção contra impactos ambientais (sol, chuva, 
vento, ruído) e limpeza e factores individuais associados às preferências das pessoas, planeamento do seu 
tempo e planos pessoais.
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1 | Caminhar

Observando e analisando o indivíduo e a sua relação com a envolvente, Jacobs (1961) considera que 
os contactos provenientes dos passeios são essenciais para melhorar a vida pública da cidade sendo, 
portanto, algo relevante a reflectir no planeamento das cidades. 

De facto, os passeios pedestres são proporcionados às diversas finalidades que o indivíduo pode ter, 
podendo ser ainda complementado com outras actividades ao longo do seu percurso, os chamados 
“subprodutos do movimento”, definido por Hillier (2007). Como meio de transporte, pode-se andar para 
chegar a um destino, ou simplesmente para passear (Gehl, 2011). No entanto, para realizar esta actividade 
tão básica é necessário espaço apropriado quer para adultos e crianças ou pessoas desabilitadas. 

De acordo com os estudos de Gehl (ibidem), denota-se uma rejeição de superfícies irregulares, inclinações 
e desníveis no terreno e a preferência numa determinada liberdade nesta actividade. Dada a natureza 
fatigante de andar, os indivíduos tendem em minimizar a distância entre o destino inicial e o destino final 
usando percursos directos ou atalhos (Figura 3.2), sendo também preferencial o uso de rampas (ibidem; 
Figura 3.3).

2 | Permanecer em Pé

A permanência em pé num espaço dá-se quando os indivíduos necessitam de parar, quer seja esperar 
para atravessar uma rua, ou conversar com alguém “(...) independentemente do espaço e tempo (...)” 
(Gehl, 2011, p. 147). 

No caso de uma espera de longa duração, os estudos revelam uma tendência em permanecer nos 
limites dos espaços ao longo das fachadas, colunas, cantos e candeeiros urbanos, o denominado “edge 
effect” sugerido inicialmente por Derk de Jonge (cit in Gehl, 2011). Nota-se assim uma preferência em ficar 
“perto de algo”, quer seja um equipamento urbano ou uma parede (Figura 3.4).

3 | Sentar

Gehl (2011) divide os assentos em duas principais categorias: os assentos primários, onde uma certa 
quantidade de cadeiras e bancos deve integrar o espaço público, tendo em consideração a sua localização 
e conforto (Figura 3.5, página seguinte) e os assentos secundários ou “integral sitting” (Figura 3.6, página 
seguinte). 

Figura 3.2. Desvios dos Indivíduos, Lisboa
(Autor, 2018)

Figura 3.3. Utilização de Rampas ao Invés 
de Escadas, Veneza 

(Gehl, 2010)

Figura 3.4. Momento de Espera, Lausanne
(Autor, 2016)
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O “integral sitting” é um conceito formulado por William Whyte (2001, p. 28) definindo como certos 
elementos não projectados são na realidade integrados como dispositivos de assento, como recantos, 
degraus, caixas, etc. Estes são por vezes tão ou mais relevantes no uso do espaço público que os assentos 
primários. O usuário sente a necessidade de ter diversas opções de assento mesmo quando estas não 
são disponibilizadas pelo desenho urbano. Deitar-se, descansar à sombra, apanhar sol ou sentar em grupo 
são opções possíveis que podem influenciar a ausência ou o uso do espaço. Para além das condições 
de conforto e flexibilidade (ibidem), as opções de assento devem oferecer às pessoas a oportunidade de 
contemplar as vistas ou eventos na envolvente ao invés de ter a visão obstruída (Gehl, 2011).  

Preferencialmente, o ser humano procura uma certa privacidade mesmo em contacto com os outros, 
a chamada distância social (Hall, 1966). Através dos estudos realizados por Evans and Wener (2007) é 
possível concluir a influência negativa nas pessoas quando alguém se sentava relativamente perto. A mesma 
situação desenvolve-se no espaço público onde as pessoas constroem o seu próprio espaço tentando 
manter uma certa distância dos desconhecidos de modo a evitar uma interacção social indesejada. Desta 
forma, os bancos devem ter em consideração esta preferência, localizando-se sobretudo em cantos ou 
numa reentrância do espaço público (Gehl and Gemzøe, 2004). Outros factores são importantes para 
uma boa usufruição do espaço, como a frequência de bancos a cada 100 metros (Gehl, 2011), a altura 
e dimensão dos mesmos, a sua polivalência através de mesas e a utilização controlada de cadeiras 
independentes (Public Space Office, 2016). Gehl (2011) conclui que o detalhe no plinth, referido no capítulo 
anterior, quer nos espaços (árvores, colunas, bancos) quer nas fachadas (aberturas, escadas) têm um 
papel importante para que as pessoas permaneçam nos lugares.

A Tabela 3.1 sintetiza os principais comportamentos preferenciais das pessoas referidos anteriormente.

Tabela 3.1. Comportamento Preferencial das Pessoas no Uso do Espaço Público

Andar Permanecer em pé Sentar

 · Apropriado a qualquer pessoa
 · Liberdade de movimento
 · Superfícies regulares e niveladas
 · Desvios curtos e atalhos
 · Uso de rampas

(curta duração)

 · espaço não é influenciável
(longa duração)

 · “edge effect”
 · Junto a um equipamento urbano ou 
parede

 · Bancos confortáveis e flexíveis
 · Quantia adequada de bancos
 · Bancos localizados nas extremidades 
dos espaços públicos
 · Contemplar a envolvente

Figura 3.5. Assentos Individuais, Bruxelas
(Autor, 2018)

Figura 3.6. Assentos Secundários, Amesterdão  
(Autor, 2018)
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3.1.2 | A DIFERENÇA DE GÉNERO NO ESPAÇO PÚBLICO

“Public space can act as the vehicle for women and girls and their right to the city.”

UN-Habitat, 2016a, p. 18

No século XIX, a cidade, o espaço público e toda a vida pública eram dominados pelo homem, existindo 
uma clara separação de géneros (Giddens, 2013). Com a integração da mulher no trabalho, denota-se 
uma crescente utilização dos espaços públicos por parte das mulheres ao invés da sua permanência em 
casa para cuidar da família (Jacobs e Gerson, 2001). Esta é assim considerada uma das mais importantes 
mudanças sociais nos últimos tempos (Hampton et al., 2015) que, no entanto, ainda não se encontra 
completamente adaptada a estas alterações. 

Apesar de alguns estudos indicarem um crescente ambiente misto nos espaços públicos (ibidem), são 
ainda os inúmeros desafios que se enfrentam para que todos os espaços estejam efectivamente disponíveis 
e acessíveis para qualquer indivíduo. As mulheres fazem parte deste grupo, sendo ainda excluídas muitas 
vezes das decisões de planeamento relativamente às suas necessidades (UN-Habitat, 2016b). De facto, 
“(...) o desenho urbano é para e sobre as pessoas (...)” (Carmona et al., 2010, p. 57) e deve envolver uma 
“(...) sobreposição de esferas (...)” como o género, classes económicas e grupos étnicos (ibidem, p. 110).

PROBLEMÁTICAS

A criminalidade, insegurança, o assédio, a violência, a segregação e a falta de acção por partes das 
entidades governamentais são os principais problemas que englobam as desigualdades de género.

Vários estudos apresentam factos que denunciam a insegurança das mulheres sentidas nos espaços 
públicos nas cidades europeias, como se verifica no Bairro Chapelle-Pajol nos subúrbios de Paris (Beaulieu, 
2017), mas verifica-se sobretudo nos países emergentes. De facto, as percentagens de mulheres em 
diferentes países que se sentiram assediadas nos espaços públicos são bastante elevadas: 95% das 
mulheres em Nova Deli não se sentem seguras (Gaynair, 2013) e 87% das mulheres em Mumbai consideram 
alguns espaços públicos inacessíveis (Kwai, 2012). O BMW Guggenheim Lab analisou diversos locais em 
Mumbai e identificou 8 razões que impediam o uso do espaço público por parte das mulheres (Figura 
3.8, página seguinte). As principais razões centram-se na insegurança e medo que as mulheres sentem 
relativamente ao assédio sexual, às pressões sociais e culturais (Kwai, 2012) e uma ocupação dos lugares 
públicos centrada nos homens, que resulta numa discriminação e minoria das mulheres (Alouti, 2017). Uma 
outra causa de insegurança, pouco mencionada, trata da questão do saneamento público inadequado 
para as mulheres, levando a comportamentos nascidos do medo: 

“(...) from using different access routes at night for shared toilets, to using buckets or ‘flying toilets’ 
(defecating in plastic bags which are then tossed outside the house). Some women even go so far as to 
not drink water after 6 pm and limiting bathroom trips to twice a day” (Master of International Cooperation 
Sustainable Emergency Architecture, 2017).

Consequentemente a todas as ameaças constantes referidas, as mulheres tendem a realizar desvios 
constantes para evitarem impasses, a acelerar o ritmo do passo, a escolher cuidadosamente o vestuário 
e em último caso, evitar sair de casa (Beaulieu, 2017). 
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RESPOSTAS

A associação Because I am a Girl concentra-se na igualdade de direitos e género sobretudo das 
raparigas que são vítimas de injustiças diariamente. Gaag (2014) identificou três níveis de intervenção, 
institucional, familiar e comunitário e individual (Figura 3.9), que auxiliam na transformação da mentalidade, 
especificamente nas raparigas jovens e adolescentes, no entanto, após a sua análise, considera-se 
igualmente essencial no caso de mulheres adultas.  

A nível institucional é necessário rever e melhorar as leis e regulamentos que interferem com a seguranças 
das mulheres nos espaços públicos identificando os problemas de desenho urbano e manutenção dos 
mesmos, as entidades intervenientes e a polícia devem assegurar uma resposta apropriada à segurança 
das mulheres, inclusão das mulheres no processo de participação para um planeamento adequado nos 
espaços públicos e por fim, programas de treino e sensibilização para os problemas das mulheres. A nível 
comunitário é necessário implementar estratégias adequadas para a mudança da percepção e normas 
sociais que afectam as mulheres através de campanhas de sensibilização em lugares quotidianos, por 
forma a influenciar os comportamentos intrusivos da população envolvente.  A nível individual é necessário 
sensibilizar as mulheres para que se tornem psicologicamente mais fortes, ultrapassem as barreiras e 
possam desenvolver-se de forma independente.

A solução ideal começaria pela educação (Afrique Continent, 2015), na sensibilização desde a juventude 
sobre a igualdade de género e através de actividades partilhadas (Maruéjouls, 2017). No entanto, a curto-
prazo, esta resposta não se aplica aos homens adultos com opiniões já formadas e questões culturais bem 
presentes. Uma das formas é de facto proporcionar melhores espaços para evitar a insegurança e garantir 
as necessidades das mulheres. 

Segundo Chris Blache (cit in Alouti, 2017). a proposta é de “(...) trabalhar a interseccionalidade (...)”, isto 
é, compreender os diferentes comportamentos das mulheres no espaço público em diversas situações 
para lhes fornecer melhores espaços.

Uma maior quantidade de espaços verdes na cidade torna as ruas mais agradáveis e seguras (Van 
Enis, 2016). O estudo e aumento da quantidade de iluminação nas ruas (UN-Habitat, 2016a; Van Enis, 
2016), tal como o alargamento dos passeios, dando oportunidade de se movimentarem mais livremente 
(Thomasset, 2017; Van Enis, 2016), são medidas de combate à insegurança e assédio sentido nas 

Figura 3.8. Razões Pelas Quais as Mulheres Não Usufruem do 
Espaço Público

(Kwai, 2012)

Institucional

Fa

miliar e Comunitário

Individual

Figura 3.9. Três Níveis de Mudança para a Criação de Cidades 
Inclusivas, Igualitárias em Género e Seguras

(adaptado de Gaag, 2014)
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ruas. É igualmente necessária a existência de sinalização da esquadra policial mais próxima (Van Enis, 
2016). É fundamental alcançar um melhor desenho, localização, manutenção e uma maior quantidade de 
instalações sanitárias públicas (Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture, 
2017), para que situações como as descritas anteriormente sejam reduzidas.

Os locais devem ser facilmente acessíveis, especialmente a pé, visíveis e bem identificados (Gulati, 
2015). É necessário reflectir na quantidade e localização de bancos para se sentarem quando vigiam as 
crianças, ou quando necessitam de permanecer num local, e locais abrigados (Alouti, 2017; Gulati, 2015). 
Incentiva-se uma variedade de usos, programas e actividades partilhadas (actuações) ou individuais no 
espaço público para as crianças, famílias e grupos através de espaços mais neutros e espontâneos, como 
anfiteatros e equipamentos desportivos adaptados às mulheres (ibidem). A abertura de jardins comunitários 
pode servir como incentivo à utilização dos espaços públicos (Alouti, 2017), sendo que a arte pode ser um 
meio importante para unir as pessoas de diferentes géneros (Gulati, 2015).

Outro aspecto é a iniciação do processo de planeamento através da comunidade, mas com a 
participação em especial das mulheres (Gulati, 2015). Tal é verificado em diversas iniciativas e campanhas 
de promoção de igualdade de género nomeadamente com programas como He For She. No mesmo 
sentido, é necessário promover a investigação das experiências das mulheres com base na segurança, os 
tipos de violência e as características dos lugares públicos (Master of International Cooperation Sustainable 
Emergency Architecture, 2017). 

A Tabela 3.2 representa os princípios na melhoria do espaço público tendo em consideração a análise 
realizada anteriormente.

Tabela 3.2. Princípios Orientadores na Melhoria do Espaço Público para as Mulheres

Factores Acções no Espaço Público Objectivos

Acessibilidade
 · Iluminação adequada das ruas
 · Sinalização da esquadra policial mais próxima
 · Locais acessíveis, visíveis e bem identificados

Coesão Social

Segurança nas ruas, 
espaços públicos e 
transportes públicos

Conforto
 · Reflexão na quantidade e localização de bancos
 · Alargamento dos passeios
 · Reflexão nas questões das I.S. Públicas

Actividades

 · Variedade de usos, programas e actividades
 · Quantidade de espaços verdes
 · Jardins comunitários
 · Utilização da arte no espaço público

Participação
 · Participação das mulheres
 · Iniciativas e campanhas de promoção de igualdade de género
 · Investigação das experiências das mulheres
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3.2 | DIMENSÃO FÍSICA DO ESPAÇO PÚBLICO

“The physical public realm is understood here to mean the spaces and settings – publicly or privately 

owned – that support or facilitate public life and social interaction.”

Carmona et al., 2010, p. 109

Efectivamente, o domínio público é constituído pelos seus espaços públicos, tendo como base a vida e 
interacção dos seus utilizadores como se verificou na secção anterior. Pretende-se neste ponto estabelecer 
uma análise comparativa dos processos de planeamento do espaço público, dando especial ênfase ao 
processo participativo da população. Uma descrição dos aspectos principais na criação e transformação 
do espaço público são igualmente essenciais para a construção de um espaço agradável.

3.2.1 | PROCESSOS DE PLANEAMENTO URBANO

O processo urbano é constituído por diferentes escalas, a partir da escala local à territorial, sendo coeso 
e interligado. Verifica-se a existência de variadas teorias como o modelo compreensivo, incremental, 
participativo, advocatório, racional e científico para o planeamento urbano, no entanto muitos destes 
métodos encontram-se desactualizados ou incompletos por não considerarem todas as questões 
ambientais, sociais ou económicas (Amado, 2005). Segundo Markus e Maver (cit in. Lawson, 2005), 
o processo de planeamento é decomposto por quatro etapas essenciais: análise, síntese, avaliação 
e decisão. De forma simplificada, a análise engloba o levantamento de informação e a definição de 
objectivos, a síntese concentra-se na elaboração de ideias e propostas dando seguimento à avaliação das 
soluções tendo em consideração os objectivos, custos e outros desafios e, por fim, é dada a tomada de 
decisão (ibidem). Dando continuidade a este método, Moughtin et al. (1999) acrescenta algumas etapas 
por forma a considerar sequências intermédias dada a não linearidade do processo (Figura 3.10). De facto, 
o processo de desenho moderno deve ser não linear, aceitando os constantes avanços e retrocessos nas 
etapas e através de um processo conjunto onde se identifica e compreende os problemas existentes e se 
alcançam soluções ao longo do desenvolvimento do projecto (ibidem). 

Devido à actual importância dada ao processo participativo incluindo todas as partes interessadas, desde 
a população às organizações governamentais, a próxima análise concentra-se neste design baseado nas 
pessoas, um processo bastante relevante para qualquer tipo de planeamento urbano.

ANÁLISE SÍNTESE AVALIAÇÃO DECISÃO

objectivos pesquisa análise alternativas avaliação plano monitorização

Figura 3.10. Processos de planeamento urbano
(Adaptado de Lawson, 2005, p. 37 e Moughtin et al.,1999, p. 8)
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3.2.2 | MODELO PARTICIPATIVO NO PLANEAMENTO URBANO

Inicialmente, o papel da participação da população era muito diferente do actual. Este papel era 
maioritariamente inexistente e, por conseguinte, a população era mera observadora de tudo o que se 
passava na cidade, expectante. A participação começou a ser mais envolvida nas questões do planeamento 
por volta da década de 60 com as reflexões de Giancarlo De Carlo, de forma a responder às adversidades 
sociais e políticas da época (Gonçalves Vicente, 2016). Relativamente ao final do século XX, Ballard 
(2002) argumenta que existe claramente um sentido de comunidade falso: uma sociedade perdida em 
que todos são a favor dos valores comunitários, no entanto preferem não socializar e estarem sozinhos. 
Actualmente, as constantes alterações territoriais e sociais necessitam de processos de planeamento 
adequados, devendo a sua avaliação focar-se na partilha de informação e conhecimento que promova 
uma comunidade coesa (Ferrão e Mourato, 2010) e, assim, um planeamento integrador e inclusivo da 
população (Amado e Cavaco, 2017). 

FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

Infelizmente, a importância do espaço público ainda é frequentemente subestimada e este não é utilizado   
devidamente. De facto, o desenho do espaço público pode ser bastante útil se mais actores estiverem 
presentes no processo para além do arquitecto e urbanista e se as suas preocupações se concentrarem 
sobretudo nas necessidades das pessoas ao invés de nos elementos urbanos ou económicos (Lévy et 
al., 2011). É de notar, no entanto, que considerar as necessidades dos cidadãos alcançando um espaço 
disponível para todos não implica um planeamento “(...) para eles (...)“ mas sim “(...) com eles (...)” (Carlo, 
2005, p.15).

A participação pública centra-se na intervenção dos cidadãos no processo partilhado de deliberação 
com ênfase nos assuntos colectivos e com repercussão no território (Amado et al., 2008). A participação 
fornece aos cidadãos a possibilidade de intervir nas decisões de planeamento garantindo a funcionalidade 
dos espaços a longo prazo e permitindo a união da comunidade através da partilha de objectivos comuns 
(American Planning Association, 2007). A participação engloba assim dois principais grupos:

1 | Participação Passiva: Não pressupõe uma interacção entre participantes, sendo apenas considerada 

a divulgação da informação através de exposições ou meios de comunicação (Amado et al., 2008) onde os 

intervenientes podem “ouvir, informar ou esclarecer-se” sobre determinada situação (Gonçalves Vicente, 

2016). 

2 | Participação Activa: Pressupõe uma interacção e partilha de ideias entre participantes através de 

inquéritos, entrevistas, reuniões e métodos dinâmicos permitindo obter soluções apropriadas (Amado 

et al., 2008)  e promover uma interacção entre os participantes, enriquecendo as comunidades locais 

(Gonçalves Vicente, 2016).

Segundo Jenkins et al. (2009), a arquitectura comunitária diferencia-se da arquitectura convencional 
pela integração e colaboração do cidadão em todo o processo de planeamento num método bottom-up, 
ao invés de um processo top-down onde o maior poder é do arquitecto (Tabela 3.3, página seguinte). O 
arquitecto tem um papel de guia no processo de planeamento onde transmite conhecimento mas também 
aprende com a população. As organizações locais servem maioritariamente de conexão entre os residentes 
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e as organizações governamentais (Garau, 2014). Dada a disponibilidade de recursos necessários, estes 
projectos concentram-se numa escala local onde a utilização de materiais locais é comum (Jenkins et al., 
2009). Neste sentido, compreende-se que este tipo de arquitectura vai ao encontro de uma participação 
mais activa concentrando-se na melhoria das condições de vida da comunidade em causa. 

Apesar da tendência crescente duma visão de projectos participados no âmbito da administração e 
gestão (Crespo et al., 2015), Pinto et al. (2008, p. 22) apontam para a diferença entre uma “(...) participação 
pública (...)” e uma “(...) participação cidadã (...)”. No primeiro caso, as entidades superiores têm um 
envolvimento maior no processo enquanto a população apenas responde ao que lhe é proporcionado, não 
existindo uma partilha de ideias ou outras possíveis sugestões. Neste sentido, é essencial que os cidadãos 
interessados participem desde o início, sendo aconselhável um trabalho conjunto entre os cidadãos e 
técnicos criando um ambiente saudável através de uma partilha de ideias e sugestões que beneficiem o 
interesse comum (ibidem).

Um conceito paralelo à participação é a “administração cívica”, ou “civic stewardship”, onde um 
grupo de cidadãos se reúne para estabelecer propostas de melhoria dos lugares envolventes, mas 
independentemente das entidades governamentais (UN-Habitat, 2016a, p. 47). Estas iniciativas são 
bastante comuns no espaço público, como se verificará mais à frente, e incluem campanhas de limpeza, 
acções de protecção do património histórico e ecológico, a melhoria de espaços abandonados ou ainda 
a implantação de jardins comunitários (ibidem).

O VALOR DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

Apesar do desenvolvimento, gestão e manutenção do espaço público ser da responsabilidade dos 
governos municipais, uma participação centrada nas pessoas ajuda a atingir resultados duradouros e 
sustentáveis com a intermediação das comunidades e entidades públicas e privadas (Future of Places, 
2016). De facto, a participação nos espaços públicos requer a presença dos cidadãos, visto serem a 
principal razão das dinâmicas existentes nos espaços (Armin, 2016). Dito isto, reconhecem-se inúmeras 
vantagens nos processos de participação tanto a nível social, económico, político e ambiental à qual se 
apresentam os principais fundamentos para a implementação deste método nas cidades.

Desenho Tradicional Desenho Participativo

N
o 

Pr
oc

es
so

Top Down Top Down e Bottom Up

Linear Repetido e Incremental

Implementação lenta e cíclica Implementação rápida e contínua

Quantidade reduzida de grandes intervenções Quantidade elevada em pequenas intervenções

N
o 

Pr
oj

ec
to

Baseado em princípios formais Baseado nas necessidades das pessoas

Com escala monumental Com escala humana

Monofuncional Multifuncional

Fixo Flexível

Tabela 3.3. Desenho Tradicional versus Desenho Participativo
(adaptado de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017)



Dada a própria natureza do espaço público que evidencia uma acessibilidade, abertura e partilha, 
existe um maior interesse por parte dos utilizadores na sua transformação e, por sua vez, da participação 
(UN-Habitat, 2016a). De facto, a experiência local dos cidadãos permite posteriormente alcançar uma 
proposta adequada para eles mesmos (UN-Habitat, 2016a), “(...) duradoura e equitativa (...)” (Brody et al., 
2003, p. 246), incluindo o suporte para a criação de actividades económicas adequados às necessidades 
dos mesmos (Amado et al., 2008). A participação proporciona também uma crescente apropriação 
responsável do espaço público pelos cidadãos (ibidem), criando uma noção de comunidade permanente, 
de compromisso, credibilidade e confiança (Brody et al., 2003). Consequentemente, dá-se a possibilidade 
de alcançar outros objectivos mais ambiciosos (Garau, 2014), possibilita-se a manutenção e gestão 
incluindo os custos de manutenção dos espaços (Garau et al., 2015) e reduzindo actos de criminalidade 
ou vandalismo (Wates, 2006, p. 5). No mesmo sentido, os processos colaborativos tendem a prevenir 
gastos desnecessários ou até mesmo perdas de tempo (American Planning Association, 2007) visto que 
as possibilidades são testadas sucedendo a um melhor uso de recursos da comunidade (Wates, 2006).

A inclusão das mulheres nos processos participativos garante também numa melhoria das suas 
necessidades (Akshara Centre, 2015) e alcançando os objectivos da SDG. O processo participativo 
considera ainda a educação da cidadania através de informações políticas e projectuais (American 
Planning Association, 2007) e tende a moderar conflitos entre entidades superiores e cidadãos levando 
a mais parcerias futuras conjuntas (Carreira et al., 2016). A sensibilização das questões ambientais com 
uma consequente melhoria dos espaços verdes protegidos tal como uma preservação concentrada no 
património construído e ambiental (Amado et al., 2008) é beneficiado pelo aumento da participação da 
população nas questões ecológicas e ambientais bastante presentes actualmente. A participação é  ainda 
bastante útil no desenvolvimento adequado dos transportes públicos das regiões (UN-Habitat, 2013) com 
as ideias e opiniões dos seus cidadãos.

DESAFIOS E QUESTÕES CORRENTES NA PRÁTICA DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

Independentemente da quantidade de vantagens do processo de colaboração, certos problemas e 
desafios dificultam esta abordagem. A falta de participação em geral das populações (Project for Public 
Spaces, 2012), quer por falta de tempo, interesse ou falta de conhecimento, é bastante comum nas 
cidades, podendo ainda gerar desacordo entre participantes, desmotivando os mesmos. No mesmo 
sentido, verifica-se uma falta de inclusão das populações mais desfavorecidas no processo de participação 
(D’cruz et al., 2014). Efectivamente, nos países em desenvolvimento, apesar de alguns progressos, a 
realidade é mais fechada e os processos de participação estão menos implementados e desenvolvidos 
existindo bastantes lacunas nas competências a nível do planeamento territorial e da mobilidade urbana 
(UN-Habitat, 2013). 

O custo inicial elevado em recursos humanos (Brody et al., 2003), quer por parte dos cidadãos quer por 
parte dos técnicos, é outro problema corrente dado, por exemplo, os custos associados aos inquéritos 
(Godschalk e Mills, 1966) ou outros meios de intervenção. A linguagem técnica e a escassez de informação 
nos documentos e apresentações impossibilita uma participação coesa e harmoniosa entre técnicos e 
cidadãos e, consequentemente, não são alcançadas propostas adaptadas e apropriadas à problemática 
em causa (ibidem). A sintetização é ainda por vezes complexa e de difícil alcance (ibidem). Por fim, o 
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comportamento dos políticos e técnicos face à participação pode não ser por vezes a mais correcta e 
humilde (Gonçalves Vicente, 2016).

É apresentado na Tabela 3.4 uma síntese das vantagens e desafios referidos anteriormente.

OS MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

O cliente do projecto em causa deve ser formado por um grupo de pessoas com diferentes competências 
e qualificações (CABE, 2006) sendo relevante a diversidade de idades, género, religiões, e etnias (UN-
Habitat, 2012). Os stakeholders são definidos como as partes interessadas na resolução dos problemas 
gerais sendo constituídos tanto pela população em geral como por entidades públicas (American Planning 
Association, 2007). De forma simplificada, estas são constituídas por políticos, administradores, activistas, 
residentes, empresários e grupos locais (Wilcox, 1994). Por vezes, questiona-se o poder predominante no 
meio de diversos interesses, podendo dificultar este processo de participação (ibidem). O envolvimento 
cidadão deve envolver as diversas escalas territoriais descritas por Pinto et al. (2008) no capítulo O Espaço 
Público Como Espaço de Consolidação da Cidade incluindo futuros moradores, trabalhadores ou ainda 
utilizadores correntes. 

A lista destes métodos é bastante extensa: desde inquéritos, reuniões, interacções de grupo a 
brainstorming, entre muitos outros. Dado o conteúdo da dissertação, pretende-se focar nas técnicas 
de participação adequadas especificamente ao espaço público, considerando igualmente situações de 
países em desenvolvimento (Tabela 3.5, página seguinte). Esta análise teve em consideração a lista de 
cenários e métodos referidos por Wates (2006) sintetizados no Anexo IV.

Refere-se ainda a importância dos métodos utilizados pelo atelier Gehl, concentrando-se a sua análise 
na observação e medição da vida nos espaços, em entrevistas gerais e pormenorizadas com utilizadores e 
partes interessadas, em documentação fotográfica das dinâmicas dos espaços, na avaliação de protótipos 
localizados nos espaços, inquéritos online e na análise do impacto nas redes sociais (Gehl Studio SF, 2016).
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Factores Vantagens Desafios

Urbanístico
 · Uma proposta de qualidade
 · Apropriação responsável do espaço público
 · Soluções duradouras

 · Dificuldades na sintetização das discussões

Social
 · Criação de um noção de comunidade
 · Alcance da igualdade de género (SDG 3)
 · Geração de compromisso, credibilidade e confiança

 · Desacordos entre participantes 
 · Linguagem técnica
 · Escassez de informação
 · Falta de participação das populações

Económico
 · Suporte para a criação de actividades económicas
 · Prevenção de gastos desnecessários
 · Controlo posterior dos custos de manutenção

 · Custo elevado em recursos humanos 

Político  · Educação da cidadania
 · Moderação de conflitos

 · Comportamento de políticos inadequado
 · Falta de inclusão das populações mais 
desfavorecidas

Ambiental
 · Sensibilização das questões ambientais
 · Preservação do património construído e ambiental
 · Melhoria dos transportes públicos

Tabela 3.4. As Vantagens e Desafios da Participação da População
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O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Como se verificou anteriormente, certos modelos de planeamento urbano não incluem a participação da 
população e são bastante diversificados. Verifica-se que o processo de participação, qualquer que este 
seja, encontra-se presente praticamente desde o início do projecto, existindo uma constante intervenção e 
partilha através de diferentes métodos e grupos de população ao longo deste (Wates, 2006). Geralmente, 
o processo inicia-se com uma vontade do cliente, quer seja o estado ou a comunidade, seguindo para 
uma pesquisa local e um reconhecimento das necessidades, recursos e objectivos (American Planning 
Association, 2007). Posteriormente, dá-se início ao processo de participação estabelecendo a rede 
de possíveis participantes e a estruturação do mesmo,  tendo em consideração a situação em causa. 
Prossegue-se com o desenvolvimento do projecto, alcançando, por fim, a implementação e a gestão do 
espaço (Wates, 2006). O processo completo pode durar dias, meses ou por vezes anos (ibidem). 

O placemaking, um processo colaborativo bottom-up desenvolvido pelo PPS, tem em consideração 
a identidade do local e o comportamento humano, especializando-se sobretudo na componente dos 
espaços públicos (Project for Public Spaces, 2016). Estes identificaram cinco etapas essenciais para o 
processo de planeamento: 

1 | O contacto com a comunidade e a definição das partes interessadas. Nesta primeira etapa deve-

se verificar quais os representantes da comunidade do sector público e privado que se encontram 

disponíveis para a intervenção no processo. A primeira fase inclui ainda a identificação dos stakeholders, 

o reconhecimento primordial dos problemas e a elaboração do plano de trabalho. 

Cenário Métodos Principais Características 

Reúso de 
Espaço 
Abandonado

Competição 
de ideias

 · Estimulação de pensamento crítico e 
criativo com ideias simples e complexas
 · Disponível à população e profissionais

 · Exposição dos projectos em público com 
votação da população
 · Custos reduzidos para um projecto a nível 
local

Workshops 
de arte

 · Ideal para o desenvolvimento de 
criatividade e identidade na comunidade
 · População e artistas locais e técnicos

 · Custo pode ser elevado
 · Produção e instalação do design escolhido

Exposições
 · Promoção de iniciativas de um projecto
 · Ambiente informal e descontraído
 · No espaço público ou espaço fechado

 · Organizadas em qualquer momento do 
desenho e desenvolvimento
 · Útil para compreender as reacções iniciais do 
público às propostas  

Regeneração 
da cidade - 
Parques

Jogos de 
design

 · Visual
 · Divertido e acessível
 · Como um puzzle - Peças movíveis
 · Peças 2D ou 3D

 · Custos reais nas peças - Processo realístico
 · Processo simples
 · Comparação de resultados dos grupos

Transformação 
de locais 
desfavorecidos

Workshop de 
campo

 · Reduzidos dados sobre o local
 · Técnicos, dirigentes e população local 
Identificação dos principais problemas e 
soluções

 · Programa de actividades com workshops, 
passeios, mapeamento e construção de 
modelos

Workshops 
de Micro-

planeamento

 · 8 representantes da comunidade 
seleccionados e equipa de técnicos
 · Utilização de gráficos

 · Identificação dos problemas, estratégias, 
atribuição de estratégias e avaliação 
 · Workshop uma vez por ano para 
monitorização

Tabela 3.5. Métodos na Participação Comunitária do Espaço Público
(com base em Wates, 2006)
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2 | Avaliação dos espaços: esta fase é caracterizada pela compreensão dos espaços relativamente à 

sua utilização através de um workshop com a comunidade organizado por grupos locais para que a 

população se sinta mais integrada nos mesmos. O workshop placemaking deve fazer uma revisão inicial 

dos objectivos, seguido de uma viagem ao local onde se realiza o jogo dos lugares (Figura 3.11), um 

processo agradável que envolve qualquer pessoa independentemente da sua idade, e onde se analisa os 

desafios e as possíveis melhorias do espaço. O power of 10+ é igualmente um método de avaliação  que 

permite identificar pelos menos 10 actividades e lugares que permitem alcançar uma cidade de qualidade 

(Anexo VI). O workshop termina com um brainstorming entre equipas (Project for Public Spaces, 2018).

3 | “Place vision”: Esta etapa inclui a elaboração de uma planta conceptual (com a comunidade) com a 

selecção das características principais para o espaço ,tendo em conta os seus objectivos, futura utilização 

e problemas identificados na fase anterior (Figura 3.12).

4 | Testes e experiências a curto prazo: trata-se da implementação das propostas considerando as 

comodidades do espaço e a programação anual das propostas. Como se verificará de seguida, o PPS 

atribui a este método o nome de “Lighter, Quick, Cheaper” (Figura 3.13).

5 | Reavaliação e identificação das melhorias a longo prazo - Por fim, uma da fases mais frequentemente 

esquecidas que implica a avaliação do espaço após a sua implementação - para a tomada de decisões 

permanentes - e o impacto das propostas na vida do espaço público.

O atelier Gehl vai de encontro a estas medidas centrando-se num “(...) planeamento orientado na 
acção (...)”, por outras palavras, um planeamento que se manifesta numa relação directa com o local e a 
comunidade através da implementação de protótipos no espaço, no controlo das ideias pelo público e num 
processo iterativo baseado no feedback e avaliação posterior (Gehl Studio SF, 2016, p. 10). Trata-se de 
um método “(...) medir-testar-redefinir (...)” de aprendizagem e evolução constante onde a implementação 
e observação são foco na transformação dos espaços públicos (ibidem). Note-se que o definido Action-
Oriented Planning difere-se do Urbanismo Táctico por se focar na medição e avaliação de dinâmicas e 
impactos no espaço na análise primária (ibidem).

É preciso referir que cada caso precisa de uma análise preliminar cuidada na escolha das técnicas a 
utilizar e que se estimula uma diversidade de métodos participativos na elaboração de cada projecto para 
a obtenção de melhores resultados. 

Fonte das imagens apresentadas acima: www.pps.org/article/5-steps-to-making-places

Figura 3.11. The Place Game, Denver Figura 3.12. Place vision Figura 3.13. Lighter, Quick, Cheaper



3.2.3 | A SUSTENTABILIDADE NO PLANEAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu oficialmente em 1987 como uma necessidade face 
aos problemas globais (Amado, 2005), e desde então tem sido um princípio determinante em várias 
componentes de análise. Como referido anteriormente, cada vez mais são as previsões para o aumento 
em massa da população, apesar de uma diminuição da taxa de natalidade (Ridley, 2010). Neste sentido, 
e tendo em consideração que este crescimento não pode ser reduzido significativamente, é necessário 
concentrar em estratégias sustentáveis capazes de reduzir as consequências que os indivíduos causam 
nos espaços da cidade, e consequentemente no planeta. Vários são os autores que introduzem estratégias 
necessárias ao combate da alteração climática através do foco de medidas sustentáveis nas habitações 
e na cidade, minimizando o impacto ambiental e melhorando a saúde (Barton and Grant, 2006). Paul 
James (2011) argumenta, por exemplo, que a solução para o problema da sobrepopulação centra-se 
numa cidade “(...) compacta, bem planeada, pedonal e integrada (...)”. E de facto é possível verificar estas 
soluções de seguida.

Tendo em consideração os três pilares da sustentabilidade que incluem os factores económicos, sociais 
e ambientais (Future of Places, 2014), e como se verificou no capítulo anterior, este conceito relaciona-se 
com os espaços públicos. De facto, “fornecendo espaços públicos acessíveis, seguros e de qualidade é 
uma estratégia chave para alcançar um desenvolvimento sustentável” (Daniel, 2016, p. 3). Amado (2005) 
define 7 princípios estratégicos (Tabela 3.6) que vão ao encontro das SDG referidas no primeiro capítulo e 
que podem, como se verificará nesta secção, abranger os espaços públicos.

OS CINCO PRINCÍPIOS PARA UM PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

Por forma a colmatar os problemas, já descritos, da cidade no século XX, a UN-Habitat (2016c) 
desenvolveu cinco princípios de sustentabilidade, igualmente importantes para o desenvolvimento do 
espaço público. Estes princípios são essencialmente úteis em contextos de crescimento acelerado de 
urbanizações, novos assentamentos e expansões urbanas, em casos de regeneração e modernização 
urbana e em casos de elevada densidade urbana (UN-Habitat, 2014). Com base na UN-Habitat (2016c, p. 
9), os cinco princípios encontram-se descritos nos pontos seguintes (Tabela 3.7, página seguinte):
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Princípios Estratégicos de Sustentabilidade

Redução de consumos e desperdícios

Preservação da diversidade natural, económica e cultural numa relação de equidade

Promoção de economia e emprego local

Promoção e dinamização da utilização de energias renováveis

Envolvimento da população local no processo

Promoção da divulgação e informação sobre o desenvolvimento previsto e verificado ao longo do processo 

Tabela 3.6. Princípios Estratégicos de Sustentabilidade
(Amado, 2005, p. 66 )



1 | Espaço público adequado e eficiente

Neste princípio, analisa-se a ocupação ideal para as ruas como para os espaços abertos verdes. Krier 
(1999) já tinha realizado esta avaliação, no entanto este considera que os espaços públicos devem ocupar 
entre 25% e 35% da superfície de um bairro para que exista um equilíbrio destes espaços na cidade sem 
alcançar uma quantidade exagerada (70%-90%) ou insuficiente dos mesmos (15%-20%). Para uma cidade 
sustentável, a UN-Habitat (2014) sugere até 45% de espaço público. Através de uma proposta de espaços 
urbanos suficientes é possível permitir uma melhoria da conectividade, como também proporcionar o 
desenvolvimento económico. Isto é relativamente útil para países em desenvolvimento onde a percentagem 
de ruas é bastante desfavorecida entre 6 a 12% (UN-Habitat, 2016c). 

2 | Uso diversificado do solo e limitação na especialização do uso do solo

Permite uma compatibilização entre funções residenciais, comerciais e infraestruturais no âmbito de 
edifícios, quarteirões ou bairros evitando o zonamento. Desta forma, é possível reduzir as deslocações 
diárias e as respectivas distâncias ao local de trabalho ou de serviços, contribuindo igualmente para uma 
distribuição económica e de emprego local (ibidem).

3 | Diversidade social

Neste princípio promove-se a coesão e integração de diferentes classes sociais na comunidade, evitando a 
exclusão social através de uma oferta de diferentes habitações adequadas a todas as necessidades socais 
(ibidem). Pretende-se assim a promoção de comunidades diversas e dinâmicas com uma quantidade 
equilibrada de habitações próprias e de arrendamento.

4 | Densidade adequada e bem planeada

É necessária a criação de cidades com densidade adequada de acordo com a sua procura por forma 
a igualmente minimizar custos de infraestrutura (ibidem). Desta forma, promove-se uma cidade compacta 
onde o uso do solo é eficiente e apropriado para as questões actuais e futuras.

|    42   O Planeamento do Espaço Público

Princípios de 
Sustentabilidade Principais Características Exemplo

1. Espaço Eficiente

 · 30-35% para ruas
 · 15-20% para espaços abertos e verdes
 · Pelo menos 18 km de rua por km2

 · Pelo menos 100 intersecções por km2

2. Uso Diversificado do Solo
 · 40% do espaço total para uso económico
 · 30-50% de uso residencial
 · < 10% de quarteirões individuais

3. Diversidade social  · 20-50% de residências acessíveis

4. Densidade adequada  · Aproximadamente 15 000 pessoas por km2

5. Conectividade  · Transporte público eficiente
 · Percursos e distâncias pedonáveis

30 GUIDELINES FOR 
URBAN PLANNING

ANNEX A

original block
block size 120’x280-780’ 
plot sizes 60’x60/60’x70’
housing units  156
commercial units 0 / 0% of units
public space/park 9% of area
street space  24% of area
intersections  10
density*   8-9.500 p/km2

*4-5 people/unit
Myanmar Census 2014

alternative 1
block size 120’x240’-300’
plot sizes 30’x60
housing units 366
commercial units 158 / 43%
public space/park  13% of area
street space 33% of area
intersections 12
density  18-22.500 p/km2

- 2-3 layers at outer edges
- Continuous street pattern
- Extra public space
- Reduced plot sizes
- Walkable blocks

alternative 2
block size 120’-300’
plot sizes 30’x60 
housing units 472
commercial units 216 / 46% 
public space/park 13% of area
street space 33% of area
intersections 12
density  23-29.000 pop/km2

 
- 2-3 layers at inner edges

module size  940’x920’
block size  120’x280’/ 440’/ 460’/ 600’/ 780’ 
plot sizes  60’x60 / 60’x70’
housing units  156
commercial units  0 / 0% of total units
public space (parks) 9% of total area
street space  24% of total area
crossings  1
T-crossings  9

density   20-25 000 pop/ sq mile (=8-9 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

module size  940’x920’
block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
housing units  366
commercial units  158 / 43% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   47-59 000 pop/sq mile (=18- 22 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

PUBLIC SPACE 9% PUBLIC SPACE 13% 

STREET SPACE 24% STREET SPACE 33% 

CROSSINGS 1+9T CROSSINGS 8+4T

BLOCK PYAY MODIFIED BLOCK PYAY x2

module size  940’x920’
block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
housing units  472
commercial units  216 / 46% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   60-76 000 pop/sq mile (=23-29 000 pop/km2)
(4-5 people/unit)  

MODIFIED BLOCK PYAY x3
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public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   47-59 000 pop/sq mile (=18- 22 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

PUBLIC SPACE 9% PUBLIC SPACE 13% 

STREET SPACE 24% STREET SPACE 33% 

CROSSINGS 1+9T CROSSINGS 8+4T

BLOCK PYAY MODIFIED BLOCK PYAY x2
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T-crossings  4

density   47-59 000 pop/sq mile (=18- 22 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

PUBLIC SPACE 9% PUBLIC SPACE 13% 
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CROSSINGS 1+9T CROSSINGS 8+4T
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module size  940’x920’
block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
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commercial units  216 / 46% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   60-76 000 pop/sq mile (=23-29 000 pop/km2)
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MODIFIED BLOCK PYAY x3

AT LEAST

2.2 x
HIGHER DENSITY

AT LEAST

4.3 x
HIGHER DENSITY

BLOCK DESIGN
Simple adjustments in a building block can greatly increase density, proportion of commercial plots 

and contribute to mixed-use neighborhoods. Below are suggested adjustments for the blocks of Pyay 
with module size 940’x920’
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block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
housing units  366
commercial units  158 / 43% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   47-59 000 pop/sq mile (=18- 22 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

PUBLIC SPACE 9% PUBLIC SPACE 13% 

STREET SPACE 24% STREET SPACE 33% 

CROSSINGS 1+9T CROSSINGS 8+4T

BLOCK PYAY MODIFIED BLOCK PYAY x2

module size  940’x920’
block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
housing units  472
commercial units  216 / 46% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   60-76 000 pop/sq mile (=23-29 000 pop/km2)
(4-5 people/unit)  

MODIFIED BLOCK PYAY x3

module size  940’x920’
block size  120’x280’/ 440’/ 460’/ 600’/ 780’ 
plot sizes  60’x60 / 60’x70’
housing units  156
commercial units  0 / 0% of total units
public space (parks) 9% of total area
street space  24% of total area
crossings  1
T-crossings  9

density   20-25 000 pop/ sq mile (=8-9 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

module size  940’x920’
block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
housing units  366
commercial units  158 / 43% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   47-59 000 pop/sq mile (=18- 22 500 pop/km2)
(4-5 people/unit)  
   

PUBLIC SPACE 9% PUBLIC SPACE 13% 

STREET SPACE 24% STREET SPACE 33% 

CROSSINGS 1+9T CROSSINGS 8+4T

BLOCK PYAY MODIFIED BLOCK PYAY x2

module size  940’x920’
block size  120’x240’/ 120’x300’
plot sizes  30’x60 / collective / commercial
housing units  472
commercial units  216 / 46% of total units
public space (parks) 13% of total area
street space  33% of total area
crossings  8
T-crossings  4

density   60-76 000 pop/sq mile (=23-29 000 pop/km2)
(4-5 people/unit)  

MODIFIED BLOCK PYAY x3

AT LEAST

2.2 x
HIGHER DENSITY

AT LEAST

4.3 x
HIGHER DENSITY

BLOCK DESIGN
Simple adjustments in a building block can greatly increase density, proportion of commercial plots 

and contribute to mixed-use neighborhoods. Below are suggested adjustments for the blocks of Pyay 
with module size 940’x920’

Tabela 3.7. Princípios de Sustentabilidade para um Planeamento Urbano Sustentável
(com base em UN-Habitat, 2016c, p. 9)



5 | Conectividade

A conectividade encontra-se directamente relacionada com a mobilidade e a permeabilidade urbana, 
fortalecendo as relações entre a população e os espaços. De facto, uma conectividade inadequada amplia 
as distâncias (Future of Places, 2014), e desta forma a UN-Habitat recomenda, mais uma vez, a utilização 
de diversos modos de transporte, em específico o uso pedonal e os transportes públicos permitindo a 
diminuição de viaturas, o aumento da actividade geral e económica nas ruas. É essencial uma conexão 
correcta entre rua e edificado clara por forma a evitar espaços discretos e inseguros (ibidem).

PRINCÍPIOS NO DESENHO DE ESPAÇOS AGRADÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Awadalla (2013) refere que o poder que as vivências urbanas podem ter na ecologia humana é a chave 
para uma mudança sustentável nas cidades. A análise realizada na Dimensão Social do Espaço Público 
permitiu compreender como as dinâmicas e vontades humanas têm um impacto no espaço público. 

No mesmo sentido, e indo ao encontro destes princípios, vários autores definem certos critérios que 
tornam, em específico, os espaços públicos agradáveis e adequados. A PPS identificou cinco princípios 
que tornam os espaços mais agradáveis e saudáveis (Project for Public Spaces, 2016b), intrinsecamente 
ligados aos os princípios de sustentabilidade indicados anteriormente. A Tabela 3.8 relaciona o gráfico da 
PPS (Anexo V) com os princípios sugeridos anteriormente pela UN-Habitat da Tabela 3.7.

De seguida será realizada uma análise relativamente a sete aspectos com base na análise feita por CABE 
(2006), como suporte a profissionais, técnicos ou para a comunidade, no desenho do espaço público.
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Princípios  de
Sustentabilidade

Princípios de
Espaços 
Agradáveis

Principais Características 
para um Espaço Público Agradável

1. Espaço Eficiente
Conforto e 
Imagem

 · Boa primeira impressão
 · Quantidade diferenciada em género
 · Quantidade de bancos adequada, bem 
localizados e de escolha variada

 · Espaço limpo e seguro
 · Viaturas não interferem com o espaço 

negativamente

2. Uso Diversificado 
do Solo

Usos e 
Actividades

 · Oferta numerosa e variada de 
actividades 
 · Variação em género e idade nas 
actividades

 · Possibilidade para actividades em grupo 
e em separado

3. Diversidade 
Social

4. Densidade 
adequada

Ambientes 
Sociáveis

 · Várias pessoas em grupo e em 
separado
 · Constante contacto visual e interacção 
entre pessoas

 · Quantidade variada de idades e grupos 
étnicos 

5. Conectividade
Acessível e 
Conectada

 · Boa conexão entre o espaço e edifícios 
adjacentes
 · Espaço visível e de fácil entrada
 · Espaço público para pessoas com 
necessidades especiais

 · Passeios de ligação a espaços abertos
 · Boa articulação entre espaços
 · Diversas opções de transporte
 · Paragens de transportes localizadas 

perto de possíveis destinações

Tabela 3.8. Princípios e Características para um Espaço Agradável
(com base em Project for Public Spaces, 2016a)



1 | Escala

Para Gehl (2011), a escala deve ser entendida como uma percepção relativa que o humano tem a um 
determinado espaço ou edifício. Com efeito, a altura de um edifício pode influenciar negativamente o 
espaço urbano caso a sua proporção seja exagerada impossibilitando uma devida exposição solar   ou 
ainda originando ventos desconfortáveis (American Planning Association, 2007). 

Krier (1999) argumentou que as cidades mais agradáveis são aquelas onde os seus edifícios se 
aproximam de uma escala mais humana entre os dois e cinco andares sem nenhuma limitação de alturas. 
Adicionalmente, é necessário que a escala do espaço seja adequada ao propósito do mesmo. Espaços 
com uma escala inadequada podem afastar os seus utilizadores. Desta forma, deve-se propor um equilíbrio 
entre espaços abertos de escala superior onde as pessoas possam interagir e espaços de escala reduzida, 
que promovam a contemplação e o relaxamento (CABE, 2006).  

2 | Limites e Níveis do Espaço

Krier (1979) foi um grande influenciador da forma dos espaços tendo realizado uma análise extensa da 
formação das praças que se baseiam nas três figuras geométricas fundamentais: quadrado, círculo e 
triângulo. Apesar da dificuldade em estabelecer limites certos, Caro e Rivas (1990) referem que a relação 
num espaço torna-se menos confortável quando o comprimento é superior ao triplo da largura do espaço. 
A definição do espaço e a forma como este se encontra dividido tem uma relação directa com a segurança 
do espaço que os indivíduos sentem nele. Em espaços de grande dimensão, a utilização de elementos 
verticais de diversas dimensões e diferenças no nível do solo sem quebrar com a amplitude do espaço 
permitem criar espaços confortáveis para o ser humano (CABE, 2006). Krier (1999, p. 143) aconselha 
também integrar a topografia no plano da cidade e do espaço público argumentando igualmente para 
evitar a utilização de uma “(...) regularidade excessiva ou de uma irregularidade forçada (...)”.

É recomendado a utilização de diferentes superfícies e texturas de forma equilibrada entre elementos 
naturais e artificiais no espaço público (CABE, 2006). Uma topografia diversificada com diferenças de nível 
pode ser um elemento chave para a criação de espaços mais interessantes que ofereçam uma variedade 
de experiências, desde belvederes a áreas mais protegidas (ibidem).

3 | Circulação

Um dos objectivos do ordenamento urbano ecológico  prende-se na redução de distâncias para os 
locais quotidianos (escola, trabalho, mercado), sendo assim aconselhada uma distância de 10 minutos a 
pé (600 m) entre as principais funções quotidianas (Krier, 1999). 

Como já referido anteriormente, os passeios devem estar desenhados de maneira a permitir uma fácil 
circulação entre o ponto de partida e o destino, sendo que a grande preferência é o caminho mais curto. 
É necessário ter em atenção a utilização da linha e do ângulo recto dada a impraticabilidade das mesmas 
(Krier, 1999).

Considera-se uma dimensão mínima de 1,5 m para a largura de um passeio pedonal sendo igualmente 
esta medida a mínima para a passagem de duas cadeiras de rodas em simultâneo. No entanto, recomenda-
se uma largura entre 2 a 3 metros (Gehl, 2011) para que o passeio possa contemplar equipamentos 
urbanos ou vegetação sem afectar o percurso dos utilizadores. A American Planning Association (2007, p. 
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143) denomina a área efectiva de circulação como o espaço real de circulação de aproximadamente 1,83 
metros, devido à inutilização dos limites junto aos edificados ou às vias automóveis denominada de “(...) 
distância tímida (...)” por parte dos indivíduos. 

A UN-Habitat (2016c) define alguns princípios sustentáveis para o perfil de rua como se verifica na Figura 
3.14. Verifica-se que as ruas estreitas tendem a  favorecer a actividade económica, servindo de estímulo 
para o indivíduo no seu percurso (Gehl, 2011).

4 | Elementos Urbanos

Os elementos urbanos são constituídos pelo pavimento, vegetação, iluminação e mobiliário urbano 
(American Planning Association, 2007).

• Pavimento e Materiais
A escolha do material para o pavimento das ruas e espaços públicos deve ter em consideração a 

sua localização: cidades com temperaturas extremas devem adoptar materiais duráveis e cidades com 
elevada precipitação o uso de materiais com textura (ibidem). A combinação entre o uso do betão e outros 
materiais oferece escolhas mais económicas e diversas oportunidades visuais (ibidem).  

Para o espaço público deve-se considerar tanto materiais rígidos (pavimentos, sistemas de irrigação, 
esculturas, fontes, etc) como suaves (elementos naturais), devendo ser igualmente apelativos através da 
escolha adequada da forma, cor e textura (CABE, 2006).

No sentido das estratégias de sustentabilidade referidas anteriormente, deve-se ter especial atenção 
na redução de recursos, dado o aumento do consumo em massa desde a modernidade. Aliada a uma 
redução de recursos, vem a redução de lixo, a reciclagem e a reutilização de materiais ou o uso de materiais 
localmente disponíveis. A escolha dos materiais deve assim ter em consideração a sua manutenção, 
contexto, objectivos do design, funcionalidade e custo (CABE, 2006).

Devida à baixa possibilidade financeira das populações de terceiro mundo, a criatividade, neste aspecto, 
é crucial na construção de qualquer espaço habitacional ou urbano (McDougall, 2007), no que toca à 
escolha dos materiais. Desta forma, o espaço público pode servir como um agente de motivação na 
introdução destas estratégias, sensibilizando quem utiliza o espaço e alterando progressivamente as 
mentalidades.
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Rua Local Rua Principal

Figura 3.14. Perfil de Rua
(UN-Habitat, 2016c, p. 32)



• Vegetação
A vegetação acrescenta valor visual, ambiental e de conforto ao espaço público. Como refere Lippolis 

(2016, p. 149), “as árvores (...) compensam o envenenamento provocado pelo cimento e pelo asfalto, 
purificando o ar e a água”. A definição de um corredor ecológico através da conexão de espaços 
verdes reduz a ilha de calor na cidade, aumentam a qualidade de vida e têm um carácter importante na 
biodiversidade (UN-Habitat, 2016c). 

Uma distância de 8-9 metros entre árvores é aconselhada sendo a sua localização preferencial junto às 
vias automóveis, denominada de “(...) curb zone (...) ”, para constituir uma barreira sonora à vida no passeio, 
parques, etc., sendo igualmente fundamental a implantação de vegetação rasteira adjacentes a edifícios 
e aos passeios (American Planning Association, 2007, p. 291). No entanto, deve-se ter em consideração 
que, por vezes, a introdução de vegetação e a sua manutenção revela-se demasiado dispendiosa.

• Iluminação Artificial
A iluminação artificial não deve ser descurada sendo um principal factor na obtenção de segurança num 

espaço público (UN-Habitat, 2016c). A sua instalação deve ser realizada ao longo dos passeios onde 
os indivíduos geralmente circulam durante a noite (CABE, 2006), tal como a vegetação, na curb zone. 
Estas devem estar intercaladas com a vegetação com uma variação de 5 a 12 metros dependendo da 
dimensão das árvores (American Planning Association, 2007). A qualidade e quantidade de luz e de pontos 
luminosos devem ser adequadas para cada espaço (Krier, 1999) . Deve ser considerado a utilização de luz 
branca nos espaços públicos dada a sua possibilidade em obter uma visão mais clara dos objectos e das 
pessoas aumentando a segurança (ibidem). Cada vez mais a possibilidade de implementação de energia 
solar nestes equipamentos permite, dependendo dos casos, uma vantagem a nível energético.

• Mobiliário urbano
O mobiliário urbano pode oferecer uma escala humana e funcionalidade ao espaço e inclui essencialmente 

elementos bancos, mesas, caixotes de lixo e outros elementos que sejam desejados pelos utilizadores 
(American Planning Association, 2007). Por forma a sensibilizar os utilizadores na redução de desperdícios, 
deve-se promover a reciclagem no âmbito urbano (ibidem). A análise realizada no subcapítulo anterior deve 
ser igualmente considerada para este tipo de intervenção por forma a melhor servir os seus utilizadores e 
respectivas necessidades.

Através dos pontos descritos anteriormente, verifica-se a semelhança entre as estratégias de desenho 
urbano e os princípios estratégicos definidos anteriormente. De facto, através de um desenho cuidado é 
possível alcançar um espaço sustentável, e assim uma cidade sustentável.
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4  | ANÁLISE COMPARATIVA DE CASOS DE ESTUDO

4.1 |  METODOLOGIA DE SELECÇÃO E DE ANÁLISE

Dado o contexto da presente dissertação, pretende-se analisar casos de estudo internacionais e 
implementados recentemente e que permitam compreender os respectivos métodos de planeamento, 
participação e implementação. A selecção dos casos de estudo teve como objectivo alcançar uma 
diversidade nas oito variáveis consideradas (Tabela 4.1), muitas destas referidas ao longo da escrita e 
com especial foco na diversidade de categorias de espaços públicos multi-usos e em open space, na 
diversidade da sua localização (em 4 continentes) e na diversidade do seu contexto. Neste sentido, foram 
analisados três casos de estudo em contexto informal e outros três em contexto formal. 

Em ambos os contextos, tentou-se procurar situações peculiares com métodos inovadores a nível 
do envolvimento da comunidade (caso de estudo Parque Villa Clorinda), da tecnologia (caso de estudo 
Dandora Model Street), do cuidado no planeamento para as mulheres (caso de estudo Mercado Gerehu), 
de alternativas à transformação do espaço público (caso de estudo Pavement to Parks), da introdução de 
jardins comunitários em terrenos baldios (caso de estudo “Heavenly Hundred” Garden) e do movimento de  
transformar espaços para automóveis em espaços para pedestres (caso de estudo Praça da República).

Nota-se apenas que os tipos de intervenção e as qualidades/tema foram baseadas nas componentes 
identificadas pelo European Prize for Urban Public Space para distinção dos espaços públicos.

“Public participatory processes give residents the opportunity to help plan and design their city and its 

public spaces.”

Future of Places, 2016, p.1

Neste capítulo, são analisados seis casos de estudo onde a transformação dos espaços públicos, face 
à regeneração das cidades, foi alcançada com sucesso em diversos contextos no mundo. Pretende-se  
igualmente compreender as estratégias e medidas adoptadas para cada caso tendo em consideração o 
seu contexto e principais características tendo como base processos participativos.
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Categoria de Espaço Público  · Ruas
 · Praças e Largos

 · Espaços Verdes
 · Parques Recreativos

Qualidades/Tema

 · Sustentabilidade/Ecologia
 · Igualdade de género
 · Memória/Identidade
 · Comércio

 · Participação da População/Bottom-up
 · Acessibilidade/Continuidade
 · Lazer/Recreio
 · Uso e Comportamento Adequado/Bem-Estar

Tipo de Caso de Estudo  · Isolado  · Inserido num programa ou organização

Tipo de Intervenção  · Consolidação
 · Transformação  · Activação

Localização  · Europa
 · América (Norte e Sul)

 · África
 · Oceania

Contexto  · Formal  · Informal

Duração  · Temporária  · Permanente

Escala  · Reduzida  · Ampla

Tabela 4.1. Método de Selecção dos Casos de Estudo



O método de análise dos casos de estudo teve como base as metodologias de Karssenberg et al., (2016) 
e Lobaccaro et al. (2017). Neste sentido, por forma a compreender e possibilitar uma melhor comparação 
entre casos de estudo, estes encontram-se estruturados da seguinte maneira:

1 | Contexto: Identificação do continente, país, cidade e coordenadas GPS do caso de estudo, a área ou 

distância da intervenção, a data de início e finalização dos trabalhos efectuados, a equipa responsável pela 

transformação, a categoria de espaço, escala de intervenção e duração da intervenção;

2 | Desafios e Problemas: Descrição dos problemas na cidade e do espaço público em causa;

3 | Solução e Objectivos: Definição do programa de intervenção e principais finalidades que se pretende 

alcançar com a intervenção no espaço público;

4 | Abordagem, Métodos e Ferramentas: Compreensão das intervenções realizadas no espaço público 

tendo em consideração o processo de planeamento e as principais modificações físicas realizadas;

5 | Impactos Ambientais, Económicos e Sociais: Avaliação dos efeitos após a intervenção no espaço 

público relativamente aos desafios e problemas referidos no ponto 2;

6 | Conclusão: Discussão das características e lições mais relevantes do caso de estudo.

É de referir que se apresentam imagens complementares nos Anexos relativos a cada caso de estudo e, 
por vezes, de outras intervenções realizadas dentro dos respectivos programas.

49    | O Espaço Público na Regeneração da Cidade



4.2 |  PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NUM CONTEXTO INFORMAL

Localização | 11°57’59.1”S 77°03’14.4”W, Lima, Peru
Área | 350 m2  Data | 2016
Equipa | Coordenadora da Cidade (CCC), ONG SUMBI, 
Ocupa Tu Calle de Lima Cómo Vamos, Dirigencia de Villa 
Clorinda y la Municipalidad Distrital de Comas
Categoria de Espaço | Parque recreativo
Escala de Intervenção | Reduzida
Duração da Intervenção | Permanente

DESAFIOS E PROBLEMAS

Verifica-se uma grande discrepância entre as classes com menos recursos e com mais recursos no que 
respeita o espaço público. Apenas 15,7% dos cidadãos da classe baixa de Lima sentem-se satisfeitos 
com o espaço público, ao contrário das restantes classes com uma percentagem de 42,1% (Fundação 
Banco do Brasil, 2017). De facto, a desigualdade é um dos problemas mais presentes em Lima como 
também a insegurança, com uma das suas causas centrada na falta de quantidade, gestão e manutenção 
dos espaços públicos da cidade. 

No caso do projecto Parque de Juegos Villa Clorinda (Figura 4.1), este centrou-se na recuperação de um 
parque que se encontrava relativamente degradado, não tendo qualquer utilização por parte da população 
(Figura 4.2, página seguinte). Observa-se que o seu desenho não é apelativo para uso humano devido 
à existência de gradeamento que serve como barreira a um uso livre, à vandalização do espaço e à não 
existência de actividades no espaço.

SOLUÇÃO E OBJECTIVOS

Na resolução de alguns dos problemas definidos anteriormente surge o Ocupa Tu Calle, um programa 
de intervenção na cidade com o objectivo de fornecer melhores condições dos espaços existentes na 
cidade aos cidadãos e à comunidade. O grande foco está na activação de espaços baldios inutilizados 
através de micro-intervenções nesses espaços. No total, mais de 20 intervenções na cidade de Lima foram 
realizadas, tendo sido usufruídas por mais de 380 000 pessoas (UN-Habitat, 2018b).

No mesmo sentido, o programa decidiu-se centrar na recuperação do parque inutilizado dada a sua 
proximidade à igreja da comunidade e à sua utilização frequente. A organização pretendia fornecer um 
novo espaço recreativo para as crianças mais novas, inclusivo e de acordo com os seus desejos.

Neste subcapítulo, serão analisados três casos de estudo em contexto informal em países em 
desenvolvimento, respectivamente no Perú, Quénia e Papua-Nova Guiné 
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4.1.1 | PROGRAMA OCUPA TU CALLE - PARQUE DE JUEGOS VILLA CLORINDA

Figura 4.1. Parque de Juegos Villa Clorinda
(Google Maps)



ABORDAGEM, MÉTODOS E FERRAMENTAS

As estratégias de intervenção referidas no website da organização (https://ocupatucalle.org/) incluem 
a implementação de parklets, espaços públicos pop up, “mini parques” e ciclovias piloto, encerrando 
temporariamente espaços de rua ou espaços inutilizados. Os projectos centram-se na incorporação de 
mobiliário urbano colorido nos espaços baseando-se na utilização de materiais locais, de baixo custo, 
resistentes e de fácil manutenção como pneus ou paletes de madeira resgatados a empresas. Com este 
projecto pretende-se utilizar a activação dos espaços públicos como promoção da consolidação da 
comunidade. Dada a existência de uma comunidade diversa, o projecto pretende incluir os seus cidadãos 
nos processos de desenho e construção do espaço público por forma a criar espaços úteis para eles 
mesmos (Ocupa Tu Calle, 2018).  Para este efeito, para além da própria comunidade, são incluídas no 
processo universidades e voluntários e a votação da proposta final é feita pelos vizinhos da localidade.

Relativamente ao processo de participação do parque, o projecto de desenho e construção constou 
de um trabalho contínuo e conjunto com a comunidade local incluindo crianças, mães, pais, dirigentes 
da comunidade, voluntários, instituições e autoridades locais e distritais. As propostas foram inicialmente 
estabelecidas tendo em consideração a metodologia “La Consulta a Niños” que inclui as visões e os 
desejos das crianças para o parque infantil através de actividades lúdicas como desenhos e jogos (Sumbi, 
2016). Posteriormente, a Cordenadora da Cidade (CCC) elaborou o desenho arquitectónico do espaço 
com base nas propostas das crianças. Verifica-se ainda o envolvimento das crianças na construção do 
local como na sua inauguração (Ocupa Tu Calle, 2018).

 A proposta final teve algumas mas reduzidas alterações no espaço urbano por forma a se adaptar 
mais facilmente ao novo uso de recreação infantil (Figura 4.3). Verifica-se que a proposta cria uma nova 
ligação entre o parque infantil e a igreja através de uma rampa que permite as crianças usufruírem como 
escorrega. É feito o aproveitamento das árvores para momentos de sombra e do muro já existente com 
elementos visuais mais apelativos às crianças. Os gradeamentos são eliminados e substituídos por bancos 
criativos e por uma diferença de cotas criando um pequeno declive. O elemento base corresponde a 
pneus degradados pintados pelas próprias crianças tendo diversas funções como assento, escorrega 
ou como mobiliário disperso pela área, dando assim uma maior liberdade às crianças na utilização do 
espaço. Os elementos verticais, apesar de não possuírem nenhuma função concreta, permite às crianças 
a utilização criativa do espaço. 
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Figura 4.2. Parque Antes da Intervenção
(Goggle Street View, 2014)

Figura 4.3. Parque Depois da Intervenção
(www.plataformaarquitectura.cl)



A Tabela 4.2 sintetiza as medidas implementadas referidas anteriormente.

IMPACTOS AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

De acordo com a UN-Habitat (2017, p.65), com as intervenções do Ocupa Tu Calle constata-se um 
aumento do número de pedestres, um aumento da economia local e uma relação mais próxima entre 
cidadãos, autoridade local e sector privado. A primeira intervenção realizada em 2014, um Parklet em 
Miraflores de carácter inicialmente temporário, teve bastante sucesso na área sendo posteriormente 
mantido a favor da comunidade. Da mesma forma, revelaram-se impactos positivos nas entidades 
governamentais da cidade de Lima. O município de San Isidro foi o primeiro a permitir aos cidadãos a 
apropriação e transformação de espaços abandonados. Do mesmo modo, o município de San Borja 
possibilitou a introdução de espaços pop-up no redesenho de espaços públicos (UN-Habitat, 2017, p.65). 

No caso do parque recreativo, a sua intervenção permitiu a revitalização da área, trazendo com bastante 
frequência crianças ao espaço e permitindo igualmente uma eventual replicação deste modelo noutras 
áreas da cidade (Ocupa Tu Calle, 2018).

CONCLUSÃO

A implementação de micro-intervenções no espaço urbano apresenta um carácter relevante em locais 
onde os recursos são insuficientes ou limitados permitindo, igualmente, efeitos positivos no espaço público. 
Estas micro-intervenções, exactamente devido à sua dimensão, permite efectivamente transformar os 
locais de uma forma rápida, contrariamente às “promessas” feitas pelo governo à população. No caso 
desta intervenção, a utilização de cor e de materiais doados por empresas aliadas e ainda a liberdade que 
existe no espaço permitem alcançar um espaço agradável para as crianças. Do mesmo modo, confirma-
se que a participação principal das crianças neste processo releva-se inovadora permitindo uma criação 
de um parque infantil criada aos olhos das mesmas.
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Estratégias Adoptadas Medidas Adoptadas Materiais

 · Participação das Crianças no processo 
criativo
 · Participação da Comunidade
 · Participação de diversas entidades 

locais

 · Colocação de assentos criativos
 · Introdução de um escorrega através de 
uma rampa
 · Eliminação do gradeamento
 · Introdução de cor no espaço
 · Existência de elementos livres

 · Acessíveis
 · Reutilização de materiais inutilizados
 · Pintura

Tabela 4.2. Principais Estratégias, Medidas Adoptadas e Materiais para o Parque de Juegos Villa Clorinda



Localização | 1°14’52.2”S 36°54’13.8”E
Dandora Phase 2, Nairobi, Quénia
Data | 2015 - 2016  Distância | 800 m
Equipa | Nairobi City County Government, UN-Habitat, 
Dandora Transformation League, KUWA urban spaces, 
CAVE Architects
Categoria de Espaço | Rua
Escala de Intervenção | Média
Duração da Intervenção | Permanente

DESAFIOS E PROBLEMAS

Dandora (Figura 4.5) pertence a um bairro de baixo rendimento onde ao longo dos anos tem-se 
degradado (Figura 4.6, página seguinte) com o aumento da criminalidade e desemprego e a existência de 
um dos maiores aterros da África do Sul (UN-Habitat, 2017). Por outro lado, grande parte da população 
em África é jovem, no entanto, como já foi referido anteriormente, por vezes, esta população mais 
jovem é maioritariamente excluída dos processos de participação nas transformações urbanas devido à 
complexidade da linguagem ou método seleccionado.

SOLUÇÃO E OBJECTIVOS

Tal como é indicado no Charter of Public Space (Garau et al., 2015, p.3), “Designing public spaces also 
means taking into account alternative and creative practices based on new techniques of communication 
and urban usage”. Efectivamente, as novas tecnologias podem servir para incluir certas comunidades e 
grupos específicos na criação, desenho e manutenção do espaço público como igualmente criar uma 
ligação mais presente entre profissionais e a comunidade neste processo. 

Verifica-se que os mais jovens utilizam frequentemente as tecnologias e, neste sentido, a UN-Habitat, em 
parceria com a Block By Block, começou a incluir o jogo Minecraft, um dos jogos online mais populares 
mundialmente, no processo de planeamento dos espaços em diversos países abrangendo sobretudo 
este grupo etário (UN-Habitat, 2015b, p.1). Os projectos encontram-se distribuídos em vários continentes 
tendo iniciado no Quénia e Nepal e expandindo para países como a Nigéria, Somália, Kosovo, Peru, 
Mexico, Bangladesh, entre outros. 

A Rua Modelo em Dandora é um dos projectos que inclui a participação não só dos jovens como 
igualmente de homens, mulheres, pessoas incapacitadas e pequenos empreendedores através deste jogo, 
sendo a parte inicial da estratégia “Must Seed” desenvolvida pela UN-Habitat e “Making Cities Together”, 
que inclui pequenas intervenções difundidas no bairro (UN-Habitat, 2017, p.51).

Em primeiro lugar, através da utilização de ICT (Information and Communication Tecnology) e de 
ferramentas acessíveis inclusivas e económicas, é possível aumentar os níveis de participação da 
população consequentemente possibilitando-os a uma partilha de opiniões e colaboração na melhoria das 
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4.2.1 | USO DE MINECRAFT NO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO - DANDORA MODEL STREET

Figura 4.5. Localização da Dandora Model Street
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EzeYQo7YVQk)



várias questões das cidades (UN-Habitat, 2015b).

Em segundo lugar, relativamente às intervenções em Dandora, pretende-se restabelecer os espaços 
públicos do bairro, primeiramente através da implementação de uma Rua Modelo e de Pátios Modelo para 
que, de seguida, estes possam servir de exemplo a outros espaços do bairro (UN-Habitat, 2017). A equipa 
pretende obter espaços públicos salubres, acessíveis, agradáveis, funcionais, seguros e inclusivos com 
que todos os cidadãos se orgulhem (Hoogervorst e Ojal, 2015).

ABORDAGEM, MÉTODOS E FERRAMENTAS

O mundo do jogo Minecraft é constituído por blocos, do tipo Lego, que formam edifícios, ruas e cidades 
inteiras, podendo o jogador integrar-se num modo de sobrevivência, explorando diversos universos, ou 
um modo criativo de construção ilimitada do espaço através de um trabalho colaborativo com outros 
jogadores. Assim, a UN-Habitat (2015b) argumenta que este modo de interacção se assemelha ao trabalho 
real multidisciplinar e colaborativo na construção de espaços e edifícios.

O processo geral inicia-se com a criação do espaço a estudar no Minecraft por parte da UN-Habitat, 
através de diversos recursos a imagens, plantas e Google Maps. De seguida, é realizado um workshop  
com a duração entre 3 a 4 dias, onde os jovens da comunidade são colocados em grupos e aprendem 
a utilizar correctamente o programa, a analisar os problemas do espaço público e a reproduzir as suas 
ideias através dum modelo no programa. Posteriormente é feita uma apresentação das ideias dos grupos  
aos profissionais, às entidades governamentais e à equipa da UN-Habitat. Baseado nas propostas em 
Minecraft, é desenvolvido o projecto por profissionais, incluindo a definição do orçamento e detalhes 
construtivos (UN-Habitat, 2015b). Após a realização dos desenhos, a comunidade e participantes são 
novamente contactados para fornecerem comentários e questões relativamente ao que foi desenvolvido. É 
dada a possibilidade de alterações do projecto caso as sugestões e preocupações sejam relevantes para 
o projecto em causa (Westerberg e Rana, 2016).

Na Tabela 4.3 (página seguinte), é realizada uma análise comparativa entre as propostas realizadas 
pelos grupos no processo de participação através de Minecraft e as decisões efectuadas no local até ao 
momento. Esta análise teve como base a observação de fotografias (Figura 4.7 e Anexo VIII) disponibilizadas 
nos websites e páginas de facebook  das próprias entidades organizadoras e através do relatório realizado 
por Hoogervorst e Ojal (2015).
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Figura 4.6. Rua Antes da Intervenção
(www.worldlandscapearchitect.com/crowdfunding-a-model-street-
converting-waste-of-dandora-dumpsite-into-community-wealth/#.

Wwh7SEgvy00)

Figura 4.7. Rua Depois da Intervenção
(www.facebook.com/pg/Dandora.Transformation.League/

photos/?tab=album&album_id=923629744463912)



IMPACTOS AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

Tal como a UN-Habitat (2015b, p.2) descreve, “a juventude é uma importante fonte de mudança social 
positiva e inovação tecnológica” verificando assim que a utilização de Minecraft, como uma ferramenta 
de comunicação entre jovens e técnicos, tem sido bastante positiva e mais acessível no seu processo 
de compreensão. O jogo aumenta o interesse dos jovens no desenho e planeamento urbano permitindo 
compreender com uma maior facilidade os espaços públicos. Com o recurso ao jogo online, os jovens 
desenvolvem a estimulação de pensamento e criatividade de uma forma visual e exacta como igualmente 
desenvolvem competências sobre o ambiente urbano, de comunicação e estendem a rede de contactos 
na comunidade (UN-Habitat, 2015b).

Relativamente às transformações na nova Rua Badilisha (tradução para Rua da Mudança), a UN-Habitat 
(2018b) descreve que existem melhorias significativas no bem-estar dos habitantes do bairro. Estas incluem 
a segurança, o aumento da economia local, o aumento de oportunidades de emprego na manutenção e 
segurança do espaço público, uma melhor coesão social entre população e entidades, oportunidades de 
recreio para as crianças com a utilização da rua para patinagem e a melhoria da drenagem e qualidade 
ambiental do bairro.

CONCLUSÃO

Através da utilização de métodos inovadores e de intervenções de pequena escala, verificam-se grandes 
mudanças na vida dos cidadãos no bairro de Dandora, podendo servir, efectivamente, como rua modelo 
para outros locais da cidade.
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Problemas Razões Propostas em Minecraft Intervenções Realizadas

Dificuldade na 
deslocação

Pavimento irregular  · Pavimentação
 · Rampas

Realizado, excepto a 
introdução de rampas

Inundações 
na rua

Obstrução da drenagem  · Pavimentação
 · Drenagem ao longo das ruas Realizado

Insegurança 
de noite

Falta de iluminação  · Iluminação (holofotes) em locais estratégicos
 · Iluminação normal em edifícios Realizado

Insegurança 
rodoviária

Excesso de velocidade  · Pórtico como sinal de abrandamento automóvel
 · Passadeiras Realizado

Espaço 
insalubre

Aterro e falta de gestão 
de resíduos

 · Recipientes para o lixo
 · Limpeza das ruas com a manutenção por grupos 
locais de jovens

Realizado

Rua pouco 
atractiva

Falta de espaços verdes 
e espaços de repouso

 · Pavimentação e fachadas coloridas
 · Vegetação (árvores, arbustos e flores)
 · Vegetação alternativa nos pórticos e jardins 
verticais

Realizado, excepto a 
pavimentação colorida 
(não realizada por falta de 
financiamento) e vegetação 
no pórtico e jardins verticais

Falta de lazer
Falta de espaços 
recreativos e de 
oportunidades culturais

 · Local para patinagem, campo de futebol, piscina, 
parque infantil e complexo cultural
 · Bancos ao longo das fachadas

 · Realizado apenas o parque 
infantil num pátio
 · Rua como local de 
patinagem

Imagem  
afectada

Aterro e crime existentes  · Intervenções artísticas e reutilização de materiais
 · Fontes Realizado excepto as fontes

Tabela 4.3. Análise dos Problemas, Soluções Encontradas Através da Utilização de Minecraft e Intervenções Realizadas na Rua



Localização | Porto Moresby, Papua-Nova Guiné
Localização do Mercado | 9°23'26.4"S 147°09'37.9"E
Área | 3450 m2 Data | 2012 - 2014
Equipa | UN Women, National Capital District (NCDC) e 
Nationwide Microbank
Categoria de Espaço | Praças e Largos (Mercado)
Escala de Intervenção | Média
Duração da Intervenção | Permanente

DESAFIOS E PROBLEMAS

A rápida urbanização da cidade de Porto Moresby resultou em impactos negativos significativos no 
desenvolvimento da cidade a nível de espaços públicos e mercados, causando uma acentuação do 
desemprego, crime e assédio sexual (UN Women, 2014a). O facto de 80% dos vendedores em Papua-
Nova Guiné serem mulheres e 55% terem experenciado qualquer tipo de violência sexual em mercados 
(ibidem) intensifica toda a problemática constante de discriminação, violação e assédio às mulheres, 
presentes especialmente no mercado de Gerehu. 

O mercado de Gerehu (Figura 4.8) foi estabelecido por volta de 1970 mas só a partir da segunda 
metade dos anos 90 começou a ter diversos tipos de problemas que se prolongaram até à intervenção. Os 
principais problemas centram-se em apostas de jogos, no consumo de substâncias ilegais, na violência, 
no roubo, na ocupação ilegal do espaço de mercado e no assédio sexual às mulheres (ibidem). Os 
locais mais inseguros revelados pelas mulheres no mercado correspondem às casas-de-banho e zona 
envolvente (ibidem). Outros problemas encontram-se associados à insegurança do mercado como uma 
equipa de segurança pouco prestável em casos de violência e na protecção dos vendedores, as mesas 
são usualmente ocupadas pelos homens para venda e consumo de droga e a inexistência na manutenção 
e redução do lixo (Craig e Porter, 2017). Estas condições de acumulação de lixo, complementando as 
condições sanitárias e de armazenamento inadequadas, promovem uma saúde bastante precária à 
população local.

SOLUÇÃO E OBJECTIVOS

Em 2010, a UN Women iniciou o programa “Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls” 
com mais de 70 parceiros internacionais incluindo cidades como Quito, Cairo, New Delhi, Kigali e Port 
Moresby, a fim de responder concretamente à violência contra as mulheres em espaços públicos  com 
a implementação de abordagens diversificadas (UN Women, 2014b). Através da intervenção inicial em 
mercados, pretende-se oferecer oportunidades de liberdade e segurança às mulheres, complementando 
com um aumento de direitos na utilização do espaço público (UN Women, 2014a). O programa pretende 
realizar projectos piloto, como se verifica na cidade de Porto Moresby, desenvolvendo modelos que 
permitam reduzir a violência sexual e aumentem a segurança das mulheres em todo o mundo (ibidem).

|    56   Análise Comparativa de Casos de Estudo

4.2.2 | PROGRAMA “PORT MORESBY SAFE CITY” - MERCADO GEREHU

Figura 4.8. Mercado Gerehu, Porto Moresby, Papua-Nova Guiné
(Google Maps, 2018)



ABORDAGEM, MÉTODOS E FERRAMENTAS

Com o início do programa, foi realizado um estudo de recolha de informação quantitativa e qualitativa 
sobre a violência em função do género em vários mercados de Port Moresby. Posteriormente, na análise 
do mercado Gerehu, foi examinado o espaço a nível das suas condições, sendo igualmente registados 
os problemas sentidos e as necessidades das mulheres no mercado (Webber, 2015). Até à data, foram 
realizadas duas intervenções principais no mercado: a inicial em 2012 com a renovação das instalações 
existentes e uma segunda, em 2014, com a inserção de novas instalações (Figura 4.9).

A primeira renovação centrou-se na melhoria dos principais problemas de segurança identificados pelas 
mulheres. Foi rescindido o contrato com a companhia de segurança dada a sua ineficácia (UN Women, 
2015) e interdita a venda de noz de areca, cigarros e álcool (Craig e Porter, 2017). A regulamentação dos 
mercados foi igualmente revista por forma a integrar o papel da mulher nos mercados e os problemas 
relativos à violência sexual criando ainda uma associação de apoio aos vendedores do mercado (UN 
Women, 2012). Para além das questões logísticas, foram realizadas duas grandes melhorias a nível de 
desenho e infraestruturas. 

Nas infraestruturas, foram renovadas as fontes de água para lavagem dos alimentos, o sistema de 
águas pluviais e ainda os sistemas de águas residuais das instalações sanitárias (ibidem). Dada a grande 
acumulação de lixo existente, foi ainda reorganizada a recolha de resíduos para uma plataforma já existente, 
incluindo a sensibilização para uma recolha dos desperdícios à população (ibidem). 

Relativamente ao desenho, foram demolidas as estruturas anteriores devido à filtração insuficiente de luz 
natural e substituídas por estruturas abertas com pavimento e com uma cobertura de pé direito elevado, 
possibilitando assim uma maior entrada de luz nas mesas de trabalho e uma maior visibilidade para o 
exterior, consequentemente garantindo a segurança dos vendedores (UN Women, 2015). Os bancos 
foram estrategicamente afastados das mesas por forma a garantir uma maior protecção dos bens dos 
vendedores e diminuindo a vulnerabilidade em caso de roubo (ibidem). O acesso às instalações sanitárias 
tornou-se mais facilitado pela introdução de gradeamento com aberturas permitindo uma maior visibilidade 
aquando da necessidade da sua utilização (ibidem).

 

57    | O Espaço Público na Regeneração da Cidade

Figura 4.9. Mercado Gerehu Antes da Intervenção, Depois da intervenção em 2012 e em 2014 (da esquerda para a direita)
(www.papersmart.unmeetings.org/media2/3501276/7-eb-presentation-jeff.pptx; www.skerah.com/PNG/community/a-rebuilt-gerehu-market-opens-safe-

and-clean-and-ready-for-business/)



Em 2014, o mercado Gerehu voltou a ser alvo de intervenção, complementando-se com novas estruturas 
e novos sistemas de segurança. Introduziu-se uma nova área recreativa para crianças e duas estruturas 
para mercado. Foi reforçada a segurança na área através da implementação de um sistema de pagamento 
por telefone e online, que permite assegurar uma transacção de dinheiro mais segura no pagamento 
de taxas, reduzindo assim o risco de roubo. No mesmo sentido, uma unidade especializada de polícia 
e actividades relacionadas com anti-violência foram integradas por forma a incutir uma modificação do 
comportamento face a estas problemáticas (Craig e Porter, 2017).

Prevê-se a implementação de uma biblioteca no mercado com o objectivo de fornecer um local adequado 
paras as crianças das vendedoras que não têm possibilidades para as colocar numa escola (USNC, 2015). 

A Tabela 4.4 sintetiza as medidas adoptadas em 2012 e em 2014.

IMPACTOS AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

Através das medidas implementadas, revelou-se uma diminuição significativa da violência, assegurando 
espaços mais inclusivos, seguros e salubres. Segundo Buchanan (2015), a redução do medo por parte 
das mulheres, o aumento da higiene, a liberdade de movimento, o aumento do uso do espaço público e 
um aumento no rendimento do mercado são outras consequências positivas das renovações do mercado. 

CONCLUSÃO

A complementaridade das medidas adoptadas permitiu obter resultados bastante positivos no mercado 
de Gerehu permitindo assim iniciar-se a reestruturação de outros mercados na cidade e servindo como 
modelo para a criação de lugares mais seguros noutros países em desenvolvimento. Verifica-se que, neste 
caso de estudo, foi bastante benéfico compreender as necessidades e problemas das mulheres visto 
que permitiu implementar pequenas, mas significativas melhorias no desenho da nova infraestrutura. A 
introdução de tecnologias é um factor cada vez mais presente e, desta forma, é possível promover um 
sistema de mercado mais seguro e legal na economia local permitindo igualmente um maior controlo nas 
taxas.
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Medidas Adoptadas em 2012 Medidas Adoptadas em 2014 Melhorias

Logística

 · Renovação de funcionários e seguranças
 · Interdição de noz de areca, cigarros e álcool
 · Criação de uma associação de vendedores
 · Regulamentação revista

 · Sistema de pagamento de taxas 
por telefone e online
 · Unidade de polícia especializada
 · Actividades de anti-violência

 · Segurança
 · Salubridade
 · Higiene
 · Redução do medo
 · Aumento do uso 
do espaço
 · Aumento do 
rendimento 
económico

Infraestruturas

 · Melhoria do sistema de água
 · Melhoria do sistema de águas pluviais
 · Melhoria do sistema de águas residuais
 · Introdução de sistema de recolha de resíduos

-

Arquitectura

 · Demolição das estruturas anteriores
 · Construção de novas estruturas com pé direito 
elevado (maior luz e visibilidade)
 · Colocação estratégica dos bancos

 · Área recreativa para crianças
 · Duas novas estruturas de mercado
 · Pavimentação de todo o mercado

Tabela 4.4. Medidas Adoptadas nas Duas Intervenções Realizadas e Respectivas Melhorias



Localização | São Francisco (Original); Mundial
Data | 2005 - Actual
Equipa | Rebar Group (Original); Pavement to Parks; 
Movimento aberto a qualquer municipalidade interessada
Categoria de Espaço | Rua
Escala de Intervenção | Reduzida
Duração da Intervenção | Temporário a Permanente

DESAFIOS E PROBLEMAS

Como é referido no website de Pavement to Parks (www.pavementtoparks.org/about/), a cidade de São 
Francisco e de muitas outras cidades no mundo contém ruas de dimensão excessivamente ampla com 
diversos espaços inutilizados que advém de estratégias expansivas de mobilidade automóvel do século 
anterior. Consequentemente, existe uma grande quantidade de espaços de estacionamento que por sua 
vez, retiram espaço de passeio aos pedestres, ciclistas ou a outro tipo de actividades.

SOLUÇÃO E OBJECTIVOS

Como forma a devolver o espaço à população que lhe foi retirado devido à primazia dada ao automóvel, 
diversas iniciativas com base em Parklets têm substituído os lugares de estacionamento por espaços 
públicos temporários ou fixos para a população, como integração da sociedade na cidade. A ideia surgiu 
inicialmente em 2015 pelo grupo Rebar em São Francisco quando decidiram intervir em lugares de 
estacionamento e transformando-o temporariamente num espaço público com vegetação e um banco 
(REBAR Group, 2012). Com o sucesso da instalação, o evento, conhecido como Park(ing) Day passou a 
ser corrente todos os anos tornando-se num movimento que se manifesta em variadas cidades de todo o 
mundo (Schneider, 2017). Dado o seu impacto, em 2008, a cidade de São Francisco introduziu o conceito 
de parklets, uma proposta mais permanente das instalações Park(ing), criando o programa Pavement to 
Parks que desde então tem alterado mais de 40 espaços da cidade em conjunto com cafés, restaurantes, 
galerias de arte e clínicas (Gehl Studio, sem data; Figura 4.10. De igual forma, este programa teve bastante 
sucesso alcançando diversas cidades em todo o mundo, mantendo os parklets como novos espaços 
permanentes para a população (Figura 4.11, página seguinte). 

O programa implementa propostas de rápida intervenção de custo reduzido, pretendendo responder 
igualmente a 5 principais objectivos: (1) Repensar o potencial das ruas, em específico os lugares de 

4.3 |  PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NUM CONTEXTO INFORMAL

Neste subcapítulo, serão analisados três casos de estudo em contexto formal em países desenvolvidos, 
respectivamente em São Francisco, Ucrânia e França.
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4.2.3 | PROGRAMA PAVEMENT TO PARKS - PARKLETS

Figura 4.10. Locais de Intervenção na cidade de São Francisco
(www.pavementtoparks.org/resources/map-of-projects-in-san-francisco/)



estacionamento que ocupam grande parte das ruas da cidade de São Francisco; (2) A diminuição de 
transportes motorizados e o incentivo à mobilidade pedonal e ciclável; (3) Promover a segurança pedonal e 
actividades diversificadas; (4) Impulsionar a interacção entre os habitantes e trabalhadores da comunidade; 
(5) por fim, reforçar as empresas locais (San Francisco Planning Department, 2015).  

ABORDAGEM, MÉTODOS E FERRAMENTAS

O processo de implementação inicia-se com uma solicitação de propostas por parte da cidade, seguido 
pela submissão de propostas de qualquer entidade interessada e passando por diversas revisões antes da 
sua execução em campo. Nota-se que estes espaços devem ser acessíveis ao público independentemente 
da sua conexão a empresas adjacentes como cafés e restaurantes.

O parklet é constituído por três elementos principais podendo estes ser simples ou mais complexos: a 
plataforma, elementos delimitadores do espaço e mobiliário urbano (Figura 4.12). 
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Figura 4.11. Simple Pleasures Parklet
(pavementtoparks.org/parklets/featured-parklet-projects/simple-pleasures-parklet/)

A plataforma estende-se ao passeio devendo considerar questões de drenagem, o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida como igualmente a possibilidade de fácil remoção sem danificar o espaço 
adjacente. De seguida, o espaço deve-se encontrar devidamente confinado sem quebrar a relação com a 
rua adjacente. A estrutura pode integrar diversas amenidades que permitam a diversidade de uso, podendo 
incluir vegetação rasteira e plantas, iluminação para uso nocturno, a incorporação de estacionamento para 
bicicletas, actividades de artes e ofícios, jogos, mesas, bancos fixos ou móveis e outro tipo de comodidades 
de acordo com a vontade da entidade organizadora e das necessidades na cidade (Arlington Virginia, 
2017; San Francisco Planning Department, 2015). O programa promove ainda o uso de materiais locais, 
reciclados e de fácil manutenção evitando o uso de plástico por forma a promover a sustentabilidade 
da construção (San Francisco Planning Department, 2015). Deve-se considerar a reversibilidade das 
intervenções já que após o estudo, tanto é possível a instalação sair, como permanecer no local, caso o 
resultado seja satisfatório (Gehl Studio, sem data).

Apesar de se tratar de um programa, os parklets são bastante diversificados a nível de propósito e 
organização do seu espaço, tendo uma dimensão bastante reduzida. Desta forma, para alcançar uma 
análise mais aprofundada, serão analisados diversos parklets na cidade de São Francisco, dentro do 
movimento Pavements to Parks realizado por ateliers, faculdades e financiado por empresários locais 
(Tabela 4.5). O Anexo XI complementa esta análise com imagens relevantes de outros projectos. Nota-se 
que a área foi calculada através do Google Maps devido à falta de informação fornecida.
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Figura 4.12. Elementos para Construção de um Parklet
(San Francisco Planning Department, 2015)



Da tabela anterior, constata-se que a dimensão é variável, apesar de ser relativamente reduzida e limitada 
à largura dos lugares de estacionamento. Apesar da maioria manter a sua localização, o Ocean Avenue 
Portable Parklet adiciona o factor de portabilidade permitindo a dinamização de diversas áreas ao longo 
da avenida em períodos distintos. A parceria com universidades, escolas e ateliers encontra-se bastante 
presente na maioria dos casos, alcançando uma multidisciplinaridade e sensibilização entre os indivíduos. 
Verifica-se ainda que os parklets analisados constam de diversos elementos urbanos que promovem a 
interacção entre contactos passivos no espaço público, a economia local, a sensibilidade ambiental, a arte 
e a flexibilidade de adaptação do espaço a diversas actividades. 

IMPACTOS AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

Através destes eventos temporários ou permanentes, é possível fornecer às pessoas formas de 
beneficiarem do espaço público da cidade tendo em consideração as suas necessidades e valores (Gehl 
Studio, sem data). Verifica-se um impacto positivo na vida social ao fornecer novas oportunidades de 
interacção entre os indivíduos. Para além do aumento de qualidade de vida e da melhoria da economia 
local, o parklet permite alcançar uma cidade mais sustentável (ibidem). 

Apesar das evidentes vantagens, este tipo de intervenção tem certos desafios em frente relativamente ao 
desenho, construção, licença e manutenção podendo por vezes excluir determinados empresários locais 
pela falta de recursos (ibidem).

CONCLUSÃO

Em suma, confirma-se que este tipo de intervenções no espaço público resulta de métodos rápidos 
e eficazes que oferece à população alternativas na utilização do carro e que vão ao encontro de um 
quadro de sustentabilidade na cidade. Além disso, dada a natureza efémera desta intervenção, assume 
um carácter sensibilizante poderoso.
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Parklet Data Área Características Elementos

Luna Rienne 
Art Gallery

2011 - 12 m2

 · Centrado em Public Art
 · Exibições rotativas por diversos artistas 
anualmente

 · Bancos móveis e fixos
 · Vegetação
 · Arte urbana

Swissnex 
‘Event 
Machine’

Junho 
2015 - 
Junho 
2015 

8 m2

 · Intervenção modular para discussão, 
actuações, workshops ou relaxamento
 · Parceria com estúdio de arquitectura e alunos 
da faculdade

 · Armários como forma de assento com 
diferentes cotas
 · Bancos móveis e flexíveis

Exploratorium 
‘Ciencia 
Publica’

2015 - 24 m2  · Tema sobre o uso sustentável da água
 · Parceria com estudantes de secundário

 · Instrumentos de medição e de análise 
de água
 · Bancos
 · Plantas de colheita gratuita

Ocean 
Avenue 
Portable 

2014 - 2 m2

 · Parklet portável ao longo da Ocean Avenue 
para 6 pré-aprovadas localizações por 6 meses
 · Parceria com estudantes de secundário

 · Bancos fixos de alturas variáveis
 · Vegetação

Noe Valley 2010 - 23 m2  · Espaço de esplanada de uma cafetaria  · Bancos e mesas de café
 · Vegetação de pouca água

Tabela 4.5. Parklets em São Francisco, Califórnia
(com base em www.pavementtoparks.org/parklets/#parklet-projects)



Localização | 50°27’16.7”N 30°31’17.9”E, Kiev, Ucrânia
Data | 2014 - 2016  Área | 1,800 m2

Equipa | Residentes e voluntários, NGO “Misto-sad”, 
Alexandre Farto (Vhils),  Anna Sorokova and Taras Kovach
Categoria de Espaço | Jardim
Escala de Intervenção | Média
Duração da Intervenção | Permanente

DESAFIOS E PROBLEMAS

O espaço de análise em Kiev encontra-se envolvido por edifícios de habitação, a poucos metros da 
praça da Independência (Figura 4.13). Durante vários anos, foi considerado um terreno baldio delimitado 
por gradeamentos de ferro e utilizado como depósito de lixo e por sem-abrigos (Figura 4.14). O espaço foi 
também alvo de violência no âmbito da Revolução Ucraniana em 2014, onde várias pessoas foram mortas 
e feridas (European Prize for Urban Public Space, 2016).

SOLUÇÃO E OBJECTIVOS

Posteriormente à revolução, o espaço foi ocupado pelos residentes da comunidade como local de debate 
sobre questões democráticas necessárias na Ucrânia, incluindo o propósito do espaço vago (European 
Prize for Urban Public Space, 2016). Então, os cidadãos voluntariamente decidiram intervir no terreno com 
doações oferecendo-o de novo à cidade através da sua limpeza e criação de um jardim que representasse 
a memória das vítimas da revolução (Figura 4.15). Para tal, foi necessário envolver um processo legal para 
que propriedade pertencesse à cidade.

Deste forma, o jardim intencionava atrair as pessoas da comunidade na sua usufruição tanto pela função 
comemorativa, como pelos espaços recreativos, de relaxamento e de produção que se pretendiam criar 
com a ajuda da NGO Misto-sad.  
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4.3.1 | “HEAVENLY HUNDRED” GARDEN

Figura 4.13. Localização do “Heavenly Hundred” Garden
(Bing Maps, 2018)

Figura 4.14. Espaço Antes da Intervenção
(www.publicspace.org/en/archive)

Figura 4.15. Espaço Depois da Intervenção
(www.publicspace.org/en/archive)



ABORDAGEM, MÉTODOS E FERRAMENTAS

O processo iniciou-se com a limpeza do terreno baldio por parte dos voluntários, seguido da plantação 
de árvores provenientes de diversas partes do país pelos locais, como símbolo de vida e homenagem às 
vítimas. O terreno foi igualmente nivelado sendo introduzida relva, vegetação rasteira e flores ao jardim.

Este novo espaço teve uma componente ecológica relevante, complementando a paisagem urbana. 
Desta forma, este é igualmente servido por um jardim comunitário no centro da intervenção, o primeiro 
no país, onde famílias aprendem a cultivar produtos agrícolas. Rodeado de caminhos para uma fácil 
movimentação, o jardim dispõe ainda de equipamentos de recreação infantil (escorrega, jardim, carro e 
uma casa de brincar) construídos com materiais recicláveis e uma área para arrumação, ambos criados 
por artistas contemporâneos ucranianos, Anna Sorokova e Taras Kovach. O processo de elaboração do 
parque contou com a opinião e desejos das crianças, com o que pretendiam para o espaço (Mistosad 
Design, 2016). Devido à abertura da área, o jardim permite ocasionalmente a existência de eventos 
gratuitos, nomeadamente concertos, exibições e cinema ao ar livre. O espaço permite a inclusão social de 
qualquer grupo disponibilizando áreas de relaxamento e áreas de convívio em grupo ou individual. 

Posteriormente à sua inauguração, o artista português Vhils representou um retrato num edifício adjacente 
como tributo a Serhiy Nihoyan, a primeira vítima a falecer no acto de revolução. 

A Tabela 4.6 sintetiza as estratégias e medidas adoptadas na intervenção da transformação do jardim.

IMPACTOS AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

A transformação do espaço permitiu fornecer aos residentes locais um espaço com valor histórico, 
sustentável e agradável para os seus moradores. Representa a “democracia” pela função de memorial e 
de auto-manutenção do espaço, defendida pela própria comunidade  (European Prize for Urban Public 
Space, 2016). O espaço conseguiu distinguir-se dos restantes pela coesão social da sua comunidade e 
desta forma, com base no sucesso da intervenção, esta recebeu uma menção especial no European Prize 
for Urban Public Space em 2016. 

CONCLUSÃO

Verifica-se que a vontade e responsabilidade pela envolvente urbana por parte da comunidade local é 
importante para a mudança e transformação de espaços abandonados como é o caso deste exemplo. 
Através de intervenções de escala reduzida e de poucos elementos adicionados, confirma-se o impacto 
que os mesmos podem ter na sua envolvente  tanto a nível de sustentabilidade, educação e preservação 
de memória e identidade do lugar. Os eventos temporários e frequentes permitem incluir as restantes 
pessoas da cidade.
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Estratégias Adoptadas Medidas Adoptadas Materiais

 · Intervenção e ideia partida 
da comunidade e dos seus 
residentes

 · Vegetação (árvores, relva, flores)
 · Jardim Comunitário
 · Espaço Recreativo (escorrega, baloiço e casa)
 · Espaço de lazer (elementos de assento livre)
 · Mural artístico
 · Elementos de homenagem
 · Eventos ocasionais com decoração apropriada

 · Acessíveis
 · Reciclagem de materiais

Tabela 4.6. Principais Estratégias, Medidas Adoptadas e Materiais para o “Heavenly Hundred” Garden



Localização | 48°52’02.9”N 2°21’50.9”E, Paris, França
Data | 2010 - 2013   Área | 20 000 m2

Equipa | TVK Architectes Urbanistes
Categoria de Espaço | Praça
Escala de Intervenção | Média-Grande
Duração da Intervenção | Permanente

DESAFIOS E PROBLEMAS

Apesar da Praça da República (Figura 4.17) ter sido inserida nas transformações de Paris do século 
XIX, obtendo uma grande importância geográfica e histórica no século XX, esta tornou-se numa grande 
rotunda de tráfego automóvel concedendo apenas um terço aos pedestres. Deste modo, os pedestres 
apenas circulavam nos limites, com dificuldade, onde a estátua passou a ser uma mera decoração (Figura 
4.16). Através da observação de imagens no Anexo XIII, verifica-se a existência de espaços com árvores e 
sombra no entanto, considera-se que estes espaços são limitados na quantidade de bancos, encontram-
se limitados por um pequeno gradeamento, como igualmente aparentam uma falta de manutenção 
apropriada. 

SOLUÇÃO E OBJECTIVOS

A renovação da praça teve como principal objectivo atribuir uma nova qualidade de vida aos bairros 
adjacentes através da diminuição do tráfego automóvel e o favorecimento a nível pedestre e outros tipos 
de mobilidade, como a utilização da rede ciclável e de transportes públicos (Figura 4.18). Pretendia-se 
igualmente devolver o simbolismo de praça republicana ao espaço através da conexão do centro com as 
restantes extremidades da praça (European Prize for Urban Public Space, 2014).
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4.3.2 | PRAÇA DA RÉPUBLICA

Figura 4.17. Localização da Praça da República
(Google Maps, 2018)

Figura 4.16. Praça Antes da Intervenção
(www.publicspace.org/en/works/h045-reamenagement-de-la-place-de-la-

republique)

Figura 4.18. Praça Depois da Intervenção
(www.publicspace.org/en/works/h045-reamenagement-de-la-place-de-la-

republique)



ABORDAGEM, MÉTODOS E FERRAMENTAS

O processo de planeamento teve em consideração o método bottom-up, onde, através de eventos 
públicos e workshops temáticos organizados pelas entidades da cidade, revelaram as necessidades e 
desejos da população e empresários locais para o futuro espaço (ibidem).

As alterações na praça basearam-se na expansão da área pedestre para dois terços da superfície da 
praça invertendo a situação anterior, disponibilizando assim apenas a parte sudoeste mais sombria para as 
viaturas. A fonte Château-d’Eau localiza-se num espaço aberto com o seu devido destaque e importância. 
Várias medidas foram implantadas por forma a fornecer à praça condições climáticas desejáveis e 
adequadas. Em primeiro lugar, lajes pré-fabricadas em betão foram utilizadas na pavimentação da área 
permitindo um arrefecimento da mesma no verão. Por fim, foram acrescentadas mais árvores para áreas 
de sombreamento como igualmente espelhos de água. Uma cafetaria foi também inserida, onde permite 
a realização de conferências frequentes.

Por forma a compreender o impacto que as intervenções tiveram no espaço, será tida em consideração 
a análise Power of 10+ mencionada no capítulo anterior e exemplificada no Anexo VI que demonstra 10 
acontecimentos ou “tarefas” para se fazer no espaço público e que permitem, como se verificam em 
variadas praças na América do Norte, tornar o espaço mais agradável (Tabela 4.7).

IMPACTOS AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS

Apesar de respostas contraditórias iniciais contra a expansão da praça devido a um possível aumento 
de congestão, após a intervenção verificou-se que não houve um impacto directo no tráfego automóvel, 
como permitiu à cidade alcançar uma responsabilidade sustentável a nível da mobilidade e no propósito 
da praça. Verifica-se que a componente ecológica e económica foi igualmente verificada.

A praça tem trazido um fluxo de pessoas constante quer pela sua utilização comum, quer pelas actividades 
e eventos correntes que a praça disponibiliza. Dado ao seu sucesso de intervenção e transformação do 
espaço, foi finalista em 2014 no European Prize for Urban Public Space.

CONCLUSÃO

Através de alterações significativas na praça, esta tornou-se num espaço atractivo da cidade como 
espaço de encontro, recreativo, de restauração ou simplesmente de estada. O espaço é bastante 
diversificado, oferecendo mais de 10 actividades a realizar como se verificou, estabelecendo ainda uma 
aceitação de todos os indivíduos e dos seus respectivos usos.
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Medidas Adoptadas Power of 10+
 · Vegetação (árvores, relva, flores)
 · Espelho de água
 · Espaço de estada (elementos de assento 

fixo como bancos, degraus, elemento de 
madeira no centro)
 · Eventos ocasionais com decoração 

apropriada
 · Obstáculos no centro da praça para skaters

 · Espaço para descansar ao sol ou à sombra, 
estando estes dispersos pelo espaço
 · Espaço para circular de forma segura
 · Espaço para encontros com amigos
 · Fonte em torno da estátua principal para 
relaxar, refrescar e molhar os pés
 · Espelho de água para refrescar e recreio

 · Andar de patins em linha 
 · Andar de skate
 · Ir ao café
 · Andar de bicicleta
 · Apanhar o autocarro
 · Ver o novo evento na praça
 · Protestar

Tabela 4.7. Principais Medidas Adoptadas e Power of 10+



4.4 | SÍNTESE DOS CASOS DE ESTUDO

|    66   Análise Comparativa de Casos de Estudo

Efectivamente, existem muitos casos de estudo relevantes no âmbito do espaço público como ponto 
fulcral na transformação da cidade, pelo que se poderia referir muitos outros igualmente em diversos 
continentes. No entanto, as análises realizadas permitem uma compreensão global de como estas 
transformações funcionam. 

Na Tabela 4.8 é representada uma análise síntese das diversas componentes de cada caso de estudo. 
É possível constatar uma diversidade em todos as componentes analisadas, permitindo uma visão mais 
abrangente das análises das intervenções como foi especificado anteriormente. 

Nota-se que a diferença dada entre participação e bottom-up apenas indica se o processo se iniciou por 
parte da população ou se participaram activamente nos processos de planeamento. Adicionalmente, o 
termo transformação adequa-se a alterações distintas do espaço inicial no espaço público, a consolidação 
mantendo o seu conceito inicial e a activação através do impulsionamento de um espaço público simples 
num curto espaço de tempo.

As estratégias e medidas implementadas nos casos de estudo analisados anteriormente encontram-se 
sintetizados nas Tabela 4.9 e Tabela 4.10 das páginas seguintes. 

Caso de 
Estudo

Categoria 
Espaço 
Público

Qualidades/Tema
Tipo de 
Caso de 
Estudo

Tipo de 
Intervenção

Localização Contexto Duração Escala

Villa 
Clorinda 

Parque 
recreativo

 · Participação
 · Recreio
 · Sustentabilidade

Programa 
Ocupa Tu 

Calle
Transformação

América

(Peru)
Informal Permanente Reduzida

Dandora 
Modelo 
Street

Rua
 · Participação
 · Acessibilidade
 · Sustentabilidade

Programa 
de Minecraft

Consolidação
África

(Quénia)
Informal Permanente Média

Mercado 
Gerehu

Praças e 
Largos

 · Participação
 · Igualdade de 
Género
 · Comércio
 · Sustentabilidade

Programa 
Port Moreby 

Safe City
Consolidação

Oceania

(Papua- 
Nova Guiné)

Informal Permanente Média

Parklets Rua

 · Bottom-Up
 · Sustentabilidade
 · Acessibilidade
 · Lazer/Comércio

Programa 
Pavement to 

Parks
Activação

América

(São 
Francisco)

Formal
Temporário 

a 
Permanente

Reduzida

“Heavenly 
Hundred” 
Garden

Espaço 
Verde

 · Bottom-Up
 · Sustentabilidade
 · Memória
 · Participação
 · Bem-Estar
 · Recreio

Isolado Transformação
Europa

(França)
Formal Permanente Média

Praça da 
República

Praça

 · Participação
 · Acessibilidade
 · Continuidade
 · Lazer
 · Comércio

Isolado Consolidação
Europa

(Ucrânia)
Formal Permanente Ampla

Tabela 4.8. Tabela Síntese das Principais Diferenças dos Casos de Estudo
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Casos de 
Estudo

Problemas Estratégia Medidas Implementadas Impactos

Parque 
de 

Juegos 
Villa 

Clorinda

 · Desigualdade social
 · Insegurança
 · Falta de qualidade, gestão e manutenção 
dos espaços em geral
 · Espaço degradado e inutilizado
 · Desenho não apelativo do espaço público
 · Vandalização do espaço

 · Programa com o objectivo de melhoria dos 
espaço públicos
 · Activação e recuperação de espaços 
baldios
 · Micro-intervenções difundidas na cidade
 · Participação da população de todas as 
faixas etárias
 · Propostas são interpretadas pela 
organização

 · Incorporação de mobiliário urbano
 · Utilização de materiais locais, de baixo 
custo, resistentes e de fácil manutenção
 · Eliminação do gradeamento
 · Introdução de diferentes elementos para 
uso criativo do espaço
 · Introdução de cor

 · Inclusão e coesão da comunidade (Social)
 · Aumento da economia local (noutros casos de 
estudo - Politico-Económico)
 · Relação entre população e autoridades - (Politico-
Económico)
 · Revitalização da área (Ambiental)
 · Frequência na utilização do espaço (Social)

Dandora 
Modelo 
Street

 · Bairro de baixo rendimento
 · Criminalidade e desemprego acentuados
 · Proximidade a aterro de grande dimensão
 · População jovem por vezes excluída dos 
processos de participação
 · Dificuldades na deslocação
 · Inundações na rua
 · Insegurança de noite e rodoviária
 · Espaço insalubre
 · Rua pouco atractiva
 · Falta de lazer

 · Introdução de métodos participativos com 
o uso da tecnologia (Minecraft)
 · Inclusão dos mais jovens, mulheres, 
pessoas incapacidades e empreendedores 
no processo participativo
 · Workshop e apresentação das propostas
 · Propostas interpretadas por profissionais

 · Pavimentação e drenagem das ruas
 · Iluminação ao longo das ruas
 · Passadeiras e pórtico de entrada na rua
 · Limpeza das ruas e colocação de 
recipientes de lixo
 · Fachadas coloridas
 · Introdução de vegetação
 · Reutilização de materiais do aterro

 · Aumento de interesse da população jovem nas 
questões de planeamento e ambiente urbano
 · Melhorias no bem-estar geral dos habitantes 
(Social e Ambiental)
 · Melhoria da segurança (Social)
 · Aumento da economia local e diminuição do 
desemprego (Político-Económico)
 · Coesão social entre população e entidades (Social)
 · Oportunidade de recreio e lazer (Ambiental)
 · Melhoria da drenagem e qualidade ambiental do 
bairro (Ambiental)

Mercado 
Gerehu

 · Acentuação do desemprego
 · Discriminação e assédio sexual de 
mulheres
 · Insegurança no mercado
 · Actividades delinquentes como roubo
 · Violência e crime nos espaços de 
mercado
 · Consumo e venda de substância ilegais
 · Acumulação de lixo
 · Condições sanitárias inadequadas

 · Programa de resposta à violência contra a 
Mulher oferecendo segurança e igualdade 
de direitos
 · Participação das mulheres no planeamento 
do espaço de mercado relativamente às 
suas necessidades e desejos

 · Renovação de funcionários e 
seguranças
 · Interdição de vendas ilegais
 · Regulamentação revista
 · Melhoria do sistema de água potável, de 
águas pluviais e de águas residuais
 · Sistema de recolha de resíduos 
 · Construção de novas estruturas com pé 
direito elevado (maior luz e visibilidade)
 · Colocação estratégica dos bancos
 · Área recreativa para crianças
 · Pavimentação de todo o mercado
 · Sistema de pagamento de taxas online
 · Unidade de polícia especializada
 · Actividades de anti-violência

 · Melhoria de segurança (Social)
 · Aumento de salubridade e condições de higiene 
(Ambiental)
 · Aumento de liberdade de movimento e uso do 
espaço público tanto por parte dos vendedores 
como dos seus clientes (Social)
 · Espaços mais inclusivos (Social)
 · Aumento do rendimento económico (Político-
Económico)

Tabela 4.9. Tabela Síntese das Componentes e Medidas Implementadas nos Casos de Estudo Anteriormente Analisados num Contexto Informal
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Casos de 
Estudo

Problemas Estratégia Medidas Implementadas Impactos

Parklets

 · Ruas de dimensão ampla para 
utilização automóvel
 · Espaços de estacionamento em grande 
quantidade
 · Qualidade de ar reduzida

 · Introdução de um movimento a nível 
mundial com o Park(ing) Day para a 
sensibilização do papel do automóvel na 
cidade
 · Programa Pavement to Parks como 
forma de activação dos espaços
 · Iniciativa partilhada com ateliers locais, 
universidades e espaços de restauração 
estando abertos a toda a população
 · Flexibilidade na construção e 
desconstrução do parklet

 · Redução da dimensão dos lugares de 
estacionamento
 · Factor de portabilidade do parklet
 · Factor de mudança de temática anual
 · Introdução de lugares de sombra e bancos 
para interacção entre indivíduos
 · Introdução de vegetação na redução de 
poluição sonora e ambiental
 · Introdução de arte urbana

 · Novas oportunidades de interacção entre 
indivíduos (Social)
 · Aumento de qualidade de vida (Ambiental/
Social)
 · Melhoria da economia local (Político-
Económico)
 · Redução da poluição automóvel (Ambiental)
 · Criação de espaços sustentáveis (Ambiental)
 · Sensibilização no pensamento da população 
relativamente ao uso do automóvel e o espaço 
que este ocupa na cidade (Ambiental)

“Heavenly 
Hundred” 
Garden

 · Terreno baldio existente dentro de um 
quarteirão no centro da cidade
 · Acumulação de lixo
 · Utilização do espaço por sem-abrigos
 · Actos de violência no âmbito da 
Revolução Ucraniana com vários mortos 
e feridos

 · Processo de legalização do espaço 
abandonado necessário e prolongado
 · Intervenção e ideia iniciada pela 
comunidade e pelos seus residentes
 · Intervenção com doações e voluntários 
sem qualquer intervenção do estado

 · Introdução de vegetação e de um jardim 
comunitário
 · Espaço Recreativo para as crianças
 · Espaço de lazer e de estada
 · Mural artístico
 · Elementos de homenagem
 · Eventos ocasionais com decoração apropriada

 · Espaço com valor histórico, sustentável e 
agradável para os moradores (Ambiental)
 · Coesão social (Social)
 · Sensibilização ambiental para os mais novos 
(Ambiental)
 · Inclusão dos restantes cidadãos na utilização 
do espaço público (Social)

Praça da 
República

 · Espaço automóvel em maior proporção 
do que o espaço afecto a pedestres
 · Acessibilidade dificultada ao centro
 · Espaço na praça limitado por 
gradeamento com bancos limitados e 
aparente falta de manutenção do espaço
 · Poucas actividades na praça

 · Participação da população através de 
eventos públicos e workshops temáticos
 · Sensibilização da questão sustentável e 
ecológica do espaço

 · Vegetação
 · Espelho de água
 · Espaço de estada com diversos elementos de 
assento difundidos no espaço
 · Introdução de espaço de restauração
 · Eventos ocasionais com decoração apropriada
 · Obstáculos no centro da praça para skaters

 · Frequência crescente na utilização da praça 
(Social)
 · Inclusão social (Social)
 · Diminuição da utilização automóvel e 
consequente diminuição de poluição sonora e 
ambiental (Ambiental)

Tabela 4.10. Tabela Síntese das Componentes e Medidas Implementadas nos Casos de Estudo Anteriormente Analisados num Contexto Formal
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(...) pretende-se promover a criação de espaços urbanos coerentes e inclusivos, surgindo o espaço 

público como um elemento privilegiado no sentido de atingir este objectivo”

Pinto, Remesar e Amado, 2008, p. 2

Com as análises realizadas ao longo dos capítulos da dissertação, é possível agora estabelecer 
princípios orientadores na transformação do espaço público. Assim sendo, esta parte centrar-se-á numa 
sistematização e correlação entre os diferentes conceitos, princípios e critérios entre as componentes 
teóricas analisadas nos dois primeiros capítulos e as componentes práticas dos casos de estudo. Em 
primeiro lugar, será mencionada a relevância dos espaços públicos nas cidades, seguindo para os critérios 
principais para a sua transformação e respectivas orientações no desenho, culminando nos princípios do 
processo a ter em consideração no espaço público.

A RELEVÂNCIA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Foi verificado ao longo da dissertação, quer na componente teórica como na componente prática de 
análise dos seis casos de estudo, os impactos que estes têm em diversos aspectos. Como referido 
no primeiro capítulo, estas vantagens podem ser sintetizadas em três principais componentes: uma 
componente político-económica, social e ambiental. 

Pelos resultados atingidos nos casos de estudo, verifica-se em todos os casos analisados impactos 
a todos os níveis (Tabela 4.9 na página 67 e Tabela 4.10 na página 68). Contudo, na maioria das 
situações, verifica-se um maior impacto nas componentes sociais e ambientais sendo que a questão 
económica, da componente político-económica, nem sempre se encontra presente. Com isto, é possível 
deduzir que apesar de serem relativamente importantes, nem sempre as intervenções alcançam todos 
os benefícios analisados da teoria, sendo essencial ter em consideração o contexto e os objectivos da 
intervenção dando maior ênfase às componente ambientais e sociais.

Da mesma forma, é possível efectuar um paralelismo com os três pilares da sustentabilidade (Figura 
5.1). De facto, a similaridade existente é evidente levando a identificar a sustentabilidade como o termo 
chave no contexto dos espaços públicos sendo o principal objectivo e vantagem a alcançar com esta 
transformação.

Figura 5.1. Relação entre o Espaço Público e a Sustentabilidade
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CRITÉRIOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Dando continuidade à importância da sustentabilidade no espaço público, considera-se esta como o 
suporte para a criação de um espaço público de qualidade que engloba diversos factores. Revela-se 
fundamental a introdução de outros conceitos referidos no subcapítulo sobre a sustentabilidade que ajudam 
neste processo (Tabela 3.6 na página 41 e Tabela 3.8 na página 43) e as análises realizadas sobre 
os casos de estudo (Tabela 4.9 na página 67, Tabela 4.10 na página 68). Neste sentido, considerou-
se que um espaço público de qualidade deve ter em consideração as componentes ecológicas e de 
permeabilidade (a nível da mobilidade) que englobam a questão ambiental e as componentes equitativas 
e agradáveis que integram a questão social e politico-económica (Figura 5.2). O objectivo final centra-se 
em oferecer uma vida urbana de qualidade às diferentes populações independentemente do seu contexto 
social, económico, étnico, religioso, etc.

PRINCÍPIOS DE DESENHO NECESSÁRIOS À TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Tendo em consideração a figura anterior, é necessário agora estabelecer quais os princípios essenciais 
relativamente às opções de desenho e elementos urbanos a incluir, como outras acções e considerações 
complementares que permitam alcançar um espaço público de qualidade e aplicar as definições anteriores. 
Esta análise complementa as observações das tabelas referidas anteriormente, tal como os conteúdos 
sugeridos por Pinto et al. (2008). Dado que muitos destes factores se encontram interligados e que as 
suas soluções podem servir igualmente outros factores, foram representados a negrito os factores que se 
repetem em diferentes princípios.

1 | Espaço Público Ecológico (Tabela 5.1, página seguinte): Neste primeiro ponto, é necessário ter em 

consideração a redução de consumo excessivo, a preservação da natureza e a promoção da saúde 

pública. Este factor é fundamental no desenho do espaço público por forma “(...) a minimizar os impactos 

Figura 5.2. Critérios de um Espaço Público de Qualidade
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negativos sobre a envolvente biofísica, promovendo a criação de espaços urbanos mais sustentáveis” 

(ibidem, p. 12).

2 | Espaço Público Permeável (Tabela 5.2): De acordo com Brandão et al. (cit in. Pinto et al., 2008, p. 

17) o termo “permeabilidade” implica a “ (...) possibilidade de ligação física e visual com a envolvente 

(...)” sendo um factor relevante nas ligações entre o espaço público e a sua área adjacente. Tendo em 

consideração esta definição, verifica-se que este pode incluir as questões de conectividade entre os 

espaços e a proximidade pelo seu carácter de mobilidade reduzida, contribuindo para uma maior relação 

com a sua envolvente, e a flexibilidade pela capacidade de adaptação a curto e longo prazo.

Princípios Ecológicos Principais Características para um Espaço Público de Qualidade

Opções de Desenho/Elementos urbanos Acções/Considerações/Estratégias

Redução do Consumo 
e Desperdícios

 · Colocação de recipientes de lixo distribuídos  
em quantidade adequada
 · Introdução de recipientes de reciclagem
 · Introdução de energias renováveis com a 
iluminação
 · Durabilidade dos materiais (pavimento e 
elementos urbanos)

 · Verificação e desenho de acordo com as 
condições climáticas (orientação solar, ventos 
predominantes)
 · Higiene urbana e limpeza das ruas
 · “Reutilização, redução e reciclagem” dos 
espaços públicos

Preservação da Na-
tureza

 · Introdução de elementos arbóreos 
adequados ao seu contexto climático (árvores, 
arbustos, vegetação rasteira, flores)
 · Hortas comunitárias

 · Educação e sensibilização

Promoção da Saúde 
Pública

 · Introdução de elementos arbóreos
 · Introdução de caminhos para corrida
 · Colocação de equipamentos desportivos
 · Colocação de equipamentos recreativos 
para os mais jovens

 · Promoção de actividades físicas e recreativas 
ao ar livre
 · Higiene urbana e limpeza das ruas

Princípios de 
Permeabilidade Principais Características para um Espaço Público de Qualidade

Opções de Desenho/Elementos urbanos Acções/Considerações/Estratégias

Conectividade

 · Ligação clara entre passeios e espaços 
abertos
 · Utilização de passadeiras 
 · Desenho adaptado a pessoas com 
mobilidade reduzida (rampas com inclinação 
adequada)

 · Boa conexão entre o espaço e edifícios 
adjacentes 
 · Boa articulação entre espaços
 · Proporcionar diversas opções de transporte que 
permitam uma deslocação eficiente

Proximidade

 · Paragens de transportes localizadas perto de 
possíveis destinos 
 · Introdução de espaços comuns suficientes e 
diversificados nos bairros urbanos

 · Compreensão das necessidades das 
comunidades e respectiva gestão eficiente dos 
serviços locais na área envolvente aos espaços 
públicos

Flexibilidade/
Visibilidade

 · Eliminação de barreiras e obstáculos 
desnecessários
 · Espaço visível e de fácil entrada (e.g. 
utilização de pórticos)
 · Utilização de mobiliário urbano temporário e 
movível

 · Promoção de eventos diversos distribuídos 
proporcionalmente durante o ano

Tabela 5.1. Principais Características dos Princípios Ecológicos

Tabela 5.2. Principais Características dos Princípios de Permeabilidade
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3 | Espaço Público Equitativo (Tabela 5.3): Como introduzido nos conceitos do espaço público, o termo 

equitativo relaciona-se com a possibilidade de fornecer de igual forma espaços para todos. Neste sentido, 

considera-se que a participação da população e o foco na igualdade de género, com o respectivo impacto 

na melhoria da segurança dos espaços, permite alcançar um espaço público de qualidade para todos.

4 | Espaço Público Agradável (Tabela 5.4): Tendo em consideração a análise desenvolvida pelo Project 
for Public Spaces (2016) relativamente aos princípios que formam um espaço de qualidade, define-se um 
espaço agradável como aquele que inclui o uso e actividades diversificadas, a atracção e conforto e que 
permite a socialização.

Princípios Equitativos Principais Características para um Espaço Público de Qualidade

Opções de Desenho/Elementos urbanos Acções/Considerações/Estratégias

Igualitário em Género

 · Iluminação adequada das ruas
 · Locais acessíveis, visíveis e bem identificados
 · Reflexão na quantidade e localização de 
bancos
 · Alargamento dos passeios
 · Reflexão nas questões das I.S. públicas

 · Iniciativas e campanhas de promoção de 
igualdade de género
 · Patrulhamento adequado das ruas e 
estabelecimentos policiais nas proximidades
 · Compreensão das necessidades das mulheres

Participativo
(Não se aplica)

 · Participação das mulheres, jovens e idosos no 
planeamento
 · Informar e divulgar a população de medidas a 
tomar no espaço público

Princípios Agradáveis Principais Características para um Espaço Público de Qualidade

Opções de Desenho/Elementos urbanos Acções/Considerações/Estratégias

Polivalente, Atractivo e 
Confortável

 · Quantidade de bancos adequada, bem 
localizados e de escolha variada
 · Oferta numerosa e variada de actividades  
(e.g. sentar, caminhar, observar, etc)
 · Introdução de arte urbana
 · Introdução de elementos arbóreos
 · Colocação de equipamentos desportivos
 · Colocação de equipamentos recreativos 
para os mais jovens
 · Introdução de espaços de restauração
 · Eliminação de barreiras e obstáculos 
desnecessários

 · Promoção de eventos diversos distribuídos 
proporcionalmente durante o ano

Sociável

 · Utilização de elementos de assento de 
dimensão adequada e bem posicionados que 
permitam a interacção entre as pessoas
 · Espaço visível e aberto que permita o 
constante contacto visual e interacção entre 
pessoas

 · Promoção de eventos diversos distribuídos 
proporcionalmente durante o ano

Tabela 5.3. Principais Características dos Princípios Equitativos

Tabela 5.4. Principais Características dos Princípios Agradäveis
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PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Relativamente ao processo a ter em consideração na transformação de um espaço público, confirma-
se que a utilização de um processo bottom-up é o mais apropriado e admite o alcance de resultados 
bastante positivos no espaço público. Neste sentido, vai-se ao encontro do que Gehl (2011) argumenta, 
considerando as pessoas como a base da transformação dos espaços públicos, dadas as dinâmicas 
que estas introduzem no espaço. A Figura 5.3 descreve o processo que se considera apropriado na 
transformação do espaço público tendo em consideração a análise realizada no Modelo Participativo no 
Planeamento Urbano e os modelos de participação adoptados nos diferentes casos de estudo.

Apesar do seu inicio ser variável, como se verificou na análise de variados casos de estudo, o 
processo originado dentro das comunidades, tendo em consideração os seus desejos e as suas visões, 
são essenciais para a concretização de espaços com que estas se orgulhem e alcancem um estatuto 
semelhante a “propriedade”. Desta forma, é necessário o fortalecimento de comunidades coesas que 
pode ser intensificado com a criação de associações e programas que envolvam a maioria da comunidade 
na melhoria dos seus espaços. Através desta confiança inicial, o processo de inclusão de stakeholders, 
técnicos, e entidades governamentais é mais facilitado.

Após este pré-requesito, é necessário conhecer o contexto do local a intervir. Neste sentido, verifica-
se essencial a sua análise a nível de intervenções históricas, identidade do lugar, tradição e costumes 
e condições territoriais e climáticas. Posteriormente, o estudo das dinâmicas actuais do local torna-se 
numa etapa fundamental no reconhecimento de problemas e necessidades da população a partir da 
observação. Este processo é bastante desenvolvido e suportado nos planeamentos do atelier Gehl pela 
eficácia dos seus resultados. Acrescenta-se apenas que este estudo pode e deve ser efectuado pela 
própria população local como se verificou no caso de estudo da Rua Modelo, incentivando a participação 
contínua no processo.

De novo, a análise dos resultados obtidos da investigação anterior e as respectivas propostas devem 
incluir a população. A utilização de métodos de participação atractivos incentivam a população no seu 
envolvimento. Vários métodos foram referidos no Modelo Participativo no Planeamento Urbano, no entanto, 
considera-se necessário a inclusão das tecnologias em específico a utilização de Minecraft na participação 
da população em países em desenvolvimento pela sua utilidade em diversos aspectos. Com o devido 
apoio de profissionais e outras entidades superiores, é possível chegar a um consenso no desenho final.

Figura 5.3. Processo de Transformação para um Espaço Público de Qualidade
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Um dos passos cada vez mais presentes advêm da questão do ensaio no próprio espaço. Como se 
verificou, os processos de placemaking, action-oriented planning e urbanismo táctico incluem uma vertente 
mais prática, de dimensão reduzida ou com elementos mais simples para uma avaliação mais eficaz das 
consequências que a intervenção possa ter no espaço. Após uma avaliação detalhada dos seus impactos 
a curto prazo, é possível compreender se esta medida permite avançar para uma proposta mais complexa 
e complementadora da realizada. Poderá ser necessário realizar ajustes à proposta anterior, melhorias ou 
mesmo alterar completamente a proposta para outra de maior qualidade e adequada.

Outra diferenciação de processos tradicionais centra-se na avaliação constante após a realização do 
projecto. Esta fase é essencial por forma a garantir a manutenção do espaço e permite a avaliação das 
dinâmicas e alterações frequentes nas cidades que se alteram cada vez mais rápido.

Em conclusão, verifica-se que os princípios na transformação de espaço público, apesar de complexos 
e interligados, foram simplificados nas categorias identificadas por forma a facilitar o seu processo. No 
entanto, deve-se ter igualmente em consideração as medidas estudadas nos capítulos anteriores por 
forma a complementar os princípios definidos neste capítulo.



“Public health professionals and those in architecture, urban design, and planning have much in com-

mon. The challenge now is for each profession to learn from each other how best to address the needs 

of the communities they serve, to determine what answers each has that the other needs, to create a 

common language, and to initiate the opportunities to use it.”

Jackson and Kochtitzky, 2002, p.17

A presente dissertação teve como principal objectivo compreender como o espaço público pode ser 
uma ferramenta essencial na melhoria das condições negativas provenientes de ideais do passado. De 
facto, a urbanização teve um grande impacto na economia do mundo mas também levou à marginalização, 
pobreza e à privação de certos aspectos. O futuro do planeta Terra depende do apoio de áreas críticas 
à gestão correcta do ambiente como a energia e o transporte mas também a apropriação correcta e 
adequada dos espaços públicos. Num mundo cada vez mais compacto, o espaço público torna-se uma 
fuga a toda a vida na cidade e uma respiração em busca de uma vida saudável.

Dado às diversas problemáticas existentes actualmente nas cidades, cada vez mais são as propostas 
e as projecções futuras em torno de medidas apropriadas ao ambiente e que diminuem o impacto da 
humanidade na Terra. Este trabalho não deve ser só dos ambientalistas mas deve incluir cada profissão 
que tenha um impacto nos recursos da Natureza. A arquitectura e o urbanismo são um desses serviços 
que pode e deve alterar as suas capacidades de projecto. O espaço público tem, nesse sentido, um papel 
relevante na manutenção do bem-estar das cidades como se verificou ao longo da escrita.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO

Na introdução da escrita, foram mencionadas três principais questões de investigação à qual se procurou 
responder ao longo da presente dissertação. 

PODE O ESPAÇO PÚBLICO REGENERAR AS CIDADES COM SUCESSO?

Através dos vários estudos teóricos e das análises realizadas no âmbito dos casos de estudo, foi possível 
compreender como diferentes intervenções, com diferentes escalas e em diferentes áreas geográficas 
pretendiam alcançar o mesmo objectivo: a transformação de espaços públicos degradados, inutilizados 
e abandonados em espaços de real importância para a comunidade, melhorando a qualidade de vida 
dos seus habitantes e dos utilizadores. O espaço público tem vários benefícios que, ocasionalmente, 
são esquecidos e que realmente podem funcionar como alternativas a situações de demolições de 
bairros de lata, algo que tem sido a vir desenvolvido cada vez mais, pela UN-Habitat. Progressivamente, 
o espaço público pode e deve-se inserir no futuro desenvolvimento das cidades, onde as questões 
ambientais e sociais se agravam devido às alterações climáticas e à pressão profissional e social. Este 
promete promover a melhoria de qualidade de vida de qualquer população, independentemente dos seus 
rendimentos, religião, etnia, cultura, através de métodos eficazes, de baixo custo e duráveis ao contrário 
de grandes investimentos imobiliários na procura do mesmo objectivo: o alcance de vantagens a nível 
político-económico, ambientais e sociais que se relacionam com os três pilares da sustentabilidade.

6  | CONCLUSÕES
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QUAIS OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES NA TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS?

A literatura sugeriu variados princípios identificados nas respectivas componentes, no entanto, foi através 
da análise dos casos de estudo que foi possível compreender de que forma efectiva é possível intervir no 
espaço público. As análises observacionais de Gehl são sem dúvida métodos importantes na análise do 
comportamento das pessoas no espaço público. Projectar para elas verificando as dinâmicas existentes 
ou insuficientes que elas criam no espaço permitem alcançar resultados muito mais concretos e eficazes 
a longo prazo. A PPS, CABE e a UN-Habitat são outras entidades que apoiam a transformação dos 
espaços públicos e que propõem diferentes estratégias no alcance de “bons espaços públicos”. Como se 
verificou, estes baseiam-se sobretudo nas suas componentes sociais, ambientais e político-económicas 
e permitem, segundo as análises realizadas, alcançar a Sustentabilidade dos espaços públicos na criação 
de espaços ecológicos, permeáveis, equitativos e agradáveis no alcance destes espaços de qualidade. 

QUAIS OS MÉTODOS DE PLANEAMENTO MAIS EFICAZES NA TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS?

Nestes estudos, foram verificados diferentes métodos de planeamento do espaço urbano sendo que, 
complementando com as análises dos casos de estudo realizadas, as intervenções devem partir da 
comunidade e incluir os seus cidadãos participantes em todo o processo. Este processo não se revelou de 
forma unidireccional como se supunha inicialmente sendo que se verifica um constante ciclo na avaliação 
das propostas. Outros aspectos que se revelaram importantes no planeamento dos espaços públicos 
é o seu processo bottom-up que permite logo desde cedo, a inclusão dos desejos, necessidades e 
identificação dos principais problemas por parte dos próprios utilizadores. Verifica-se que o envolvimento 
de mulheres, crianças, jovens, idosos e qualquer pessoa que esteja interessada, aumenta uma coesão 
da sociedade e dirige-se no sentido do mesmo objectivo: a melhoria da qualidade de vida de todos os 
cidadãos da comunidade. Com este processo, a própria comunidade parte com a iniciativa de melhorar 
os seus próprios espaços, acabando com as propostas intermináveis, ano após ano, por parte do governo 
que promete algo mas não cumpre. Outro tópico que se considera relevante é a influência que pequenas 
intervenções podem ter a nível da cidade. De facto, estas intervenções de escala mais reduzida são mais 
acessíveis, necessitam de menos recursos e podem alterar em grande escala a qualidade dos espaços 
públicos. Considera-se assim que estes funcionam como um “trigger” na melhoria dos espaços públicos na 
cidade. As propostas que incluem a “plantação de sementes” por dispersos espaços públicos na cidade, 
podem, progressivamente ir ao encontro da melhoria global da cidade ao invés de grandes investimentos 
que não têm previsão na sua recepção.

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

A inclusão dos espaços públicos como base na regeneração das cidades é um contexto ainda muito 
recente no âmbito académico apesar da sua importância ao longo da sua história. Dado o interesse 
crescente na procura da qualidade de vida e bem-estar ao nível social, económico e ambiental, acredita-
se que esta temática tenderá a desenvolver-se cada vez mais de acordo com as necessidades das 
populações e a ser incluídas nos processo de de planeamento. Desta forma, são apresentadas algumas 
questões relevantes no âmbito do futuro dos espaços públicos que poderão ser alvo de investigação.
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1 | Verifica-se uma constante utilização das tecnologias a nível mundial inclusive nos países com 

rendimentos mais reduzidos. De facto, verificou-se a sua utilização em excesso, pode revelar actos de 

solidão e isolamento social. Por outro lado, a utilização de tecnologias no âmbito da usufruição do espaço 

público como ocorreu com o fenómeno PokémonGo e a utilização das mesmas no âmbito do projecto de 

Minecraft, origina uma certa curiosidade de como os Urbanistas e Arquitectos poderão utilizar este meio no 

sentido de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, em especial os mais jovens nesta categoria. Desta 

forma, torna-se essencial o desenvolvimento de pesquisas a nível prático do impacto das tecnologias na 

transformação do espaço público.

2 | Em segundo lugar, considera-se igualmente importante fomentar as comunidades locais de forma a 

que estas permitam uma participação da população mais eficaz e com resultados apropriados aos desejos 

e necessidades dos cidadãos. Estas, igualmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, por 

vezes não têm a capacidade de intervir de forma precisa nos seus espaços pois a relação com os seus 

moradores não é evidente. Assim sendo, é necessário focar a investigação no fortalecimento da ligação 

entre estes seres.

3 | Por último, é necessário efectuar uma análise concreta e mais aprofundada na influência que as 

entidades superiores têm no planeamento do espaço público por forma a evitar participações manipuladas, 

muito presentes a nível mundial. Esta questão governamental, igualmente relacionada com as questões 

legais deve ser desenvolvida em futuras investigações por forma a combater o controlo por partes destas 

de forma eficaz, dando possivelmente, maior autoridade às próprias comunidades como se verificou no 

caso do programa Ocupa Tu Calle.
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ANEXOS

Anexo I. Tipologias do Espaço Público

O Anexo I demonstra a análise síntese das tipologias do espaço público (presente no subcapítulo 2.1.3 | 
Constituição do Espaço Público) baseada nos diversos autores referidos no mesmo subcapítulo. Todas as 
fotografias apresentadas foram tiradas pelo próprio autor.

Categorias Subcategorias Principais 
Características Exemplos

Es
pa

ço
s 

Pú
bl

ic
os

 
M

ul
ti-

U
so

s

Ruas

Ruas Pedonais

 · Conforto
 · Arranjo das Fachadas e do 
Pavimento
 · Mobiliário Urbano
 · Vegetação
 · Iluminação 
 · Segurança

Bruxelas, 2018

Ruas Motorizadas
 · Principais Fluxos Automóveis
 · Pouco acessível a peões ou 
a bicicletas

Lisboa, 2013

Ruas Partilhadas

 · Vias de transporte mistas 
e sustentáveis (ciclovias, 
infraestrutura para transportes 
públicos, vias pedonais)

Amesterdão, 2018

Praças e 
Largos Praças e Pracetas

 · Espaço aberto
 · Concentração de pessoas
 · Diversas funções

Bruges, 2018

Anexos 
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Largos
 · Espaço limitado
 · Pouco comércio
 · Dimensão variável

Bruges, 2018

Largo Mercado/Feira
 · Frequência temporária
 · Abertos
 · Diversas actividades

Luxemburgo, 2018

Passagens e 
Galerias -

 · Frequentemente com 
funções comerciais
 · Coberto
 · Pavimentação diversificada 
dos restantes percursos

Bruxelas, 2018

Es
pa

ço
s 

em
 O

pe
n 

Sp
ac

e

Espaços 
Verdes

Parques Urbanos

 · Arborizados
 · Com regras de utilização
 · Em planos de ordenamento
 · Espaços de maior 
investimento
 · Com diversos usos

Bruxelas, 2018

Jardins

 · Dimensões mais reduzidas
 · Dispersos na área urbana
 · Pouca variabilidade de 
configuração

Amesterdão, 2018

(continuação)
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Corredores Verdes

 · Percursos arborizados
 · Tendem a abranger uma 
grande parte da cidade
 · Ligado através de percursos 
pedonais e de bicicleta

Amesterdão, 2018

Parques 
Recreativos

Parques Infantis

 · Isolados ou inseridos noutros 
espaços como jardins ou 
parques urbanos
 · Envolve actividades físicas, 
mentais ou emocionais
 · Uso voluntário
 · Uso individual ou colectivo
 · Baseado nos dados 
estatísticos da população

Luxemburgo, 2018

Campos 

Desportivos

Lausanne, 2016

Parques de 

Skateboard

Luxemburgo, 2018

Praias 
Urbanas -

 · Mais comuns nas cidades 
com rios ou mar
 · Naturais ou artificiais
 · Pavimento em relva, 
aglomerado de pedras ou areia
 · Com ou sem comércio

Lausanne, 2015

(continuação)

Anexos 
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Frente 
Marítima -  · Qualidade Paisagística

 · De grande investimento

Lisboa, 2014

Es
ta

be
le

ci
m

en
to

s 
Pú

bl
ic

os

Bibliotecas 
Públicas -

 · Espaços abertos ao público
 · Horários limitados
 · Utilização moderada e 
específica do espaço

Lisboa, 2018

Mercados 
Municipais -

 · Espaço aberto ou fechado 
sendo usualmente fechado
 · Frequentemente comércio 
alimentar
 · Horários limitados

Metz, 2018

Estabeleci-
mentos 

Desportivos
 Públicos

-

 · Limitadas a certas pessoas 
(equipas, jogos)
 · Espaço aberto ou fechado 
dependendo da sua função e 
localização
 · Horários limitados

Lisboa, 2018

(continuação)
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Anexo II. Lista das SDG

O Anexo II identifica a lista dos 17 SDG (presente no subcapítulo “2.2 | A Importância da Regeneração 
das Cidades” on page 16) traduzido de UN-Habitat (2016, p.132).

Anexos 

Os Sustainable Development Goals (SDG) baseiam-se no sucesso dos Millennium Development 
Goals (MDGs) e visam acabar com a pobreza extrema em todas as suas formas. Os SDG reafirmam a 
necessidade de alcançar o desenvolvimento sustentável, promovendo o desenvolvimento económico, a 
inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança, incluindo a paz e a segurança. As metas 
a serem atingidas até 2030 são:

1 | Acabar com toda a pobreza em todo o lado;

2 | Acabar com a fome, alcançar segurança, alimentar e nutrição melhorada e promover a agricultura 
sustentável;

3 | Garantir uma vida saudável e promover bem-estar para todos de todas as idades;

4 | Garantir uma educação inclusiva de qualidade, equitativa e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos;

5 | Alcançar a igualdade de género e fortalecer a confiança de todas as mulheres e raparigas;

6 | Garantir disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos;

7 | Garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos;

8 | Promover crescimento económico, sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos;

9 | Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e promover a 
inovação;

10 | Reduzir a desigualdade dentro e entre países;

11 | Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

12 | Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção;

13 | Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos;

14 | Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável;

15 | Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir florestas de 
forma sustentável, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade;

16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

17 | Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável.
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Anexo III. Avaliação das Actividades Fixas

O Anexo III demonstra a tabela necessária para uma avaliação eficaz das actividades no espaço público 
(presente no subcapítulo 3.1.1 | O Uso do Espaço Público pela População) do Gehl Institute (2016).

NAME

LOCATION

DATE

TIME

WEATHERMAP

ADD MAP HERE

3

POSTURE TALLY  choose one per person ACTIVITIES  choose as many as apply

WAITING 
TRANSPORT

CONSUMING
FOOD/BEV.

COMMERCIAL
ACTIVITY

CULTURAL 
ACTIVITY

RECREATION
PLAY/EXERCISE

STANDING

SITTING 
PUBLIC

SITTING
PRIVATE

SITTING 
COMMERCIAL

SITTING
INFORMAL

LYING DOWN

MULTIPLE/
MOVEMENT

Mapping people spending time is like taking a snapshot 
of all activities taking place in the survey area at a given 
moment. It is not based on a predesignated amount of 
time—it may take 5 seconds or 20 minutes depending on 
how many people are spending time in an area. You need 
to cover the full survey area in your shift, once each hour. 

•   Define a route through your space and use the same                         
     route for each hour.

•  There are predefined categories and a symbol for 
each activity—see the example sheet on this page. 
The symbols will be below your maps, so no need to 
memorize them.

•  To record activities, walk through the space outlined on 
your map and use the symbols to mark what people are 
doing, where they are doing it, and how many people 
are doing the same activity within the same area.

•  Map everyone inside the outlined area, not only along 
the line (feel free to map activity outside the marked 
area, but do not add this to the summary of activities).

•  If an area is small you may be able to do the mapping 
from one location.

•  Map everyone spending time in the area. Do not map 
people moving through unless they are moving within 
the area (e.g., a skateboarder using an edge to practice 
tricks).

•  If you are mapping more than one location or mapping 
the same location more than one time, please make 
sure to use individual maps and summarize all activity 
on each map individually.

•  Please take notes of any observations you make during 
your mapping and also note if anything out of the 
ordinary happens or if large groups are doing the same 
activity.

ADD YOUR NAME, DATE, & DAY OF THE WEEK TO THE 
SHEET. SUM TOTALS BEFORE HANDING IN.

DIRECTIONS

POSTURES

   Standing

   Public sitting

   Private sitting

   Commercial sitting

   Informal sitting

   Lying down

   Multiple movement 

ACTIVITIES

Waiting for transportation

Consuming food and beverage

Commercial activity

Conversing

Cultural activity

Recreation and play/exercise

2

Mapping people spending time is like taking a snapshot 
of all activities taking place in the survey area at a given 
moment. It is not based on a predesignated amount of 
time—it may take 5 seconds or 20 minutes depending on 
how many people are spending time in an area. You need 
to cover the full survey area in your shift, once each hour. 

•   Define a route through your space and use the same                         
     route for each hour.

•  There are predefined categories and a symbol for 
each activity—see the example sheet on this page. 
The symbols will be below your maps, so no need to 
memorize them.

•  To record activities, walk through the space outlined on 
your map and use the symbols to mark what people are 
doing, where they are doing it, and how many people 
are doing the same activity within the same area.

•  Map everyone inside the outlined area, not only along 
the line (feel free to map activity outside the marked 
area, but do not add this to the summary of activities).

•  If an area is small you may be able to do the mapping 
from one location.

•  Map everyone spending time in the area. Do not map 
people moving through unless they are moving within 
the area (e.g., a skateboarder using an edge to practice 
tricks).

•  If you are mapping more than one location or mapping 
the same location more than one time, please make 
sure to use individual maps and summarize all activity 
on each map individually.

•  Please take notes of any observations you make during 
your mapping and also note if anything out of the 
ordinary happens or if large groups are doing the same 
activity.

ADD YOUR NAME, DATE, & DAY OF THE WEEK TO THE 
SHEET. SUM TOTALS BEFORE HANDING IN.

DIRECTIONS

POSTURES

   Standing

   Public sitting

   Private sitting

   Commercial sitting

   Informal sitting

   Lying down

   Multiple movement 

ACTIVITIES

Waiting for transportation

Consuming food and beverage

Commercial activity

Conversing

Cultural activity

Recreation and play/exercise

2
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Anexo IV. Métodos de Participação da População no Planeamento

O Anexo IV demonstra uma síntese dos métodos de participação existentes (referido sucintamente no 
subcapítulo 3.2.2 | Modelo Participativo no Planeamento Urbano) baseado no The Community Planning 
Handbook (Wates, 2006).

Anexos 

Métodos
 · Evento de planeamento de ações
 · Semana de atividade
 · Centro de arquitetura
 · Oficina de arte
 · Sistema de prémios
 · Oficina de instrução
 · Catálogo de escolha
 · Centro de design da comunidade
 · Fórum de planeamento da comunidade
 · Perfilar da comunidade
 · Equipa de assistência ao design
 · Design Fest
 · Jogo de design
 · Oficina de design
 · Confiança de desenvolvimento
 · Diagramas
 · Mapa eletrónico
 · Montagem de elevações
 · Loja do ambiente
 · Fundo de viabilidade
 · Workshop de campo
 · Conferência de busca futura
 · Jogo
 · Concurso de ideias
 · Exibição interativa
 · Declaração local de design
 · Mapeamento

 · Workshop de microplaneamento
 · Unidade Móvel
 · Modelos
 · Escritório de planeamento de bairro
 · Suplemento de jornal
 · Evento Open House
 · Oficina de espaço aberto
 · Edição participativa
 · Estudo com fotografias
 · Esqueme de ajuda ao planeamento
 · Dia do planeamento
 · Planeando for Real
 · Fim de semana de planeamento
 · Prioritização
 · Sessão de processo de planeamento
 · Viagem de reconhecimento
 · Sessão de revisão
 · Avaliação de risco
 · Espetáculo de rua
 · Simulação
 · Banca de rua
 · Exibição de esquema de tabela
 · Força-tarefa
 · Estúdio de design urbano
 · Grupo de utentes
 · Video soapbox
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Anexo V. Gráfico “What Makes a Great Place?”

Anexo VI. Gráfico Power of 
10+

O Anexo V demonstra o gráfico para a realização de um espaço público agradável (presente no 
subcapítulo 3.1 | Dimensão Social do Espaço Público) do Project for Public Spaces (2016b).

O Anexo VI demonstra a análise Power of 10+ (presente no subcapítulo Dimensão Física do Espaço 
Público) do Project for Public Spaces (2016b).

13

SOCIAL SUPPORT & INTERACTION

are also associated with premature mortality) 
are the fastest growing household type in the 
United States.7  

Growing evidence is showing how place-
making efforts work to build social capital, 
generating what the James L. Knight Foun-
dation refers to as “place attachment.” After 
interviewing nearly 43,000 people in 26 com-
munities as part of a groundbreaking three-year 
study called “Soul of the Community,” research-
ers identified three qualities of a place that 
lead to place attachment: (1) Social offerings 

(opportunities for social interaction and citizen 
caring); (2) Openness (how welcoming a place 
is); and (3) Aesthetics (its physical beauty and 
green spaces). These qualities mirror those 
that PPS uses in defining a “great place” (see 
diagram above). Notably, the Soul of the Com-
munity project also analyzed the connection 
between community attachment and economic 
growth, finding that cities with the highest 
levels of attachment also had the highest rate 
of GDP growth.8 

WHAT MAKES A GREAT PLACE?
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Anexo VII. Programa Ocupa Tu Calle

O Anexo VII demonstra outras intervenções do programa Ocupa Tu Calle igualmente relevantes para o 
espaço público (presente no subcapítulo 4.1 |  Metodologia de Selecção e de Análise).

Parque dos Girassóis (Antes e Depois), 2017
(www.facebook.com/OcupaTuCalle)

El Primer Parklet en Lima (Antes e Depois), 2015
(www.ocupatucalle.org/el-primer-parklet-en-lima/)

Categoria: Miniparques
Intervenção: Blocos de cimento, pintura em muro e jogos para crianças

Categoria: Parklets
Intervenção: Pavimento, paletes de madeira como assento e barreira

Plazoleta de la Integración (Antes e Depois), 2016
(www.archdaily.pe/pe/786137/se-inaugura-la-plazoleta-de-la-integracion-primera-intervencion-urbana-en-el-centro-historico-del-rimac)

Categoria: Mini Parque
Intervenção: Pavimento, paletes de madeira como assento e barreira, Introdução de cor e vegetação em pneus

Anexos 
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Anexo VIII. Dandora Model Street

O Anexo VIII demonstra as intervenções realizadas na transformação da Model Street em Dandora 
(presente no subcapítulo 4.1 |  Metodologia de Selecção e de Análise).

Drenagem e Pavimentação ao longo das Ruas (Antes da Intervenção, Minecraft, Depois da Intervenção)
(www.dandora-transformation.org/dandora-before-and-after-photos/ e www. placemakers.nl/en/portfolio-item/mct3-minecraft-community-workshop-2/)

Vegetação e Recipientes para o Lixo (Antes da Intervenção, Minecraft, Depois da Intervenção)
(www.facebook.com/pg/Dandora.Transformation.League/photos/?tab=album&album_id=545437055616518, www.dandora-transformation.org/dandora-
before-and-after-photos/ e www. placemakers.nl/en/portfolio-item/mct3-minecraft-community-workshop-2/)

Pórtico na Entrada da Rua (Antes da Intervenção, Minecraft, Depois da Intervenção)
(www.facebook.com/pg/Dandora.Transformation.League/photos/?tab=album&album_id=545437055616518 e www.placemakers.nl/en/portfolio-item/
mct3-minecraft-community-workshop-2/)

Intervenções Artísticas e Rua como Espaço de Patinagem (Antes da Intervenção, Minecraft, Depois da Intervenção)
(www.facebook.com/makingcitiestogether/photos/a.1658764961003575.1073741827.1658762434337161/1766711606875576/?type=3&theater e 
www. placemakers.nl/en/portfolio-item/mct3-minecraft-community-workshop-2/)

The workshop was held at the Mustard Seed court garden in Dandora phase 2, the Model 
court at the heart of the project site. This was done on Saturdays as participants were going 
to School in the week. The active days included: October 3, 10, 17 & 24. A follow up meeting 
and the award of the certificates of participation was done on Saturday, November 7. See 
Annex: Agenda.  

Day 1 - Saturday October 3rd 2015 
Introduction
The Charrette was opened by UN-Habitat’s Public Space Program manager, Placemakers' 
country representative and the chairman of Dandora Transformation League. 

The background and objectives of the 'Making Cities Together' project were presented 
by Placemakers. Placemakers took time to take the participants through the project from 
inception to the implementation stage. Minecraft as a tool boosts people-centred city 
planning by bringing citizens, professionals and policy makers together with the aim of 
advancing dialogue and proposing scenarios to revitalize urban spaces. The program of 
the workshop were shared including the final presentation for the whole community and 
government officials. In addition, the project site was shared; the four entrances to the 
proposed Model Street the participants are going to design in Minecraft.   

An introduction to the purpose of the Public Space Program and international examples 
were presented by UN-Habitat. The work of UN-Habitat in different countries on helping 
people understand how to address public spaces and how to contribute to improve urban 
management issues by using modern tools such as Minecraft were highlighted as ‘food for 
thoughts’. A brief insight into the partnership between UN-Habitat and Mojang was also 
shared.

For the purposes of psychologically preparing the participants, a presentation highlighting 
basic concepts of public spaces and placemaking initiatives was made based on the 
following key questions:
– What is public space? 
– Why is public space important? 
– What is private and what is public? 
– Who should manage and maintain public spaces? 
– Who has access and what activities can be conducted in a public space?

6

Activities

Minecraft design for a public space in Dandora, a welcoming entrance to the street. Photo by Naomi Hoogervorst

13

Group 2
Entrance Justen road from Muigai Kenyatta road

Wooden gateway with a light and 'welcome' sign Footpaths, vertical gardens and seatings

Drainage Playground

Health centre on the right

15

Group 4 
Entrance Justen road from the 'leaveway' and Phase 3 of Dandora 

Entrance with lights on both sides Footpaths with flowers and art 

Footpaths with trees and dustbins A cultural space and a playing ground

Playground Flood lights and lights for the activity zones

13

Group 2
Entrance Justen road from Muigai Kenyatta road

Wooden gateway with a light and 'welcome' sign Footpaths, vertical gardens and seatings

Drainage Playground

Health centre on the right

14

Group 3
Entrance Cinema road from Councillor Opundo road

Paintings on the facades Dustbins

Resting places protected to rain and sun Community meeting place

Colourful skating area and a gateway with a tree
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Anexo IX. Uso do Minecraft no Processo de Participação

O Anexo IX demonstra outras intervenções realizadas através do processo participativo com Minecraft 
igualmente relevantes na transformação do espaço público (presente no subcapítulo 4.1 |  Metodologia 
de Selecção e de Análise).

Lotus Garden, Mumbai, India (Antes e Depois), 2013-2014
(www.blogs.voanews.com/techtonics/2015/03/27/un-habitat-minecrafts-the-world-block-by-block/)

Kirtipur, Nepal (Antes no Minecraft e na Realidade e Depois da Intervenção), 2013-2014
(www.blogs.voanews.com/techtonics/2015/03/27/un-habitat-minecrafts-the-world-block-by-block/,)

Jevanjee Gardens, Nairobi, Quénia (Modelo conceptual em Minecraft e Depois da intervenção), 2013
(www.blockby.tumblr.com/post/78001654330/launch-of-nairobi-jeevanjee-gardens-project e centreforurbaninnovations.com/content/urban-public-
spaces-tool-social-sustainability)

Anexos 
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Anexo X. Mercado Gerehu no Programa “Port Moreby Safe City”

O Anexo X demonstra as intervenções realizadas no Mercado Gerehu no âmbito do programa Port 
Moreby Safe City (presente no subcapítulo 4.1 |  Metodologia de Selecção e de Análise).

Estrutura do Mercado (Antes e Depois)

Melhoria das Águas Residuais (Antes e Depois)

Instalação Sanitária do Mercado (Antes e Depois)

Local de Fornecimento de Água (Antes e Depois)

Situação dos Bancos e Mesas (Antes e Depois)

Fonte das imagens apresentadas: www.papersmart.unmeetings.org/media2/3501276/7-eb-presentation-jeff.pptx
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Anexo XI. Programa Pavement to Parks

O Anexo XI demonstra outras intervenções do programa Pavement to Parks igualmente relevantes para 
o espaço público (presente no subcapítulo 4.1 |  Metodologia de Selecção e de Análise).

Instalação original de Park(ing) em São Francisco, 2005
(www.citylab.com/life/2017/09/from-parking-to-parklet/539952/)

Ocean Avenue Portable Parklet
(www.youthartexchange.org/seen-in-san-francisco/designbuild/parklet/)

Misinformation, 2014
(www.pavementtoparks.org/parklets/featured-
parklet-projects/luna-rienne-parklet/)

Head In The Clouds, 2013
(www.pavementtoparks.org/parklets/featured-
parklet-projects/luna-rienne-parklet/)

Exploratorium ‘Ciencia Publica’ Parklet 
(www.pavementtoparks.org/parklets/featured-parklet-projects/
exploratorium-parklet/)

Noe Valley Parklet
(www.pavementtoparks.org/parklets/featured-parklet-projects/noe-valley-
parklets/)

Be Here Now, 2015
(www.pavementtoparks.org/parklets/featured-
parklet-projects/luna-rienne-parklet/)

Luna Rienne Art Gallery Parklet

(www.swissnexsanfrancisco.org/event/projectparklet/)

Swissnex ‘Event Machine’ Parklet

Anexos 

(www.pavementtoparks.org/parklets/featured-parklet-projects/swissnex-
parklet/)
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Anexo XII. “Heavenly Hundred” Garden

O Anexo XII demonstra as intervenções realizadas na transformação do espaço público de Kiev (presente 
no subcapítulo 4.1 |  Metodologia de Selecção e de Análise).

Jardim Comunitário

Evento no Jardim (Mural de Vhils em Segundo Plano) Parque Infantil no Jardim

Espaço de Homenagem

Fonte das imagens apresentadas: www.publicspace.org/en/works/j308-Сквер-Небесної-Сотні

Espaço de Convívio
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Anexo XIII. Praça da República

O Anexo XIII demonstra as intervenções realizadas na transformação do espaço público da Praça da 
República (presente no subcapítulo 4.1 |  Metodologia de Selecção e de Análise).

Espaço de Estada numa Superfície Plana

Praça da República em 1900

Espaço de Estada na Fonte

Praça da República Antes da Intervenção

Espaço de Estada na Escadaria e 
Espaço de Circulação

Praça da República em 2008

Actividades Temporárias na Praça Espaço de Lazer com Espelho de Água Espaço Restauração

Fonte das imagens apresentadas acima: www.publicspace.org/en/works/h045-reamenagement-de-la-place-de-la-republique

Fonte das imagens apresentadas acima: www.paris1900.lartnouveau.com/paris10/place_de_la_republique.htm (esquerda e centro) e Google Street View 
2008 (direita)

Anexos 


