
  

 

 

 

Rede de Ensino Superior Politécnico Público em Portugal 

Distribuição espacial e caracterização morfo-tipológica 

 

 

 

Mafalda Dinis Costa da Cruz Toscano 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em 

Arquitetura 

 

Orientação 

Dra. Maria Luísa Cannas da Silva Kuhn Videira  

Prof.ª Dra. Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor 

 

 

Júri 

Presidente: Prof.ª Maria Alexandra de Lacerda Nave Alegre 

Orientador: Dra. Maria Luísa Cannas da Silva Kuhn Videira  

Vogal: Dr. Israel Vindeirinho Guarda 

 

 

 

Julho de 2018 



 



Declaro que o presente trabalho é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os 

requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.



ii 

 

À professora Teresa Heitor pela orientação desta dissertação, pela grande oportunidade de 
integrar este projeto de investigação e por toda a disponibilidade e dedicação ao longo de todo 
o meu percurso nesta instituição. 

À Luísa pela super orientação, empenho, dedicação, exemplo e amizade. 

A todas as instituições politécnicas que colaboraram nesta dissertação, em especial ao Instituto 
Politécnico de Beja e ao Instituto Politécnico de Bragança, por toda a informação e material 
disponibilizado. 

Aos companheiros da V5.31 pelo acolhimento, motivação, simpatia e boa disposição. 

Às amigas mais fixes que o técnico me podia ter dado: Ana, Ana Rita, Isabel, Luísa, Patrícia, 
Renata e Rita. 

A todos os amigos que me motivaram e acreditaram no fim deste curso muito mais do que eu. 

Aos meus pais, irmã, avós, tios e primos, por me educarem, apoiarem e ampararem.  



iii 

 

Atualmente as instituições de Ensino Superior (iES) assumem um papel preponderante na 

sociedade, constituindo um sector diversificado em constante evolução. Para além do papel das 

iES no desenvolvimento e disseminação do conhecimento e do seu contributo para o 

desenvolvimento económico e social, estes espaços do conhecimento são hoje amplamente 

reconhecidos como fatores de coesão territorial e social, entendidos como elementos estratégicos 

nas dinâmicas e políticas urbanas.  

A presente dissertação tem como objeto de estudo os recintos destinados ao ensino superior 

público politécnico em Portugal, procurando compreender o modo como as suas características 

morfológicas potenciam ou condicionam as suas relações com o meio em que se inserem.  

Para tal, foram analisados e classificados em relação à sua morfologia, todos os recintos de iES 

politécnico público em Portugal, comparando-os também com os recintos do ensino superior 

universitário portugueses. 

Foram selecionados dois casos de estudo, o Instituto Politécnico de Beja e Instituto Politécnico de 

Bragança, analisados com base na metodologia de sintaxe espacial, explorando em detalhe as 

relações estabelecidas com a cidade onde se inserem e avaliando o seu potencial de interface 

com a comunidade. 
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Currently Higher Education institutions (HEi) play a major role in society, constituting a diversified 

sector in constant evolution. In addition to HEi’s role in the development and dissemination of 

knowledge, as well as their contribution to economic and social development, these spaces of 

knowledge are now widely recognized as factors of territorial and social cohesion, and as strategic 

elements in urban dynamics and policies. 

This dissertation is focused on the precincts assigned for polytechnic public higher education in 

Portugal, in an attempt to understand how their morphological characteristics enhance or limit their 

relations with the surrounding environment. To fulfil this aim, all currently existent public polytechnic 

institutions in Portugal were analyzed, classified regarding their morphology, and compared to the 

Portuguese universities. 

Two cases studies were selected - the Polytechnic Institute of Beja and the Polytechnic Institute of 

Bragança - and analyzed on the basis of spatial syntax methodology. This means that both the 

relations established with the city where they are imbedded and their potential as an interface with 

the community were explored and evaluated in detail. 
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A presente dissertação tem como objeto de estudo os recintos destinados ao ensino superior 

público politécnico em Portugal, considerando o conjunto de edifícios e áreas exteriores 

utilizados pelas instituições de ensino superior politécnico no desempenho das suas diversas 

funções.  

 

Na atual sociedade do conhecimento as instituições de Ensino Superior (iES) assumem um papel 

preponderante, constituindo um sector diversificado em crescimento e em transformação.  

Para além do papel das iES no desenvolvimento e disseminação do conhecimento e do seu 

contributo para o desenvolvimento económico e social, estes espaços do conhecimento são hoje 

amplamente reconhecidos como fatores de coesão territorial e social, entendidos como elementos 

estratégicos nas dinâmicas e políticas urbanas. Ao potenciarem o desenvolvimento regional e 

local, possibilitam a criação de ecossistemas de inovação nas regiões e em particular nos centros 

urbanos onde se inserem, desenvolvendo uma rede de colaborações e constituindo-se como um 

serviço à comunidade. Muito mais do que um conjunto de edifícios, os recintos de iES são uma 

oportunidade de criar e acolher uma comunidade de aprendizagem de diferentes gerações e 

idades (Campos Calvo-Sotelo, 2007). 

É através do seu espaço físico que as iES se integram na envolvente, podendo estabelecer-se 

como estrutura contínua e complementar ou disruptiva no tecido urbano. Consequentemente, 

tornou-se pertinente compreender a extensão da integração das iES nos territórios urbanos uma 

vez que esta integração aumenta a capacidade de as iES promoverem conexões com os seus 

territórios adjacentes. 

Em Portugal, a rede de iES politécnico está presente em cidades de pequena e média dimensão, 

com uma extensa cobertura territorial que contribui para facilitar o acesso generalizado ao 

ensino superior (Fonseca e Encarnação, 2012a). O seu impacto favorável no desenvolvimento 

económico regional manifesta-se quer ao nível da criação de postos de trabalho como também 

no tipo e volume de negócios (Fernandes, 2009). 

Muito embora o ensino politécnico português se encontre já documentado quanto à sua 

dispersão geográfica, oferta formativa e caracterização institucional (Fonseca e Encarnação 

2012a, Fonseca e Encarnação 2012b), assim como no que diz respeito ao seu impacto 
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territorial (Fernandes, Cunha e Oliveira 2006, Fernandes 2009, Alves et al 2014, Fernandes, 

Cunha e Oliveira 2014),  não foram ainda analisadas as condições morfológicas dos seus 

recintos e edifícios, tal como já foi realizado para a rede de ensino superior público 

universitário. Com efeito, as infraestruturas do ensino superior universitário português foram alvo 

de investigações várias com abordagens focadas no desenvolvimento histórico dos campi 

(Cunha Matos, 1999), na gestão dos recintos (Campos, 2010) e na análise e classificação das 

condições morfológicas em comparação com casos de referência internacionais (Cannas da 

Silva, 2017). Em termos internacionais são vários os estudos desenvolvidos com ênfase nas 

condições morfológicas dos recintos de ensino superior, com destaque para os trabalhos de 

Campos Calvo-Sotelo (2010, 2011), Hashimshony and Haina (2006) e Hajrasouliha e Ewing 

(2016). 

Este trabalho insere-se no âmbito de um projeto de investigação sobre espaços de conhecimento 

em curso no CiTUA (Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitectura), centrado 

nas infraestruturas físicas da rede de Ensino Superior em Portugal e é justificado pelo interesse 

em completar a informação existente sobre a caracterização morfológica dos recintos destinados 

ao ensino público politécnico. 

 

Pretende-se com esta dissertação caracterizar morfologicamente os recintos de ensino superior 

público politécnico em Portugal, classificando-os quanto ao seu genótipo. O conceito de 

genótipo, adaptado de Hillier e Hanson (1984)1 refere-se às constantes espaciais ou invariantes 

de natureza formal presentes nos recintos politécnicos. 

É também objetivo compreender a estrutura interna dos edifícios que integram os recintos, e 

verificar qual o seu potencial de abertura à comunidade, contribuindo para a promoção da 

missão de extensão à sociedade e fomentar o desenvolvimento económico, cultural e social das 

regiões onde se inserem.  

                                                             

1 Como refere Heitor (2001) “para a definição dos tipos morfológicos, Hillier e Hanson (1984) introduzem 
os termos genótipo e fenótipo. Utilizam uma analogia biológica para fazer referência a uma visão 
morfogenética, ou seja, ao processo de configuração da forma em que o termo genótipo significa a 
constituição genética de um organismo vivo e fenótipo se refere à composição atual do organismo 
distinta mas complementar da sua constituição genética. O primeiro corresponde às regras de natureza 
formal (morfológicas), construídas em função das circunstâncias sociais do momento e o segundo ao 
objeto urbano ou arquitetónico em que determinado genótipo foi aplicado.” 
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As alterações que afetam correntemente estas iES, em particular o aumento e diversidade da sua 

população estudantil e o destaque dado à sua missão e contribuição para o desenvolvimento 

regional e coesão territorial e social, implicam adaptações ou reconstruções das estruturas físicas 

de modo a favorecer a sua plena integração no tecido urbano, económico e social. Ainda assim, 

e apesar da extensa cobertura territorial da rede, muitas das iES politécnico portuguesas 

funcionam como entidades autónomas, organizadas segundo modelos que promovem o 

isolamento da comunidade académica das áreas urbanas circundantes. 

A questão de investigação colocada nesta dissertação refere-se, portanto, ao modo como as 

características morfológicas dos recintos das instituições de ensino politécnico promovem ou 

condicionam a relação com os meios urbanos onde estes estão implantados. 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação adota uma metodologia de natureza exploratória 

baseada em: i) pesquisa de dados secundários (desk research) através da recolha de 

informações já publicadas e disponíveis; ii) análise morfológica e configuracional. Para o efeito 

foram consideradas três fases: 

- Na primeira fase foi feito o levantamento de informação recorrendo à base de dados da DGES 

e mapeados todos os recintos universitários de ensino público politécnico em Portugal. 

- Na segunda fase foi aplicada aos recintos politécnicos a metodologia de analise morfológica 

desenvolvida por Cannas da Silva (2017). 

Para o efeito foram analisados e classificados todos os recintos de iES politécnico, de acordo 

com as seguintes variáveis: Localização, Acessibilidade, Fronteiras, Barreiras, Limites, 

Circulação, Percursos, Área (ha), Densidade, Compacidade, Distribuição, Elementos Marcantes e 

Áreas Verdes. Posteriormente foi feita a tipificação dos recintos politécnicos e identificados os 

seus genótipos. 

- Na terceira fase, foram selecionados dois casos de estudo a partir da classificação 

desenvolvida na fase anterior - Instituto Politécnico de Beja e Instituto Politécnico de Bragança. 

Procedeu-se à sua análise configuracional com base na metodologia de sintaxe espacial (Hillier 

e Hanson, 1984), com o objetivo de explorar em detalhe as relações estabelecidas com a 

cidade onde se inserem e identificar o potencial de interface com a comunidade.  
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Fig. 1 – Síntese da metodologia adotada na dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em 4 capítulos. No capítulo I é feito o enquadramento do 

ensino superior politécnico em Portugal. Na primeira parte faz-se o enquadramento do ensino 

politécnico no sistema de ensino superior e na segunda apresenta-se a rede de ensino politécnico 

com base na sua distribuição no território revelando a sua abrangência e carácter fortemente 

regionalizado. 

No capítulo II procede-se à análise morfológica dos recintos de ensino público politécnico em 

Portugal. Na primeira parte descreve-se a metodologia adotada e na segunda apresentam-se os 

resultados da sua aplicação a todos os recintos de iES politécnico. 

No capítulo III são aprofundados dois casos de estudo, o Instituto Politécnico de Beja e o Instituto 

Politécnico de Bragança selecionados a partir da análise elaborada no capítulo anterior. Na 

primeira parte explicita-se a metodologia de analise adotada. Na segunda parte procede-se à 

análise dos dois estudos de caso. Faz-se o seu enquadramento na rede de iES, caracterizam-se 

os respetivos recintos, descrevem-se as suas características configuracionais e comparam-se os 

resultados obtidos. 

No capítulo IV apresentam-se as conclusões. Destaca-se o tipo de recintos de iES com maior 

ocorrência em Portugal e a relação das suas características morfológicas com o meio urbano em 

que estão inseridos. São também apresentadas as conclusões dos resultados obtidos na análise 

aos casos de estudo e reforçada a pertinência da metodologia aplicada.  

Nos anexos apresentam-se os esquemas referentes à análise morfológica dos recintos de ensino 

público politécnico em Portugal. 
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Este capítulo descreve de forma sucinta o atual sistema de ensino superior politécnico em 

Portugal e está organizado em 2 partes. Na primeira faz-se o enquadramento do ensino 

politécnico no sistema de ensino superior e na segunda parte apresenta-se a rede de ensino 

politécnico com base na sua distribuição no território. 

 

Em Portugal, o Ensino Superior mudou consideravelmente desde a década de 1970, 

apresentando atualmente uma oferta diversificada organizada em dois grandes subsistemas: 

Universitário e Politécnico, ministrada em instituições públicas e privadas. Esta diversidade (em 

termos de tipos de instituição, oferta educativa, etc.) é vista pela maioria dos decisores políticos 

como um fator essencial na resposta às necessidades de uma classe heterogénea de estudantes e 

em constante evolução (OCDE, 2007, 2018). 

Os Institutos Politécnicos em Portugal surgem na sequência da Reforma do Sistema Educativo 

implementada em 1973 pelo ministro Veiga Simão com a criação do Instituto Politécnico de Vila 

Real e da Covilhã (em 1979 foram transformados em Institutos Universitários e, posteriormente, 

na década de 80, em Universidades). Após a Revolução de 1974, o ensino médio2 dos 

Institutos Industriais e Comerciais e das Escolas do Magistério Primário foi extinto, dando lugar a 

uma progressiva conversão dessas instituições em Institutos Politécnicos. Esta divisão do sistema 

de ensino superior com uma alternativa teórica nas universidades e prática nos politécnicos, 

permitiu uma oferta mais variada, levando também ao aumento da procura por parte dos 

estudantes. (Pedrosa et al, 2017) 

Na legislação portuguesa está definido que “Os institutos politécnicos e demais instituições de 

ensino politécnico são instituições de alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão 

da cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da 

investigação orientada e do desenvolvimento experimental.” (Assembleia da República, 2007, 

Artº 7º) e que o ensino politécnico deve “concentrar-se especialmente em formações vocacionais 

e em formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente.” (Assembleia da República, 

                                                             

2 O Ensino Médio era direcionado aos alunos com o quinto ano de liceus, escolas comerciais e industriais, 
dando a oportunidade de prosseguirem os seus estudos com uma formação de carácter 

profissionalizante (Pedrosa et al, 2017). 



10 
 

2007, Artº 3º). Assim, na sua génese, as instituições politécnicas diferem das universidades não 

só no que diz respeito à oferta formativa, mas também em termos de missão e foco. 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, em 

especial no interior do país, este subsistema de ensino pretende uma aproximação ao tecido 

social e económico regional, assegurando a cobertura de todo o território nacional (Alves et al, 

2014). Esta aproximação regional facilitou o acesso a um maior número de estudantes, 

contribuindo para a democratização e alargamento do acesso ao ensino superior (Leão, 2007). 

A conceção original deste tipo de ensino conferia apenas o grau de bacharel (duração de três 

anos, distinta dos quatro, cinco ou seis anos de licenciatura das universidades) com uma vertente 

mais prática. Atualmente conferem os graus de licenciado e de mestre, e o seu carácter 

profissionalizante tem vindo a dissipar-se, sendo a sua oferta formativa cada vez mais vasta e 

semelhante à das universidades. (Pedrosa et al, 2017) 

Nos últimos 30 anos o número de graduados aumentou cerca de quatro vezes em Portugal 

(MCTES 2018). A figura 2 indica a percentagem de população sem instrução e com ensino 

superior em relação à população com 15 e mais anos em Portugal. Observa-se a crescente 

importância assumida pelo Ensino Superior, sendo que em 2009 o número de graduados do ES 

ultrapassou o número de pessoas sem nível de escolaridade e há neste momento cerca de 18% 

da população neste grupo etário com o ensino superior concluído. 

 

 

Fig. 2 – Percentagem de população sem nível de escolaridade e com ensino superior no total da população 
com 15 e mais anos em Portugal  

Fonte: PORDATA 
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Fig. 3 – Estudantes matriculados pela 1ª vez no Ensino Superior em Portugal  

Fonte: PORDATA 

 

Na figura 3 observa-se o número de estudantes matriculados pela 1ª vez no ensino superior nos 

últimos 10 anos em Portugal. Apesar de os estudantes de ensino politécnico serem em menor 

número, a sua dinâmica move-se paralelamente ao ensino universitário, reforçando a sua 

pertinência no ensino superior em Portugal. Em 2017, os estudantes no Ensino Politécnico 

Público representavam 30% da totalidade dos estudantes a frequentar o Ensino Superior no país. 

 

 
Fig. 4 – Nº de Estabelecimentos de Ensino Superior em Portugal 

Fonte: PORDATA 

 

Apesar da discrepância em termos de número de inscrições, o ES Politécnico destaca-se no que 

se refere ao número de estabelecimentos de ensino, como se pode observar na figura 4. Em 
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2017, o número de instituições de ES Politécnico correspondia a 57% do número total de IES em 

Portugal. Este valor tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Este facto é justificado pelo 

carácter regional e acentuada dispersão dos Institutos Politécnicos no território, como se verifica 

na figura 5. 

 

Fig. 5 – Dispersão Geográfica das Universidades vs Institutos Politécnicos  

Fonte: DGES 

 

A rede de ensino politécnico público em Portugal distribui-se no território de forma abrangente, 

apresentando um carácter fortemente regionalizado. A sua dispersão representa um fator 

favorável ao desenvolvimento das regiões interiores, promovendo também a fixação da 

população (Alves et al, 2014). 
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Esta rede integra 15 Institutos Politécnicos dos quais 6 estão localizados na zona Norte, 7 na 

zona centro e 2 na zona Sul. Em termos de oferta educativa consideram nove tipos de escolas: 

(1)Agrária; (2)Artes e Design; (3)Comunicação; (4)Desporto; (5)Educação e Ciências Sociais; 

(6)Engenharia e Tecnologia; (7)Gestão, Contabilidade e Administração; (8)Saúde; e (9)Turismo e 

Hotelaria 3. 

As escolas em maior número na rede são de Engenharia e Tecnologia, de Gestão, 

Contabilidade e Administração, de Educação e Ciências Sociais, e de Saúde. Em relação ao 

número de inscritos, as áreas de Ciências Empresariais, de Engenharia e técnicas afins, de 

Saúde, das Artes e de Serviços Pessoais correspondem a 72% dos estudantes nos institutos 

politécnicos (Fonseca e Encarnação, 2012b). Apesar das escolas de Desporto, de Turismo e 

Hotelaria e de Artes e Design serem das menos presentes na rede, as suas áreas de estudo estão 

incluídas nas áreas com mais estudantes inscritos. Nos institutos politécnicos públicos, as 

licenciaturas são o ciclo mais procurado, representando 88% dos estudantes inscritos (Fonseca e 

Encarnação, 2012b). 

No total, a rede de ensino politécnico público em Portugal é constituída por 75 escolas e 

institutos superiores, distribuídos por 30 cidades, abrangendo 14 distritos diferentes.  

                                                             

3 Estas escolas abrangem 21 das 26 áreas de estudo consideradas na Classificação Nacional das Áreas 

de Educação e Formação (cnaef) da Portaria nº 256/2005 de 16 de março: Formação de 

professores/formadores e ciências da educação (cnaef 14); Artes (cnaef 21); Humanidades (cnaef 22); 

Ciências sociais e do comportamento (cnaef 31); Informação e jornalismo (cnaef 32); Ciências empresariais 

(cnaef 34); Direito (cnaef 38); Ciências da vida (cnaef 42); Ciências físicas (cnaef 44); Matemática e 

estatística (cnaef 46); Informática (cnaef 48); Engenharia e técnicas afins (cnaef 52); Indústrias 

transformadoras (cnaef 54); Arquitectura e construção (cnaef 58); Agricultura, silvicultura e pescas (cnaef 

62); Ciências veterinárias (cnaef 64); Saúde (cnaef 72); Serviços Sociais (cnaef 76); Serviços pessoais 

(cnaef 81); Protecção do ambiente (cnaef 85); e Serviços de segurança (cnaef 86). 
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Fig. 6 – Distribuição Geográfica dos Institutos Politécnicos em Portugal 

Fonte: DGES 
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Este capítulo aborda a análise morfológica dos recintos politécnicos e está organizado em duas 

partes. Na primeira descreve-se a metodologia adotada e na segunda parte apresentam-se os 

resultados da sua aplicação a todos os recintos de iES politécnico. 

 

A metodologia de análise morfológica aplicada aos recintos de iES politécnicos foi adaptada da 

metodologia desenvolvida por Cannas da Silva (2017), aplicada e testada em recintos 

universitários. Esta metodologia propõe uma leitura das infraestruturas universitárias ao nível do 

desenho urbano e das suas condições morfológicas com influência na promoção de interação 

entre a IES e a cidade em que esta está integrada. Foi desenvolvida com o objetivo de explorar 

o papel do espaço físico universitário como elemento de ligação entre academia e sociedade e 

de transição entre as escalas do espaço (privado) de aprendizagem e do espaço (público) da 

cidade. Através da análise morfológica centrada na escala urbana e do recinto, enfatizam-se as 

condições espaciais com influência na capacidade de a universidade se estabelecer como 

entidade sinergética e ativa, comprometida com a sua missão, tendo em conta a relevância da 

relação universidade-cidade no contexto das sociedades do conhecimento. 

Nesta análise foram selecionadas diversas variáveis que caracterizam e condicionam a 

capacidade de a universidade se relacionar com a cidade em que se localiza: i) Localização – 

avaliada pela distância entre o recinto e o centro da cidade, e considerando também o nível de 

dispersão territorial do recinto; ii) Acessibilidade à escala urbana e à escala regional – a 

primeira caracterizada pela facilidade em aceder ao recinto a partir de dentro dos limites da 

área urbana em que este se insere, e a segunda caracterizada pela facilidade em aceder ao 

recinto recorrendo a transporte de médio e longo curso; iii) Fronteiras – definidas pelo seu nível 

de permeabilidade/opacidade e pelo seu impacto no recinto; iv) Barreiras – definidas quanto à 

sua natureza (natural ou artificial) e nível de obstrução; v) Limites – avaliados segundo o nível de 

influência do exterior do recinto no seu interior e vice-versa. São definidos por uma fronteira de 

interação que pode ser extensa ou concentrada; vi) Circulação – classificada quanto à sua 

distribuição no recinto; vii) Percursos – analisados em relação à circulação, de acordo com a 

distribuição estrutural dos percursos pedonais no interior do recinto; viii) Área – medida em 

hectares; ix) Densidade – analisada em comparação com a densidade do território envolvente; 

x) Compacidade – caracterizada pelo nível de fragmentação do recinto; xi) Distribuição – que 

caracteriza a estrutura formal do recinto; xii) Elementos Marcantes – avaliados através do 
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número e tipo de elementos marcantes localizados no recinto; xiii) Áreas Verdes – analisadas de 

acordo com a área e tipo de elementos naturais existentes no recinto.  

Todos os recintos foram analisados segundo as variáveis descritas, e a cada uma foi atribuída 

uma classificação de 1 a 7. Nas variáveis quantitativas o 1 corresponde ao nível mais baixo e o 

7 ao mais elevado. Nas variáveis qualitativas, a variação encontra-se descrita na tabela 

seguinte: 

 

Tabela 1 – Variação das variáveis analíticas 
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Tabela 1 (continuação) – Variação das variáveis analíticas 

 

Com base nestas variáveis, Cannas da Silva (2017) classificou os recintos das IES universitário 

de acordo com os seguintes genótipos: 
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Tipo de recinto 
Recinto 

autónomo 
Recinto 
contíguo 

Recinto interno 
Recinto 

promotor 
Recinto 
fechado 

Recinto aberto 
Recinto 

fragmentado 
Recinto ubíquo 

 
“Campus 

without the city” 
“Campus 

edging the city” 
“Campus in the 

city” 
“Campus as 

the city” 
“City around 
the campus” 

“City in the 
campus” 

“City as the 
campus” 

“City is the 
campus/ 

Campus is the 
city” 

 

        

Dominância Universidade Universidade Universidade Universidade Cidade Cidade Cidade Cidade 

Funções 

Vida 
Aprendizagem 

Lazer 

Vida 
Aprendizagem 

Lazer 

Vida 
Aprendizagem 

Lazer 

Vida 
Aprendizagem 

Lazer 

Aprendizagem 
Lazer 

Aprendizagem 
Lazer 

Vida 
Aprendizagem 

Lazer 

Vida 
Aprendizagem 

Lazer 

Localização Isolado Periférico Inserido Central Inserido Central Disperso Global 

Compacidade Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto Disperso Disperso 

Densidade Baixa Baixa Alta Média Alta Média Média Média 

Limites Claros Claros Perceptíveis Perceptíveis Claros Inexistentes Inexistentes Inexistentes 

Acessibilidade Baixa Baixa Média Alta Média Alta Alta Alta 

Foco Interno Interno Externo Externo Interno Externo Externo Externo 

 

Tabela 2 – Tipologias de recinto universitário – resumo de características morfológicas 

(Cannas da Silva e Heitor, 2016) 

 

RECINTOS AUTÓNOMOS 

Os recintos autónomos, na sua génese, são entidades independentes responsáveis por todas as 

atividades diárias dos seus utilizadores, estabelecendo apenas as conexões mínimas necessárias 

com a cidade mais próxima. Estes recintos destacam-se pela sua localização excluída e baixa 

acessibilidade, com os seus limites muito definidos. São também características a sua muito 

baixa densidade, distribuição axial e a existência de poucos elementos relevantes. 

As instituições universitárias portuguesas deste tipo apresentam, na sua grande maioria, uma 

distribuição mais orgânica e uma circulação mais heterogénea em relação às características do 

genótipo. Estes recintos são de média densidade e os seus limites são também menos definidos. 

Os percursos dentro do recinto têm tendência para ser mais orgânicos e a área total inferior a 

10ha.  
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RECINTOS CONTÍGUOS 

Os recintos contíguos são, em muitos casos, resultado de necessidades de expansão e 

especialização dos espaços, associados ao alto custo dos terrenos urbanos, o que leva as 

universidades a deslocar as suas infraestruturas para áreas periféricas das cidades. Assim, a sua 

localização é classificada como periférica e a sua acessibilidade é média-baixa, com limites 

visíveis e fronteiras maioritariamente abertas. 

Em Portugal, os recintos universitários deste tipo apresentam uma circulação mais heterogénea, 

sem a presença de elementos marcantes. As barreiras tendem a ser menos obstrutivas, com 

fronteiras permeáveis. São recintos fragmentados de média-baixa densidade com áreas 

desportivas. 

RECINTOS INTERNOS 

Os recintos internos definem-se pela sua integração na malha urbana da cidade, estando 

também capacitados para suportar a permanência da sua comunidade. A sua localização 

incorporada confere-lhe uma alta acessibilidade e as suas fronteiras, apesar de fechadas, 

permitem alguma permeabilidade visual, com limites claros.  

Nas instituições universitárias portuguesas, os recintos classificados como internos apresentam 

limites visíveis e apenas alguns elementos relevantes. A sua compacidade tende a ser mais 

fragmentada e a sua circulação heterogénea.  

RECINTOS PROMOTORES 

Os recintos promotores são responsáveis por grande parte do desenvolvimento da cidade, 

estabelecendo uma relação de dependência entre ambos. Nestes casos, o recinto foi instalado 

em pequenas áreas urbanas, promovendo o crescimento da cidade e atraindo a fixação de 

habitantes e indústrias. 

Corresponde ao modelo de desenvolvimento urbano implementado nos Estados Unidos da 

América em que à universidade era atribuído um terreno numa zona despovoada para que esta 

localizasse todas as suas infraestruturas (land grant universities) de modo a promover o 

desenvolvimento da zona e o ensino especializado de algumas áreas científicas de carácter 

prático (agronomia, ciências, engenharias e ciências militares). 

Em Portugal, este tipo de recinto não foi identificado. 
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RECINTOS FECHADOS 

Os recintos fechados, apesar da sua localização dentro do tecido urbano da cidade, destacam-

se pelo seu grande foco interior, funcionando como ilhas urbanas. As suas fronteiras 

impermeáveis e as suas barreiras de carácter mais obstrutivo contrastam assim com a sua 

localização central e alta acessibilidade.  

Os recintos universitários portugueses deste tipo revelaram ser menos densos, com menos 

barreiras obstrutivas e com ausência de elementos relevantes. Os seus limites são claros e as 

fronteiras fechadas. 

RECINTOS ABERTOS 

Os recintos abertos são parte integrante da cidade, sem fronteiras físicas claras que os separem. 

Estes recintos são usados pela comunidade académica e pela comunidade em geral, embora 

nalguns casos apenas como ponto de passagem. 

Este tipo de recinto não foi identificado em iES portuguesas.  

RECINTOS FRAGMENTADOS 

Os recintos fragmentados resultam de uma resposta à necessidade de expansão, recorrendo à 

ocupação de edifícios nas proximidades. Este tipo é bastante comum entre as universidades 

europeias mais antigas. 

Nas universidades portuguesas, os recintos fragmentados apresentam uma localização 

intercalada com altos níveis de acessibilidade. As suas barreiras são menos notórias, tornando-se 

menos obstrutivas. Os limites tendem a ser percetíveis, contrastando com os limites impercetíveis 

observados no genótipo.  

RECINTOS UBÍQUOS 

Os recintos ubíquos caracterizam-se pela sua simbiose com a cidade, tornado difícil a distinção 

entre ambos. São recintos que cresceram ao ritmo da cidade numa união sólida e inquebrável. 

São exemplo as universidades de Oxford e Cambridge, e a cidade de Louvain-la-Neuve, 

concebida de raiz na década de 1970 (Woitrin, 1998) para integrar a universidade na sua 

totalidade, promovendo a criação de um ambiente urbano e não de um recinto autónomo.  

Este tipo de recinto não se encontra presente nas iES portuguesas. 
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No âmbito desta dissertação foram analisados todos os recintos de iES público politécnico que 

englobavam mais do que um edifício, listados na tabela seguinte: 

IP ID RECINTO ESCOLAS LOCALIZAÇÃO 
Beja 1 IPBeja Escola Superior Agrária 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Beja 

Bragança 
 

2 Santa 
Apolónia 

Escola Superior Agrária 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Saúde 

Bragança 

3 Cruzeiro Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo 

Mirandela 

Castelo 
Branco 
 

4 Talagueira Escola Superior de Tecnologia 
Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Artes Aplicadas 

Castelo Branco 

5 ESACB Escola Superior Agrária Qt. da Senhora 
de Mércules 

6 ESECB Escola Superior de Educação Castelo Branco 

7 ESG Escola Superior de Gestão Idanha-a-Nova 

Cávado e 
do Ave 

8 Campus do 
IPCA 

Escola Superior de Design 
Escola Superior de Gestão 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
Escola Superior de Tecnologia 

Barcelos 

Coimbra 
 

9 Bencanta Escola Superior Agrária 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração 

Coimbra 

10 ESEC Escola Superior de Educação Solum 

11 ESTSC Escola Superior de Tecnologia da Saúde S. Martinho do 
Bispo 

12 ISEC Instituto Superior de Engenharia Quinta da Nora 

Guarda 
 

13 IPG Escola Superior de Educação, Comunicação 
e Desporto 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Guarda 

14 ESSG Escola Superior de Saúde Guarda 

15 ESTH Escola Superior de Turismo e Hotelaria Seia 

Leiria 
 

16 Campus 1 Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais 

Leiria 

17 Campus 2 Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Saúde 

Leiria 

18 Campus 3 Escola Superior de Artes e Design Caldas da 
Rainha 

19 Campus 4 Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar 

Peniche 

Lisboa 
 

20 Campus de 
Benfica 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Música 
Escola Superior de Comunicação Social 

Lisboa 

21 ESTC Escola Superior de Teatro e Cinema Lisboa 
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IP ID RECINTO ESCOLAS LOCALIZAÇÃO 
Lisboa 
 

22 ISEL Instituto Superior de Engenharia  Lisboa 

23 ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde Lisboa 

Portalegre 
 

24 ESECS Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais 

Portalegre 

25 ESTG Escola Superior de Tecnologia e Gestão Portalegre 

26 ESS Escola Superior de Saúde Portalegre 

27 ESA Escola Superior Agrária Elvas 

Porto 
 

28 Campus 1 – A Instituto Superior de Engenharia  
Escola Superior de Saúde 

Asprela 

29 Campus 1 – B Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração 

Asprela 

30 Campus 1 – C Escola Superior de Educação Asprela 

31 Campus 1 – D Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo 

Baixa 

32 Campus 2 Escola Superior de Media Artes e Design 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo 

Póvoa do Varzim 
/ Vila do Conde 

 33 Campus 3 Escola Superior de Tecnologia e Gestão Tâmega e Sousa 
- Felgueiras 

Santarém 
 

34 ESAS Escola Superior Agrária Quinta do 
Galinheiro 

35 ESSES / 
ESGTS 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia 

Complexo 
Andaluz 

36 ESSS Escola Superior de Saúde Quinta do 
Mergulhão 

37 ESDS Escola Superior de Desporto Rio Maior 

Setúbal 
 

38 Campus 
Setúbal 

Escola Superior de Educação 
Escola Superior de Tecnologia 
Escola Superior de Ciências Empresariais 
Escola Superior de Saúde 

Setúbal 

39 Campus 
Barreiro 

Escola Superior de Tecnologia Setúbal 

Tomar 
 

40 Quinta do 
Contador 

Escola Superior de Tecnologia 
Escola Superior de Gestão 

Tomar 

41 EST Escola Superior de Tecnologia Abrantes 

Viana do 
Castelo 
 

42 ESSE Escola Superior de Educação Viana do Castelo 

43 ESTG Escola Superior de Tecnologia e Gestão Viana do Castelo 

44 ESS Escola Superior de Saúde Viana do Castelo 

45 ESA Escola Superior Agrária Refóios do Lima 

46 ESCE Escola Superior de Ciências Empresariais Valença 

47 ESDL Escola Superior de Desporto e Lazer Melgaço 

Viseu 
 

48 ESE Escola Superior de Educação Viseu 

49 ESTG Escola Superior de Tecnologia e Gestão Campus 
Politécnico 

50 ESA Escola Superior Agrária Quinta da 
Alagoa 

51 ESS Escola Superior de Saúde Viseu 

52 ESTG Escola Superior de Tecnologia e Gestão Lamego 

 

Tabela 3 – Identificação dos Recintos de iES Politécnico analisados. 
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De entre os recintos de instituições politécnicas analisados foram identificados apenas quatro 

genótipos dos oito definidos por Cannas da Silva (2017), nomeados na tabela 4.  

 

 

Tabela 4 – Genótipos identificados nos recintos de Institutos Politécnicos em Portugal. 

 

Em Portugal não é possível identificar todos os genótipos definidos, contudo, os genótipos 

identificados nas iES Universitário Portuguesas (Cannas da Silva 2017) e nos iES Politécnico 

apresentam características semelhantes, com exceção também para a existência de recintos 

fragmentados nas instituições universitárias. 

  

Tipo de Recinto AUTÓNOMO CONTÍGUO INTERNO FECHADO 

Ícone 
    

Integração no 
tecido urbano 

- - - + - - 

Funções 
Vida quotidiana 
Aprendizagem 
Lazer 

Vida quotidiana 
Aprendizagem 
Lazer 

Vida quotidiana 
Aprendizagem 
Lazer 

Aprendizagem 
Lazer 

Localização Isolado Periférico Inserido Inserido 

Compacidade Compacto Compacto Compacto Compacto 

Densidade Baixa Baixa Alta Alta 
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2.2.1 RECINTOS AUTÓNOMOS 

Os recintos autónomos destacam-se pela sua localização excluída e baixa acessibilidade, com 

limites muito definidos. São recintos de muito baixa densidade com barreiras permeáveis. 

Apresentam poucos elementos marcantes e uma distribuição axial. A circulação distribui-se de 

forma homogénea com percursos ortogonais e orgânicos.  

Os recintos politécnicos identificados neste tipo tendem a ser mais compactos em relação ao 

genótipo e, à semelhança dos recintos universitários, os seus limites são menos definidos e a sua 

área total é também inferior a 10ha. As suas fronteiras são permeáveis com algumas barreiras 

artificiais obstrutivas. (Ver anexos pág. 63-66) 

 

 

 Fig. 7 – Recintos Autónomos – Gráfico Síntese 
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2.2.2 RECINTOS CONTÍGUOS 

Os recintos contíguos apresentam uma localização periférica, com acessibilidade média-baixa. 

As suas fronteiras são abertas na grande maioria dos casos, com barreiras naturais e artificiais 

maioritariamente obstrutivas. Os seus limites são visíveis e a sua densidade é baixa.  

As instituições politécnicas classificas neste tipo, tal como as universitárias, apresentam barreiras 

menos obstrutivas, fronteiras menos abertas e média-baixa densidade. A sua distribuição tende a 

ser linear e os seus limites percetíveis. (Ver anexos pág. 67-71) 

 

  
Fig. 8 – Recintos Contíguos – Gráfico Síntese 
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2.2.3 RECINTOS INTERNOS 

Os recintos internos têm uma localização incorporada na malha urbana, com uma alta 

acessibilidade. As fronteiras são fechadas com alguma permeabilidade visual e limites claros. 

São recintos de média-baixa densidade e, no que diz respeito à sua compacidade, intercalados. 

A sua distribuição é ortogonal com todo o tipo de percursos. Apresentam uma área entre os 100 

e 200 hectares.  

Nos recintos politécnicos este é o tipo mais comum identificado. As suas características diferem 

do genótipo apresentando uma estrutura disjunta no que toca à sua compacidade, distribuição 

bidirecional, percursos ortogonais e orgânicos e área inferior a 10ha. (Ver anexos pág. 72-78) 

 

  

Fig. 9 – Recintos Internos – Gráfico Síntese 
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2.2.4 RECINTOS FECHADOS 

Os recintos fechados estão localizados no centro da cidade com altos níveis de acessibilidade. 

As suas fronteiras são impermeáveis e as barreiras obstrutivas. Apresentam limites visíveis e 

densidade média-alta. Organizam-se estruturalmente segundo uma distribuição bidirecional. 

Apresentam alguns pontos de referência à escala do recinto. No que diz respeito à 

compacidade, são considerados intercalados. Ocupam áreas entre os 10 e os 50 hectares.  

À semelhança dos recintos universitários, os recintos politécnicos neste tipo apresentaram limites 

claros e uma área inferior a 10ha. Destacam-se pela sua elevada compacidade e pela presença 

de alguns pontos de referência à escala urbana, além dos existentes à escala do recinto. (Ver 

anexos pág. 79-81) 

 

  

Fig. 10 – Recintos Fechados – Gráfico Síntese 
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Este capítulo refere-se aos estudos de caso selecionados a partir da análise elaborada no 

capítulo anterior: os Institutos Politécnicos de Bragança e de Beja.  

O capítulo está organizado em três partes. Na primeira justifica-se a seleção dos casos de 

estudo. Na segunda parte descreve-se a metodologia de análise adotada. Na terceira parte 

procede-se à análise dos dois estudos de caso. Faz-se o seu enquadramento na rede de iES, 

caracterizam-se os respetivos recintos, descrevem-se as suas características configuracionais e 

comparam-se os resultados obtidos.  

 

Após o mapeamento e análise morfológica de todas as iES politécnico público em Portugal, 

procedeu-se à seleção de casos de estudo. Estes foram selecionados tendo em conta não só a 

instituição em si, a sua oferta formativa e nível de importância regional, mas também tendo em 

conta a cidade em que esta está inserida. Foram selecionados dois casos de recintos internos, 

pois este foi o tipo mais comummente encontrado em IESPP em Portugal.  

Foram selecionadas as duas cidades interiores portuguesas no extremo norte e sul que sediam 

instituições de ensino politécnico público: Bragança e Beja. 

As duas cidades apresentam semelhanças em termos de dimensão, assim como a nível 

demográfico e sócio-cultural. O Instituto Politécnico de Bragança e o Instituto Politécnico de Beja 

apresentam ainda uma oferta formativa semelhante. Ambos assumem um papel ativo no 

desenvolvimento local e regional, investindo na formação, permitindo o acesso ao ensino 

superior de um maior número de pessoas, contribuindo para a sua progressão social, 

comunitária e pessoal, criando postos de trabalho e permitindo também a fixação da população 

ativa. 

A metodologia de análise propõe uma leitura detalhada dos recintos universitários ao nível da 

sua organização à escala do recinto e do edificado com o propósito de identificar a forma de 

organização espacial das várias funções estabelecidas nesses recintos e explorar o seu potencial 

de interface com a comunidade.  
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Trata-se de uma análise de natureza espaço-funcional (Heitor, 2007) com recurso à metodologia 

de sintaxe espacial (do inglês Space Syntax).  

Esta metodologia foi desenvolvida na década de 1970 por uma equipa de investigadores do 

University College London liderada por Bill Hillier e Julienne Hanson e posteriormente testada em 

diferentes contextos e aperfeiçoada por uma vasta comunidade de investigadores. Parte de uma 

representação simplificada do espaço construído com base em relações de natureza topológica 

quantificáveis, ou seja, é uma representação que “permite definir elementos discretos passíveis 

de serem codificáveis com recurso a um grafo, e quantificados com base em algoritmos 

desenvolvidos no âmbito da teoria de grafos” (Heitor, 2001). 

Nesta representação simplificada do espaço construído, consideram-se dois tipos de modelo: (1) 

um modelo para a escala urbana destinado a descrever as condições de acessibilidade da 

malha urbana; (2) um modelo à escala do edifício destinado a descrever o tipo de programa 

estabelecido. O conceito de programa refere-se ao modo como as várias funções e usos se 

organizam no espaço, ou seja, como “uma determinada organização ou instituição se 

estabelece e distribui no espaço” (Heitor, 2001).  Ambos são representados graficamente 

através do mapa axial e de segmentos e do mapa de espaços convexos, que correspondem a 

representações bidimensionais simplificadas produzidas a partir da planta.  
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Fig. 11 –  Representação da cidade de Londres e respectivo mapa axial (Hillier, 1996)  

O mapa axial é constituído pelo menor conjunto de eixos, designados por linhas axiais, que 

cobre todo o sistema espacial (figura 11). Corresponde à imagem de continuidade física e visual 

experimentada por aqueles que se movem no sistema e o seu fundamento prende-se com a 

perceção e navegação em ambiente urbano.  

O grafo axial de um mapa axial é um grafo em que os vértices, ou nós, correspondem às linhas 

e dois vértices são adjacentes se e só se as linhas correspondentes se intersectam. O grafo axial 

contém informação acerca das conexões de cada linha com todas as outras que constituem o 

sistema e permite analisar a posição relativa de cada eixo da malha em relação a todos os 

outros eixos. Desta forma, as propriedades obtidas não variam com as condições individuais de 

cada eixo, mas com a sua posição (topológica) no sistema onde está inserido. 

Posteriormente, permitindo desenvolvimentos na análise da perceção do espaço pelo utilizador 

através da introdução da angularidade como fator de impacto na perceção da continuidade do 

tecido urbano, foi desenvolvido o mapa de segmentos (Turner 2004). Este mapa deriva do mapa 

Ilustração do espaço público 

Pormenor da estrutura espacial 

Mapa Axial 
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axial, embora considere que cada intersecção (cruzamento e mudança de direção) fragmenta a 

linha axial em segmento, que funcionam como a unidade mais simples que compõe este tipo de 

representação. 

O mapa convexo é constituído pelo menor conjunto de linhas axiais que cobre todo o sistema 

espacial no sentido que qualquer espaço convexo é atravessado por pelo menos uma dessas 

linhas. Permite caracterizar as relações entre os espaços do sistema e os elementos construídos e 

traduz a imagem de contenção física experimentada por aqueles que permanecem estáticos no 

sistema. 

 

Fig. 12 –  Representação espacial e respectivos grafos (Hillier, 1996)  

O grafo convexo de um mapa convexo é um grafo em que os espaços, ou células, correspondem 

aos vértices, ou nós, e as relações de permeabilidade entre eles às arestas (figura 12). Como tal, 

não são consideradas nem relações de contenção espacial e de acessibilidade visual.  

Hillier e Hanson (1984) introduziram ainda o chamado grafo justificado. Este grafo não é mais 

do que uma representação particular dos grafos axial e convexo, mas em que são considerados 

vários níveis. O nível zero é designado por raiz do grafo; os espaços diretamente acessíveis a 

partir do espaço que constitui a raiz são colocados no nível imediato (1); no nível 2 são 

colocados os espaços em que é necessário passar por um espaço intermédio e assim 

sucessivamente até serem considerados todos os espaços. 

As medidas sintáticas quantificam o padrão de relações espaciais presentes num sistema, ou 

mais propriamente, o modo como os espaços se organizam localmente e se estruturam 

globalmente. A dimensão local corresponde às relações de vizinhança estabelecidas entre os 

espaços (eixos), ou seja, ao modo como os espaços se relacionam com os imediatamente 

adjacentes, enquanto a dimensão global é determinada pelas inter-relações estabelecidas entre 
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todos os espaços presentes na configuração a partir das noções de profundidade, contiguidade 

e controlo. Assim, a cada eixo são atribuídos valores numéricos que expressam a sua 

importância relativamente aos eixos vizinhos e a complexidade dos percursos que permitem o 

acesso aos restantes. 

A quantificação do padrão de relações sintáticas existente permite identificar as características 

diretas da estrutura configuracional. As relações sintáticas caracterizam-se em função das noções 

de profundidade, de contiguidade e de controlo espacial. A profundidade de um espaço v 

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

profundo quanto maior for a sua distância aos outros espaços, i.e., quanto menos acessível for. 

A contiguidade de um espaço v traduz o número de espaços diretamente adjacentes. Um espaço 

será tanto mais contíguo quanto maior for o número de espaços confinantes com ele. O controlo 

de um espaço v precisa a importância do espaço v relativamente aos outros espaços do sistema 

enquanto ponto obrigatório de passagem. 

A medida sintática de maior relevância é a integração e exprime o grau de centralidade (ou 

acessibilidade) dos eixos presentes funcionando, assim, como uma medida de hierarquia 

espacial. A integração de um eixo relativamente a outro é dada pela sua profundidade relativa. 

Desenvolvidas a partir desta noção de profundidade, as duas variáveis que melhor capturam a 

importância estrutural relativa de um eixo representado num grafo axial são a integração 

(closeness centrality) e a escolha (betweeness centrality)4.  Estas medidas estão relacionadas com 

o potencial de movimento podendo estabelecer-se um paralelismo entre o valor de integração de 

um eixo e o seu potencial em ser entendido como um destino em deslocações aleatórias (to-

movement) e entre o valor de escolha e o potencial que um eixo apresenta em ser utilizado como 

atravessamento em deslocações em que não seja nem origem nem destino (through-movement). 

Estas variáveis permitem fazer comparações e hierarquizar potenciais de movimento em 

percursos diferentes. Visualmente apresentam-se segundo uma escala cromática em que os 

valores mais baixos são representados a azul e os mais altos a vermelho numa gradação de tons 

frios para tons quentes. Embora a variável de integração avaliada através do mapa axial tenha 

já sido submetida a um processo de normalização, a variável de choice é dependente do 

sistema a que diz respeito, ou seja, os valores obtidos na análise de um sistema urbano não são 

                                                             

4 A medida global de integração é calculada segundo INT _i=1/ RRA _i =D_i/ RA _i, em que 
RA é a Assimetria Relativa, e RRA (Assimetria Relativa Real) corresponde a um processo de normalização 
de RA desenvolvido para proporcionar comparações entre grafos de tamanhos diferentes. A medida de 
escolha corresponde ao número de vértices intermédios que se encontram no percurso mais curto entre 
dois vértices i e j (Al-Sayed et al., 2014). 
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comparáveis com os obtidos na análise de um sistema diferente. Para poder estabelecer 

diretamente comparações entre sistemas díspares, torna-se necessário recorrer às versões 

normalizadas de integração e escolha (NACH – normalized angular choice e NAIN – 

normalized angular integration) (Hillier, Yang, Turner 2012), através da análise angular do 

mapa de segmentos. Por esta razão, e para evitar a duplicação de informação, no âmbito desta 

dissertação recorreu-se apenas ao mapa de segmentos, avaliando-se as versões normalizadas e 

angulares destas medidas sintáticas. 

Na análise dos dois recintos foram realizados grafos justificados de cada edifício/escola para 

caracterizar a sua estrutura e organização espaço-funcional. Para esta análise, foram 

consideradas as seguintes valências funcionais: espaços letivos, gabinetes/espaços de 

investigação, espaços administrativos, áreas técnicas, pátios/terraços, áreas de circulação, 

acessos e áreas com acesso ao exterior. Foram também destacados os espaços com maior 

potencial para se tornarem interfaces (Peponis, 2018) de encontro entre a comunidade 

académica e a comunidade das cidades em que o recinto se integra, i.e., com potencial de 

promover uma maior diversidade de utilizadores e interações sociais, contribuindo para um 

maior envolvimento da comunidade nos Institutos Politécnicos, tais como: auditórios, bibliotecas, 

bar/sala de convívio, zonas desportivas, incubadoras de empresas e áreas de exposição. 

Para uniformizar o nível de acessibilidade das várias entradas dos edifícios, foi considerado um 

ponto geral exterior, tendo como premissa base que cada utilizador escolhe a entrada mais 

próxima dos espaços a que pretende aceder. A mudança de cota e/ou de piso estão 

representadas com linhas curvas para se diferenciarem das restantes ligações. Cada nível de 

profundidade corresponde ao número de espaços contíguos que é necessário atravessar para 

chegar ao espaço pretendido. 

 

Beja tem uma população de cerca de 23.500 habitantes (INE 2011), distribuídos numa área 

aproximada de 7km2. A oferta de ensino politécnico é estabelecida em 1979 com a criação da 

Escola Agrária e da Escola de Educação. Em 1991 é completada com a criação da Escola de 

Tecnologia e Gestão e, em 2002, com a Escola de Saúde.  
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Ao nível da oferta formativa, o Instituto Politécnico de Beja oferece cerca de 30 ciclos de estudos 

entre Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), Licenciaturas, Mestrados e Pós-

Graduações, cobrindo 14 das áreas de estudo CNAEF. 

Bragança tem uma população de cerca de 24.000 habitantes distribuídos numa área 

aproximada de 10km2. O Instituto Politécnico é criado em 1983 sendo atualmente constituído 

por quatro escolas localizadas no polo de Bragança – Agrária, Tecnologia e Gestão, Educação 

e Saúde – e pela Escola de Comunicação, Administração e Turismo no polo de Mirandela.  

Ao nível da oferta formativa, o Instituto Politécnico de Bragança oferece cerca de 160 ciclos de 

estudos entre Cursos de Especialização Tecnológica (CETs), Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP), Licenciaturas, Mestrados e Pós-Graduações, cobrindo 16 das áreas de 

estudo CNAEF. 

3.3.2.1 ESCALA URBANA 

BEJA 

 

Fig. 13 – Mapa Axial de Beja (Fonte do mapa axial: Shurush, 2017a) 

Beja apresenta uma malha urbana de matriz radial e desenvolvimento planeado. O recinto do 

Instituto Politécnico de Beja localiza-se no extremo sudoeste da cidade, integrado na malha 

radial da cidade, no exterior do anel que delimita o centro do núcleo urbano.  



39 
 

Na análise de Integração comprova-se a importância da estrutura radial da cidade pela 

sobreposição do núcleo de integração com o anel central. Os eixos com valores de integração 

mais elevados estabelecem o perímetro do centro histórico da cidade, e definem a expansão 

para este. 

  

Fig. 14 – Mapa de Segmentos de Beja – NAIN Rn (Shurush, 2017a) 

Na análise de NAIN (Raio n) (figura 14) obtiveram-se valores entre 0,3738 e 1,2986, sendo 

que a mediana dos valores da cidade é 0,840417. A média dos valores de NAIN da cidade é 

0,8519, um valor ligeiramente acima da mediana. Esta análise realça a estrutura equilibrada da 

cidade no que diz respeito à integração, pela distribuição entre eixos mais e menos integrados. 

O Instituto Politécnico de Beja, apesar de estar adjacente ao anel exterior da cidade, está 

diretamente associado ao anel central. Os segmentos que compõe o recinto apresentam um valor 

médio de NAIN de 0,8811, acima da média da cidade. Ao considerar apenas o segmento 

onde se localiza a entrada principal do recinto, o valor de NAIN sobe para 0,9933, o que 

posiciona este segmento nos 25% de segmentos mais integrados de Beja. Este facto indica que o 

eixo onde se localiza a entrada do recinto tem potencial para se tornar um destino no âmbito de 

deslocações dentro da malha urbana, considerando apenas o fator da configuração espacial. 

Na relação entre os segmentos que compõem o sistema, o segmento em que se localiza a 

entrada do recinto do IPBeja tem características que lhe permitem tornar-se dominante. 
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Fig. 15 – Análise de Segmentos de Beja 

Na análise de NACH (Raio n) (figura 16), a cidade de Beja apresentou um valor máximo de 

1,4794 e médio de 0,9152, com uma mediana de 0,968051. 

A estrutura radial da cidade destaca-se como estrutura principal (Hillier 2014, Al-Sayed et al 

2014), apoiada em alguns eixos mais relevantes de ligação entre os dois anéis principais (figura 

14). 

O valor médio do recinto do politécnico é de 0,893, muito próximo, embora ligeiramente 

abaixo da média da cidade. Este facto é consistente com a morfologia do recinto, e com o facto 

de os seus eixos internos serem apenas distribuidores de circulação ao nível do recinto, isolando-

se da rede urbana. O valor de 1,2388 registado na entrada principal do recinto revela um 

grande potencial para que o recinto seja visto em deslocações dentro do espaço urbano, uma 

vez que se localiza num dos segmentos com maior probabilidade de ser utilizado como 

atravessamento em deslocações pela cidade em que não seja nem origem nem destino, dentro 

dos 25% de segmentos com maior valor de NACH. 
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Fig. 16 – Mapa de Segmentos de Beja – NACH Rn (Shurush, 2017a) 

 

BRAGANÇA 

 

Fig. 17 – Mapa Axial de Bragança (Shurush, 2017b) 

Bragança revela uma estrutura orgânica e fragmentada, fortemente apoiada na topografia 

acidentada da cidade. 
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O recinto do Instituto Politécnico de Bragança assume uma posição geograficamente central na 

malha orgânica da cidade ao longo de uma das principais vias de orientação norte-sul. 

O núcleo de integração da análise de NAIN (Raio n) (figura 18) reflete a estrutura fragmentada 

da malha urbana da cidade, desenvolvendo-se ao longo de dois eixos principais, nos sentidos 

norte-sul e este-oeste. 

 

Fig. 18 – Mapa de Segmentos de Bragança – NAIN Rn (Shurush, 2017b) 

Bragança apresenta um valor de NAIN mínimo de 0,2473 e máximo de 0,9684, estando a 

média do Instituto Politécnico de 0,666 próxima, ainda que ligeiramente superior, à média da 

cidade de 0,6152. Estes valores baixos são reflexo da estrutura fragmentada da cidade, em que 

não de identifica um núcleo de integração coeso, mas antes um conjunto de eixos fraturantes 

com potencial de se constituírem como centralidades. 

O valor mediano de NACH para a cidade de Bragança é de 0,610647, um valor ligeiramente 

mais baixo do que o valor médio. A localização central do Instituto Politécnico de Bragança é 

sustentada pela proximidade ao núcleo de integração. Quando considerada a entrada principal 

do recinto, o valor obtido de 0,6723 é semelhante ao da média do recinto, apresentando um 

baixo potencial de este se constituir como um destino em deslocações aleatórias na cidade. 
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Fig. 19 – Análise de Segmentos de Beja 

A análise de Escolha à escala global da cidade (NACH Rn) (figura 20) com um valor máximo de 

1,4941 e médio de 0,8509, revela uma estrutura principal assente nos eixos de expansão e de 

ligação a outras regiões urbanas, complementada por uma estrutura secundária composta por 

elementos díspares, com valores de NACH muito variáveis, criando uma malha com bastantes 

descontinuidades. 

O valor médio do recinto politécnico de 0,9118 e do acesso principal de 1,0183 revelam 

algum potencial de serem atravessados em deslocações aleatórias pela cidade em que não 

sejam nem origem nem destino, uma vez que ocupam segmentos incluídos nos 50% que 

apresentam valores mais elevados de escolha. 

 

Fig. 20 – Mapa de Segmentos de Bragança – NACH Rn (Shurush, 2017b) 
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COMPARAÇÃO 

 BEJA BRAGANÇA 

Nº Linhas axiais 993 2246 

Nº Segmentos 2420 4275 

NAIN 

Mínimo 0,373793703 0,247331749 

1º Quartil 0,731574 0,545637 

Mediana 0,840417 0,610647 

Média 0,851856183 0,615234199 

3º Quartil 0,981482 0,685413 

Máximo 1,298584316 0,968440339 

Média do recinto politécnico 0,8811 0,666 

Acesso principal do recinto politécnico 0,993306103 0,672316534 

NACH 

1º Quartil 0,806101 0,758578 

Média 0,915174414 0,850906239 

Mediana 0,968051 0,926426 

3º Quartil 1,132695 1,098859 

Máximo 1,479365224 1,494076602 

Média do recinto politécnico 0,89298 0,9118 

Acesso principal do recinto politécnico 1,238846827 1,018295759 

Tabela 5 –  Síntese da análise espacial de Beja e Bragança à escala urbana  

O tecido urbano das duas cidades é visivelmente distinto: Beja apresenta uma malha urbana de 

matriz radial e desenvolvimento planeado; Bragança revela uma estrutura baseada numa malha 

deformada de desenvolvimento orgânico.  

Bragança apresenta mais do dobro de linhas axiais e cerca de 1,7 vezes o número de 

segmentos em relação aos números do mapa da cidade de Beja. Este facto realça que Bragança 

tem uma estrutura mais fragmentada do que a de Beja, uma vez que a sua diferença de área é 

bastante menos significativa que a diferença encontrada no número de linhas axiais. O facto de 

o número de segmentos não aumentar na mesma proporção é reflexo da estrutura pouco 

contínua da cidade de Bragança, em que as linhas axiais são compostas por menos segmentos 

do que em Beja. 
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Apesar do maior número de linhas axiais e de segmentos no mapa axial de Bragança, a sua 

malha urbana mais dispersa justifica os valores de Integração à escala global da cidade (NAIN 

Rn) mais baixos em relação aos valores observados em Beja. Em termos de Escolha à escala 

global da cidade (NACH Rn), as duas cidades apresentam valores semelhantes. A análise de 

NACH, em que ambas as cidades apresenam valores máximos e médios semelhantes, 

enquadrados nos valores de referência obtidos por Hillier, Yang e Turner (2012), reforça a mais 

forte estrutura secundária da cidade de Beja, observável na diferença entre os valores médios 

das duas cidades. Bragança, embora apresentando um valor máximo de NACH mais alto, 

reflectindo o domínio de algumas vias da sua rede principal, apresenta uma rede secundária de 

estrutura mais fraca, demonstrada pelo valor médio inferior de NACH. Beja apresenta assim 

uma estrutura mais coerente do que Bragança, com uma menor discrepância entre a estrutura 

principal (foregrounf network) e a secundária (background network) (Hillier 2014). 

Quanto à localização dos recintos de ensino politécnico, apesar de serem ambos classificados 

como recintos integrados (Cannas da Silva, 2017), verifica-se que o IP de Beja está implantado 

numa extremidade da cidade, enquanto o IP de Bragança apresenta uma posição 

geograficamente mais central. Ambos os recintos politécnicos fazem parte da rede secundária 

das respectivas cidades, porém o de Bragança está directamente apoiado na rede principal 

(Hillier, 2014) da cidade o que lhe confere algumas vantagens a nível da visibilidade obtida. 

 

 3.3.2.2 ESCALA DO EDIFÍCIO 

Os recintos Politécnicos de Beja e Bragança são compostos por quatro escolas, edifícios de 

serviços centrais, cantina e residências ao serviço dos seus estudantes.  

O recinto do Instituto Politécnico de Beja é constituído por um lote principal onde se localizam 

dois edifícios de serviços centrais (com cantina, auditório e biblioteca), a escola de educação e 

a escola agrária. Adjacentes a este lote encontram-se, a sul, a escola de saúde e, a norte, a 

escola de tecnologia e gestão. As seis residências de estudantes estão dispersas pela cidade, 

estando duas delas integradas no bairro contíguo e as restantes dispersas pelo território urbano. 

O recinto principal do Instituto Politécnico de Bragança integra o edifício de serviços centrais, 

serviços de ação social e cantina, duas residências e três escolas: tecnologia e gestão, agrária e 

educação. A escola de saúde encontra-se ligeiramente afastada (a cerca de 750m) para se 

aproximar da unidade hospitalar de Bragança, contudo, a sua relação de dependência com o 

recinto principal não é afetada.  
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Fig. 21 – Planta dos recintos Politécnicos de Beja e Bragança, respetivamente 
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Grafo 4 - Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Bragança
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Grafo 5 - Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Beja

1º nível

3º nível

4º nível

2º nível

5º nível

6º nível

7º nível

Grafo 6 - Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Bragança
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Grafo 8 - Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Instituto Politécnico de Bragança
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ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA - BEJA 

 A Escola Agrária de Beja organiza-se em dois edifícios independentes: o 

principal aloja a maioria das funções, incluindo salas de aula e laboratórios, 

espaços administrativos, gabinetes, áreas técnicas, sala de convívio e bar; o segundo, construído 

posteriormente aloja salas de aula e laboratórios, áreas técnicas e um auditório. O primeiro 

edifício, correspondente ao lado esquerdo do grafo 1, apresenta uma estrutura fortemente 

apoiada nos espaços de circulação, a partir dos quais se acede à maioria das áreas do edifício. 

Com um máximo de 6 níveis de profundidade, os espaços distribuem-se uniformemente, à 

exceção dos espaços administrativos que se encontram a uma profundidade menor, sendo 

também acedidos também a partir do exterior. O segundo edifício é constituído por dois blocos 

que comunicam entre si através de uma passagem superior, com uma distribuição espacial quase 

simétrica e apenas 5 níveis de profundidade, sendo o último destes ocupado apenas com áreas 

técnicas. Nesta escola, os espaços com potencial para serem usados pela comunidade exterior 

estão no 3º e 4º nível de profundidade, o que em relação à profundidade total dos edifícios (6 

níveis) corresponde a uma acessibilidade média. O grafo organiza-se maioritariamente em 

estruturas do tipo de árvore, em que um mesmo espaço condiciona o acesso a vários outros. No 

entanto, no segundo edifício, destaca-se a grande profundidade relativa do espaço do auditório, 

que se encontra a 4 níveis de distância a partir da entrada do edifício, apenas um passo mais 

superficial do que os espaços mais profundos. 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO - BEJA 

A Escola Superior de Educação de Beja (grafo 3) possui planta quadrada em que 

a circulação é feita através dos corredores centrais, que dão acesso à maioria 

dos espaços. O piso -1 tem acesso ao exterior e é reservado às áreas técnicas e ao pavilhão 

desportivo.   As salas de aula distribuem-se uniformemente entre o piso 0 e 1, os gabinetes 

concentram-se maioritariamente no piso 1. Os espaços administrativos localizam-se 

exclusivamente no piso 0. A estrutura do grafo é clara, maioritariamente subdividida em árvores, 

embora com alguns anéis na distribuição espacial. A sequência de corredores gera uma maior 

profundidade dos espaços, que atingem 7 graus de profundidade. O auditório localiza-se numa 

zona acessível, de apenas dois níveis de profundidade. 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE - BEJA 

A Escola Superior de Saúde de Beja, representada no grafo 5, apresenta uma 

hierarquia baseada em espaços de circulação, à semelhança da escola agrária 

(grafo 1). A escola distribui-se em duas alas com espaços de circulação paralelos à fachada 
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principal. Os espaços organizam-se maioritariamente em árvore, e os poucos anéis observados 

no edifício incluem os espaços de circulação, criando uma hierarquia espacial muito marcada e 

um elevado nível de controlo nos espaços mais profundos. O edifício apresenta um máximo de 5 

níveis de profundidade, correspondendo a grande maioria dos espaços do último nível a 

gabinetes de docentes e espaços de investigação. Os espaços públicos considerados nesta 

análise – o bar e o auditório – estão ambos localizados no piso 0, a 4 níveis de profundidade 

da entrada principal. 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO - BEJA 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja é o edifício mais recente do 

recinto, destacando-se pelo volume suspenso dos auditórios. O interior é muito 

marcado pela sucessão de espaços de circulação, conferindo ao edifício 7 níveis de 

profundidade (grafo 7). Estes espaços criam alguns anéis na distribuição de espaços no piso 0, 

o que confere diferentes possibilidades de acesso e movimento neste piso, estando os restantes 

organizados em árvores. No piso -1 a escola oferece vários espaços destinados a incubadora 

de empresas com acesso próprio ao exterior, no 3º nível de acessibilidade. Ao mesmo nível, 

porém no piso de entrada, situam-se o bar e a sala de convívio. No piso 1, os gabinetes de 

docentes representam a grande maioria dos espaços, ocupando o 6º e o 7º nível de 

profundidade. No mesmo piso situam-se os dois auditórios, a meio da escala de profundidade 

do edifício. Verifica-se que há uma maior procura de privacidade para os gabinetes de docentes 

e espaços administrativos, organizando-se os restantes espaços em níveis mais acessíveis a partir 

do exterior. 

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA - BRAGANÇA 

A Escola Agrária de Bragança é marcada pela topografia do terreno sendo que a 

diferença de cotas possibilita que todos os pisos tenham acesso ao exterior. Esta 

característica é bem visível no grafo 2, uma vez que a distribuição dos espaços é feita muito 

mais através de áreas com acesso pelo exterior do que por espaços de circulação interiores. A 

profundidade máxima é inferior à profundidade da Escola Agrária de Beja, embora o grafo seja 

menos claro e estruturado de outra forma, incluindo mais anéis. Contudo, a distribuição 

funcional das duas escolas é semelhante, com uma distribuição equilibrada dos espaços entre os 

vários níveis de profundidade. Nesta escola há três auditórios acessíveis diretamente da entrada, 

no 2º nível de acessibilidade. O bar e a biblioteca, apesar de estarem no mesmo piso, estão no 

2º e no 3º nível de acessibilidade respetivamente. Está também aqui instalado o Centro de 
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Informação Europeia de Bragança – Europe Direct no 2º nível de profundidade, facilmente 

acessível a partir do exterior.  

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO - BRAGANÇA 

A Escola Superior de Educação de Bragança (grafo 4) apresenta uma estrutura 

mais complexa e uma clara separação entre áreas funcionais vocacionalmente 

destinadas a estudantes e professores, sendo o último piso reservado a gabinetes. Os espaços 

letivos distribuem-se ao longo de três pisos, estando as salas destinadas a aulas práticas no piso   

-1 e 0, e a aulas teóricas no piso 1. No piso de entrada é possível aceder a dois auditórios, 

duas áreas de exposição, ao bar, ao pavilhão desportivo e à audioteca. Apesar do grafo desta 

escola ser aparentemente menos claro que o da Escola Superior de Educação de Beja, têm 

ambos o mesmo nível de profundidade máxima e os espaços em destaque nesta análise situam-

se entre o 2º e o 5º nível de acessibilidade. A diferença observada entre o terceiro piso e os 

restantes manifesta-se também na estrutura do grafo, estando a zona correspondente ao 3º piso 

organizada em árvore, enquanto as restantes incluem também anéis, garantindo mais 

acessibilidade e opções de acesso aos espaços.  

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE - BRAGANÇA 

A Escola Superior de Saúde de Bragança (grafo 6) apresenta uma estrutura mais 

complexa, marcada por ligeiras diferenças de cota entre espaços localizados no 

mesmo piso. Esta característica afeta a acessibilidade dos espaços, tornando-os mais profundos, 

especialmente no piso de entrada e na cave. No piso 1, a distribuição é feita através das áreas 

de circulação, e os espaços mais profundos, à semelhança da escola de saúde de Beja, 

correspondem a gabinetes e áreas de investigação no 7º nível. As áreas públicas (o bar e o 

auditório), apesar de estarem no piso de entrada, não ocupam os níveis mais acessíveis do 

edifício. Devido ao acesso direto pelo exterior, a biblioteca é dos espaços mais fáceis de aceder 

e menos profundos do edifício. O edifício apresenta elevados níveis de controlo espacial nos 

espaços de maior profundidade, uma vez que a sua estrutura se organiza em árvore, implicando 

a passagem por uma sucessão de espaços de circulação até se atingir o nível de maior 

profundidade. 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO - BRAGANÇA 

Em Bragança, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (grafo 8) é constituída 

por vários blocos interligados entre si. À semelhança da escola de educação de 

Bragança, o grafo revela uma grande concentração de gabinetes e espaços de 
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investigação, porém, ocupando um nível de profundidade mais baixo. Tal como em Beja, a 

escola oferece espaços alocados a incubadora de empresas, contudo sem acesso próximo ao 

exterior, ocupando o 4º nível de profundidade. O bloco da entrada principal aloja o bar/sala 

de convívio e o auditório, no 2º e 4º nível de acessibilidade, respetivamente. Embora a 

biblioteca possua um bloco próprio, o acesso é feito apenas pelo bloco da entrada principal, 

conferindo-lhe níveis de profundidade entre o 4º e o 7º nível. O edifício organiza-se 

funcionalmente em árvore, com elevados níveis de controlo nos espaços mais profundos. 

A configuração espacial desempenha um papel fundamental na capacitação e promoção de 

encontro e interação social (Hillier e Hanson, 1984; Hillier et al., 1987; Hillier e Penn, 1991), 

podendo afetar a visibilidade do recinto e comprometer a missão de extensão do ensino superior 

à comunidade. A análise à escala da cidade revelou que as instituições politécnicas em estudo apresentam 

baixos valores de Integração (closeness centrality), revelando um baixo potencial de se tornarem destinos na 

cidade. Este facto é equilibrado por valores mais elevados na Escolha (betweenness centrality) , em especial 

quando considerada a entrada principal do recinto como referência, porém, este potencial de ser utilizado 

como atravessamento em deslocações em que não seja nem origem nem destino, é mais visível 

em Beja do que em Bragança.  

Fig. 22 – Síntese da Análise de Segmentos de Beja e Bragança 
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Ao analisar a profundidade dos espaços na globalidade do recinto, é possível constatar que ambos os 

institutos politécnicos em estudo possuem um total de 7 níveis de profundidade com a mesma distribuição 

espacial de funções entre o 1º e o 5º nível. 

Em ambos os casos, os espaços com potencial de serem utilizados pela comunidade exterior estão presentes 

na grande maioria dos níveis, o que demonstra que a capacidade de promover relações de proximidade 

entre a comunidade académica e exterior não foi uma preocupação de conceção dos edifícios. No entanto, 

a existência destes espaços nos níveis de menor profundidade vem afirmar a possibilidade de a instituição vir 

a promover mais interação, sem recorrer a alterações no espaço físico. Esta característica é mais visível em 

Bragança, porém, equilibra-se com valores mais elevados de Integração e Escolha na análise de segmentos 

de Beja, deixando assim ambas as instituições em níveis semelhantes de aptidão para o cumprimento da sua 

missão de extensão à cidade. Por um lado, Beja apresenta melhores níveis de integração e potencial de 

visibilidade do ponto de vista urbano, por outro, em Bragança os espaços com potencial para se constituírem 

como interface de interações localizam-se em zonas mais acessíveis nos edifícios. 

 

Fig. 23 – Distribuição das categoriais espaciais por níveis de profundidade nos Institutos Politécnicos de 

Beja e Bragança 
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A presente dissertação pretendeu entender as características morfológicas dos recintos das iES 

politécnico público em Portugal e as suas consequências na relação com os meios urbanos onde 

estão inseridas.  

De entre os recintos politécnicos analisados, 13,5% foram classificados como fechados, 17,3% 

como recintos autónomos, 25% como recintos contíguos, e 44,2% como recintos internos. Nos 

recintos universitários portugueses a maior ocorrência é registada nos recintos contíguos com 

28,3%, seguidos dos recintos internos com 26,4%, divergindo assim dos resultados obtidos nas 

instituições politécnicas.  

  

Fig. 24 – Somatório dos tipos de recinto identificados nas iES Portuguesas 

Os recintos internos, registados em maior número nas instituições politécnicas e na totalidade 

das iES em Portugal, possuem um grande potencial de interação com a comunidade devido à 

sua localização integrada na malha urbana na cidade. As suas fronteiras fechadas bem como os 

seus limites claros podem condicionar esta relação, contudo, a permeabilidade visual pode 

funcionar como fator convidativo à interação entre a comunidade exterior e académica.  

Os casos analisados, Instituto Politécnico de Beja e Instituto Politécnico de Bragança, inserem-se 

na categoria de recintos internos, possuindo características morfológicas favoráveis à interação 

entre a comunidade exterior e estudantil.  

Na análise sintática à escala urbana, ambas as instituições apresentaram valores de integração 

acima da média da cidade, embora não muito elevados, que condiciona o seu potencial para se 

tornarem destinos em deslocações urbanas. A análise de escolha, considerando a entrada 
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principal dos recintos, apresentou em ambos os casos os valores mais favoráveis da análise, 

revelando que os recintos apresentam algum potencial de ter visibilidade dentro da cidade em 

deslocações aleatórias. 

Na análise configuracional dos edifícios das escolas nos recintos em estudo concluiu-se que, em 

ambos os casos, os espaços com potencial de serem utilizados pela comunidade exterior estão 

presentes na grande maioria dos níveis de profundidade. Este fator, associado à análise de 

integração à escala da cidade, revela que tanto o Instituto Politécnico de Beja como o Instituto 

Politécnico de Bragança reúnem as condições necessárias à promoção de interações entre a 

comunidade académica e a população da cidade em que se inserem.  

A metodologia de análise aplicada nesta dissertação ao Instituto Politécnico de Beja e ao 

Instituto Politécnico de Bragança revelou ser eficaz no entendimento do relacionamento entre a 

sua configuração e a cidade em que se inserem, constituindo-se como uma análise transversal 

que pode ser aplicada a outras instituições de ensino, contribuindo para a leitura dos níveis de 

abertura e possibilidade de interação entre as instituições e os territórios em que estas estão 

inseridas.    
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Permeável visualmente com 
áreas abertas

Barreiras naturais e artificiais 
obstrutivas nalgumas zonas

Muito definidos

Muito baixa

Difuso

Axial

Elementos Marcantes

Áreas Verdes

Circulação

Percursos

Área (ha)

Alguns elementos relevantes

Campos

Homogénea

Ortogonais e orgânicos

[50,100[

63



5   Instituto Politécnico de Castelo Branco

ESACB - Quinta da Sr.ª de Mércules

15  Instituto Politécnico da Guarda

ESTH - Seia

18  Instituto Politécnico de Leiria

Campus 3 - Caldas da Rainha

19  Instituto Politécnico de Leiria

Campus 4 - Peniche

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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25 Instituto Politécnico de Portalegre

ESTG - Portalegre

38  Instituto Politécnico de Setúbal

Campus Setúbal

40  Instituto Politécnico de Tomar

Quinta do Contador - Tomar

47  Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ESDL - Melgaço

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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50 Instituto Politécnico de Viseu

ESA - Quinta da Alagoa

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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 RECINTOS CONTÍGUOS

0

1

2

3

4

5

6

7

Localização Acessibilidade
Urbana

Acessibilidade
Regional

Fronteiras Barreiras Limites Densidade Compacidade Distribuição Elementos
Marcantes

Áreas Verdes Circulação Percursos Área (ha)

Tipo Talagueira - Castelo Branco Campus do IPCA - Barcelos Bencanta - Coimbra ESTSC - S.Martinho do Bispo
IPG - Guarda Campus 2 - Leiria Campus 2 - Póvoa do Varzim ESAS - Quinta do Galinheiro ESSES/ESGTS - Complexo Andaluz
ESSS - Quinta do Mergulhão ESDS - Rio Maior ESTG - Viana do Castelo ESCE - Valença

IPP - Vila do Conde

IPVC - Valença

IPS - Rio Maior
IP Santarém

IP Leiria

IP Coimbra

IP Viana do Castelo

IP Guarda

IP Castelo Branco

IP Cávado e do Ave

ESCOLAS
Agrária

Artes e Design
Comunicação

Desporto
Educação e Ciências Sociais

Gestão, Contabilidade e Administração
Engenharia e Tecnologia

Saúde
Turismo e Hotelaria

IP

Cávado e do Ave

Castelo Branco

Coimbra

8

4

9

Coimbra

Guarda

Leiria

11

13

32

ID

Campus do IPCA Barcelos

17

35

34

Porto

Santarém

Santarém

LOCALIZAÇÃORECINTO

Talagueira

Bencanta

ESTSC

IPG

Campus 2

Campus 2

ESAS

ESSES/ESGTS

Castelo Branco

Coimbra

S. Martinho do Bispo

Guarda

Leiria

Póvoa do Varzim

Quinta do Galinheiro

Complexo Andaluz

Santarém

37

36

46

43

Santarém

Viana do Castelo

Viana do Castelo

ESSS

ESDS

ESTG

ESCE

Quinta do Mergulhão

Rio Maior

Viana do Castelo

Valença

Localização

Acessibilidade Urbana

Acessibilidade Regional

Fronteiras

Barreiras

Limites

Periférico

Densidade

Compacidade

Distribuição

TIPO

Média-baixa

Média-baixa

Maioritariamente Aberto

Barreiras naturais e artificiais 
maioritariamente obstrutivas

Visíveis

Baixa

Intercalado

Ortogonal

Elementos Marcantes

Áreas Verdes

Circulação

Percursos

Área (ha)

Pontos de referência à escala
do recinto pouco relevantes

Campos

Homogénea

Ortogonais e orgânicos

[50,100[

67



4   Instituto Politécnico de Castelo Branco

Talagueira - Castelo Branco

8    Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Campus do IPCA - Barcelos

9    Instituto Politécnico de Coimbra

Bencanta - Coimbra

11  Instituto Politécnico de Coimbra

ESTSC - S. Martinho do Bispo

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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13 Instituto Politécnico da Guarda

IPG - Guarda

17  Instituto Politécnico de Leiria

Campus 2 - Leiria

32  Instituto Politécnico do Porto

Campus 2 - Póvoa do Varzim

34  Instituto Politécnico de Santarém

ESAS - Quinta do Galinheiro

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais

69



35 Instituto Politécnico de Santarém

ESES/ESGTS - Complexo Andaluz

36  Instituto Politécnico de Santarém

ESSS - Quinta do Mergulhão

37  Instituto Politécnico de Santarém

ESDS - Rio Maior

43  Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ESTG - Viana do Castelo

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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46 Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ESCE - Valença

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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RECINTOS INTERNOS

0

1

2

3

4

5

6

7

Localização Acessibilidade Urbana Acessibilidade Regional Fronteiras Barreiras Limites Densidade Compacidade Distribuição Elementos Marcantes Áreas Verdes Circulação Percursos Área (ha)

Tipo IPBEJA - Beja Santa Apolónia - Bragança Cruzeiro - Mirandela ESECB - Castelo Branco ESG - Idanha-a-Nova ESEC - Solum ISEC - Quinta da Nora ESSG -Guarda Campus 1 - Leiria Campus de Benfica - Lisboa ISEL - Lisboa

ESTeSL - Lisboa ESS - Portalegre Campus 1 A - Asprela Campus 1 B - Asprela Campus 1 C - Asprela Campus 3 - Felgueiras Campus Barreiro EST - Abrantes ESES - Viana do Castelo ESS - Viana do Castelo ESTG - Viseu ESS - Viseu

IPP - Felgueiras

IPS - Barreiro

IPT - Abrantes

IPB - Mirandela

IPCB - Idanha-a-Nova

IP Beja

IP Lisboa

IP Leiria

IP Coimbra

IP Porto

IP Viana do Castelo

IP Guarda

IP Bragança

IP Castelo Branco

IP Portalegre

IP Viseu

ESCOLAS

Agrária

Artes e Design

Comunicação

Desporto

Educação e Ciências Sociais

Gestão, Contabilidade e Administração

Engenharia e Tecnologia

Saúde

Turismo e Hotelaria

IP

Bragança

Beja

Bragança

2

1

3

Castelo Branco

Castelo Branco

Coimbra

6

7

12

ID

Santa Apolónia Bragança

10

16

14

Coimbra

Guarda

Leiria

LOCALIZAÇÃORECINTO

IPBeja

Cruzeiro

ESECB

ESG

ESEC

ISEC

ESSG

Campus 1

Beja

Mirandela

Castelo Branco

Idanha-a-Nova

Solum

Quinta da Nora

Guarda

Leiria

Lisboa

22

20

26

23

Lisboa

Lisboa

Portalegre

Campus de Benfica

ISEL

ESTeSL

ESS

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Portalegre

Porto

Porto

Porto

28

29

33

30

41

39

Porto

Setúbal

Tomar

Campus 1 - A

Campus 1 - B

Campus 1 - C

Campus 3

Campus Barreiro

EST

Asprela

Asprela

Asprela

Felgueiras

Barreiro

Abrantes

Viana do Castelo

44

42

51

49

Viana do Castelo

Viseu

Viseu

ESES

ESS

ESTG

ESS

Viana do Castelo

Viana do Castelo

Campus Politécnico

Viseu

Localização

Acessibilidade Urbana

Acessibilidade Regional

Fronteiras

Barreiras

Limites

Incorporado

Densidade

Compacidade

Distribuição

TIPO

Média-alta

Muito alta

Fechado com alguma
permeabilidade visual

Barreiras naturais e artificiais 
obstrutivas nalgumas zonas

Claros

Média-baixa

Intercalado

Ortogonal

Elementos Marcantes

Áreas Verdes

Circulação

Percursos

Área (ha)

Pontos de referência
à escala do recinto

Espaços recreativos

Homogénea

Lineares, ortogonais, 
orgânicos e circularmente
distribuidos

[50,100[

72



1   Instituto Politécnico de Beja

IPBeja - Beja

2    Instituto Politécnico de Bragança

Santa Apolónia - Bragança

3    Instituto Politécnico de Bragança

Cruzeiro - Mirandela

6    Instituto Politécnico de Castelo Branco

ESECB - Castelo Branco

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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7   Instituto Politécnico de Castelo Branco

ESG - Idanha-a-Nova

10  Instituto Politécnico de Coimbra

ESEC - Solum

12  Instituto Politécnico de Coimbra

ISEC - Quinta da Nora

14  Instituto Politécnico da Guarda

ESSG - Guarda

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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16 Instituto Politécnico de Leiria

Campus 1 - Leiria

20  Instituto Politécnico de Lisboa

Campus Benfica

22  Instituto Politécnico de Lisboa

ISEL - Chelas

23  Instituto Politécnico de Lisboa

ESTeSL - Parque das Nações

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais

75



26 Instituto Politécnico de Portalegre

ESS - Portalegre

28  Instituto Politécnico do Porto

Campus 1 A - Asprela

29  Instituto Politécnico do Porto

Campus 1 B - Asprela

30  Instituto Politécnico do Porto

Campus 1 C - Asprela

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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33 Instituto Politécnico do Porto

Campus 3 - Felgueiras

39  Instituto Politécnico de Setúbal

Campus Barreiro

41  Instituto Politécnico de Tomar

EST - Abrantes

42  Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ESE - Viana do Castelo

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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44 Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ESS - Viana  do Castelo

49  Instituto Politécnico de Viseu

Campus Politécnico - Viseu

51  Instituto Politécnico de Viseu

ESS - Viseu

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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RECINTOS FECHADOS

0

1

2

3

4

5

6

7

Localização Acessibilidade
Urbana

Acessibilidade
Regional

Fronteiras Barreiras Limites Densidade Compacidade Distribuição Elementos
Marcantes

Áreas Verdes Circulação Percursos Área (ha)

Tipo ESTC - Amadora ESECS - Portalegre ESA - Elvas Campus 1 D - Baixa ESA - Refóios do Lima ESSE - Viseu ESTG - Lamego

IPVC - Ponte de Lima

IPP - Elvas

IPV - Lamego

IP Lisboa

IP Porto

IP Portalegre

IP Viseu

ESCOLAS

Agrária

Artes e Design

Comunicação

Desporto

Educação e Ciências Sociais

Gestão, Contabilidade e Administração

Engenharia e Tecnologia

Saúde

Turismo e Hotelaria

IP

Lisboa

Portalegre

Portalegre

21

24

27

Porto

Viana do Castelo

Viseu

31

45

52

ID

ESTC Lisboa

48

Viseu

LOCALIZAÇÃORECINTO

ESECS

ESA

Campus 1 - D

ESA

ESE

ESTG

Portalegre

Elvas

Baixa

Refóios do Lima

Viseu

Lamego

Localização

Acessibilidade Urbana

Acessibilidade Regional

Fronteiras

Barreiras

Limites

Central

Densidade

Compacidade

Distribuição

TIPO

Alta

Muito alta

Impermeável

Barreiras naturais e 
artificiais obstrutivas

Visíveis

Média-alta

Intercalado

Bidirecional

Elementos Marcantes

Áreas Verdes
Circulação

Percursos

Área (ha)

Pontos de referência 
à escala do recinto

Linhas de árvores

Homogénea

Ortogonais e circularmente
distribuidos

[10,50[
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21 Instituto Politécnico de Lisboa

ESTC - Amadora

24  Instituto Politécnico de Portalegre

ESECS - Portalegre

27  Instituto Politécnico de Portalegre

ESA - Elvas

31  Instituto Politécnico do Porto

Campus 1 D - Baixa

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais
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45 Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ESA - Refóios do Lima

48  Instituto Politécnico de Viseu

ESE - Viseu

52  Instituto Politécnico de Viseu

ESTG - Lamego

Elementos Marcantes

Entrada PrincipalBarreiras Rodoviárias

Direção Expansão PercursosBarreiras Impermeáveis

Barreiras NaturaisBarreiras Verdes

Barreiras Permeáveis

Barreiras Artificiais

81


