
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Programa da Unidade Curricular  

Forma e Organização do Território  
 
 

Mestrado em Ordenamento do Território e Urbanismo • ano lectivo 2021/2022 . semestre 2 

 
Equipa docente: João Rafael Santos e José Miguel Silva 
Créditos: 4,5 ECTS 
Tipo de Aula: teórico-prática 
Aulas Previstas:  
23 aulas – 2 horas teóricas e 2 horas práticas por semana 
 



 

1. Objectivos 

 

A Unidade Curricular “Forma e Organização do Território” tem por objectivo: 

- Dotar os alunos de ferramentas instrumentais que permitam a leitura e compreensão da diversidade 
do fenómeno urbano na actualidade, nomeadamente através da interpretação analítica, reflexão e 
apresentação de leituras comparativas baseadas em bibliografia, cartografia, registos iconográficos e 
fotográficos e desenhos esquemáticos.  

- Dotar os alunos da capacidade de interpretar a complexidade espáciotemporal do objecto urbano a 
partir da decomposição elementar de cada unidade morfológica que o compõe e da articulação entre 
os elementos de composição urbana e os processos de produção que os originam. 

 

 

2. Conteúdos Programáticos 
 

A sucessão de conteúdos programáticos parte de uma inicial apresentação de 
conceitos e métodos de leitura e caracterização morfológica da cidade que permitem aos alunos a 
aquisição de instrumentos essenciais para a descodificação da complexidade da organização da cidade. 

A abordagem à forma e organização da cidade construída e produto de longos processos sedimentares 
é feita a partir da apresentação de exemplos significativos e estudo de casos que permitem a apreensão, 
tanto de diferentes naturezas do organismo urbano, como da sua extrapolação para casos não 
consolidados e em estados de desenvolvimento assimétricos. 

 

1. Conceitos e métodos de leitura e caracterização morfológica 

- A cidade como realidade física. 

- As propriedades do tecido urbano. 

- O tecido urbano. Unidades morfológicas e decomposição sistémica. 

- Os elementos urbanos. O espaço público e o espaço privado. 

- O tempo na forma da cidade. 

 

2. A organização do território urbano alargado 

- Espaços infraestruturais e formas de ocupação do território. 

- Redes e espaços nodais na Área Metropolitana de Lisboa. 

- Os espaços abertos como estrutura. 

- Abordagens de base espacial a territórios metropolitanos específicos. 



3. Metodologias de ensino e avaliação de conhecimentos 
 

As aulas são essencialmente expositivas apoiadas na apresentação de conceitos e da 
teoria relevante, exemplos, problemas e práticas. A avaliação consiste sobretudo na elaboração e 
apresentação de um trabalho de leitura interpretativa de um território urbano a seleccionar, 
operacionalizando conceitos e métodos de reconhecimento morfológico do espaço urbano. 

 

A metodologia estabelece nexos de coerência com os objetivos propostos articulando uma primeira 
componente de exposição de conceitos e métodos que formam a base programática da UC, com a 
demonstração da sua capacidade de aplicação em situações práticas e concretas. Adicionalmente, o 
desenvolvimento de um exercício de leitura urbana  é acompanhado com regularidade pela equipa 
docente, garantindo uma adequada orientação e aferição. 

 

 
4. Exercício 
 
Entre a Rua e a Estrada:  
Leitura comparativa da forma e organização do percurso Lisboa a Vila Franca de Xira 
 

 
a) Componente desenhada 

 
 

O trabalho prático da unidade curricular de Forma e Organização do Território 
desenvolve-se em grupo (3 alunos máx.) e foca-se na cidade construída como objecto de estudo e tem 
como finalidade a leitura e mapeamento do eixo Lisboa-Sacavém-Vila Franca de Xira a partir (1) da 
percepção do fenómeno urbano associado a um percurso histórico do território de Lisboa; (2) da 
caracterização morfológica dos tecidos urbanos e do seu processo de formação; (3) da comparação 
metódica das formas de organização urbana no território metropolitano de Lisboa; (4) da reflexão crítica 
sobre a produção da cidade. 

 
Os conteúdos produzidos por cada grupo são apresentados em aula em suporte papel. 
Complementarmente, cada grupo poderá apresentar outros elementos (em suporte PowerPoint) que 
considerem uteis à compreensão do caso em estudo. 

 
O mapeamento do eixo Lisboa-Sacavém-Vila Franca de Xira e dos elementos de base da forma e 
organização do território concretiza-se em através de dois tipos de registo: 

- fotográfico;  
- cartográfico. 

 
Para a comparação entre realidades urbanas distintas e partir da caracterização cada um dos seus 
elementos, desenvolve-se um conjunto de registos fotográficos e cartográficos relacionados entre si.  
A fotografia deverá corresponder ao registo de situações encontradas no território representativas de 
cada elemento. Deverão ser obtidas fotografias de elementos representativos de vários momentos de 
organização do território, sendo previsível o recurso a imagens de arquivo como complemento ao 
estudo morfológico do eixo Lisboa-Sacavém-Vila Franca de Xira num tempo longo. 
 
O registo cartográfico é realizado sobre uma base impressa (escala 1:25000 e escala 1:5000), com 
recurso a legenda cromática. Poderão ser ainda elaborados esquemas-síntese, em outras escalas, para 
explicitar relações morfológicas e de estruturação do território. 

 
 

 
 



Fase 1.  
Leitura territorial do eixo Lisboa-Seixal-Sesimbra 

 
Sobre a cartografia actual (cartas militares na escala 1:25000, impressas a 1:50000), identificar o traçado 
da antiga estrada de Sacavém, os vários elementos de cintura urbana e o Rio Tejo. 
 
A partir da leitura da forma do território, isolando as curvas de nível da cartografia actual, identificar as 
principais linhas de água e linhas de festo. 
 
A partir da leitura do processo histórico de transformação urbana associado à antiga estrada de Sacavém 
e cinturas urbanas, tendo por referência comparativa as cartas de Silva Pinto (1911) e as cartas 
militares da década de 1940, identificar os elementos urbanos e territoriais mais significativos:  

 
- tecidos urbanos consolidados (referência: início do séc. XX) 
- estradas, ruas, infraestruturas 
- edifícios singulares, espaços abertos notáveis. 

 
 

Fase 2.  
Percurso e fotografia numa amostra de tecido urbano 

	
Sobre a cartografia actual, na escala 1:25000, identificar duas amostras representativa de tecido 
urbano, associadas ao traçado do eixo Lisboa-Sacavém-Vila Franca de Xira: a Baixa/Terreiro do Paço 
de carácter obrigatório e uma outra a escolher com os docentes. Para cada amostra, sugerem-se 
temas orientadores para a sua leitura e interpretação: 
 
[área comum] Baixa/Terreiro do Paço – O mesmo tema da outra amostra 

trabalhada pelo grupo 
[área 01] Almirante Reis/Praça do Chile  – Diversidade do tecido comercial 
[área 02] Areeiro/Alvalade   – A estrutura verde 
[área 03] Olivais/Encarnação    – Diversidade de tecidos residenciais 
[área 04] Parque das Nações   – Polarização: serviços e equipamentos 
[área 05] Sacavém     – Infraestruturas metropolitanas  
[área 06] Trancão/Apelação    – Ocupações informais 
[área 07] Santa Iria da Azóia    – Espaços fragmentados e interstícios 
[área 08] Vila Franca de Xira    – Topografia: entre a serra e o rio 
 
   
Para cada amostra, deverão ser selecionadas 10 fotografias representativas de um percurso linear 
definido e a realizar pelos alunos. A seleção fotográfica deverá ser representativa dos elementos mais 
relevantes e caracterizadores do percurso e do tema. As fotografias/imagens deverão ser organizadas 
em folhas A4 ao alto num ficheiro pdf. 
 
 

Fase 3. 
Mapeamento dos elementos urbanos principais 

 
Para cada amostra, é fornecida uma base cartográfica à escala 1:5000 que poderá ser utilizada em 
formato impresso ou em formato digital. 
Sobre a cartografia de cada amostra deverão ser reconhecidos os elementos urbanos associados ao eixo 
urbano Lisboa-Sacavém-Vila Franca de Xira:  

- A estrada (antiga estrada de Sacavém); 
- Praças e lugares de referência, permanência, polarização ou articulação urbana; 
- Ruas, sistemas lineares de espaços públicos e de circulação; 
- Edifícios e estruturas construídas de exceção. 



Cada grupo deverá sobretudo explorar a relação ou nexo que estabelecem entre si os elementos 
urbanos – praças, ruas e edifícios – e os outros os elementos específicos, que complementarmente, 
suportam a caracterização do tema. 
 
 

Fase 4. 
Reconhecimento do tema do trabalho nas áreas de estudo. 

 
Sobre a cartografia actual, na escala 1:5000, identificar/reconhecer um tema que possa ser distintivo e 
característico do território em causa.  
 
O sítio/tema deverá ser utilizado como chave de leitura para uma interpretação do território. 
 
A interpretação desenvolve-se, sobretudo, a partir de desenho cartográfico à mão recorrendo a diversos 
suportes e técnicas de representação. 
 
 

b) Componente escrita . Relatório 
 
A componente escrita recai sobre a elaboração de um relatório (max. 3000 palavras), baseado na 
interpretação e reflexão individual de cada aluno a partir dos conteúdos cartográficos produzidos. O 
relatório deverá incluir obrigatoriamente uma selecção dos conteúdos gráficos produzidos pelo aluno, 
como fotografias e desenhos, para além de esquemas e outros elementos elaborados especificamente 
pelo autor. 

O relatório deverá ter, como referência, 15 páginas, incluindo imagens, seguindo a seguinte 
organização: 

0. identificação do trabalho [título + autor] 

1. introdução [explicar com clareza o tema e o objectivo do trabalho]  

2. estruturação por partes [a estrada e o território + a amostra e o tema] 

3. conclusão [síntese] 

4. bibliografia [utilizada na elaboração do trabalho] 

 

5. Avaliação [ elementos e critérios ] 

 
A avaliação final da unidade curricular pondera os resultados alcançados na 

componente desenhada [60%] e na componente escrita [40%], assim como a assiduidade, interesse e 
participação nas aulas.  
 

Componente desenhada [60%] 

Apresentação em aula do trabalho    20 de Junho e 24 de Junho 

Componente escrita [40%] 

Relatório       4 a 8 de Julho [a aferir com outras UC] 

 

A avaliação em época de recurso e melhoria consiste na entrega do trabalho ou da sua melhoria, 
podendo esta entrega incidir em apenas uma ou ambas as componentes (desenhada/escrita), devendo 
a equipa docente ser avisada com antecedência da intenção do/a aluno/a em comparecer nessa época. 

A entrega do trabalho em época de recurso e melhoria será agendado entre os dias 18 a 22 de Julho 
de 2021, através de envio para mail e/ou submissão na plataforma fénix.  
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7. Calendarização das aulas  

[4 horas/semana - 2 aulas de 2 horas] 
[segunda-feira, IST:15:00-17:00] 
[sexta-feira, FAUL:12:00-14:00] 
 

 

semana 01 – 7 Mar. – José Miguel Silva 
Aula teórica: Apresentação da UC e organização do trabalho 

  
 11 Mar. – José Miguel Silva 

Aula prática: Métodos de Representação e organização do trabalho [ a1 ] 
 
 

semana 02 – 14 Mar. – José Miguel Silva 
 Aula teórica: A cidade e a forma [ a2 ] 
 
 18 Mar. – João Rafael Santos 

Aula teórica: Redes e espaços nodais na AML / Espaços abertos como estrutura [ a3 ] 
 

 
semana 03 – 21 Mar. – José Miguel Silva 
 Aula prática: Fase 1 – Leitura territorial do eixo Lisboa-Sacavém-Vila Franca Xira 
 
 25 Mar. – João Rafael Santos 

Aula teórica: Espaços infraestruturais e formas de ocupação do território [ a4 ]  
 

 
semana 04 –  28 Mar. – José Miguel Silva 
 Aula prática: Fase 1 – Leitura territorial do eixo Lisboa-Sacavém-Vila Franca Xira 
  
 01 Abr. – José Miguel Silva 

Visita de estudo (Terreiro do Paço/Intendente): Fase 2 – Percurso e fotografia numa 
amostra de tecido urbano [a aferir em articulação com outras UC] 

 
 
semana 05 –  04 Abr. – José Miguel Silva 
 Aula teórica: As propriedades do tecido urbano [ a5 ] – (Ponto de Situação)  
 
 08 Abr. – José Miguel Silva 
 Aula prática: Fase 3 – Mapeamento dos elementos urbanos principais 
 
 
semana 06 –  11 Abr. – José Miguel Silva 
 Aula teórica: Segmentação e Decomposição / Elementos Urbanos [ a6 ] 
  
 15 Abr. 
 Pausa lectiva (Férias da Páscoa) 
 
 
semana 07 –  9 Mai.  – José Miguel Silva 
 Aula teórica: O Tempo na Forma da Cidade [ a7 ] 
 
 13 Mai. – José Miguel Silva 

Aula prática: Fase 3 – Mapeamento dos elementos urbanos principais 
 
 



semana 08 –  16 Mai. – José Miguel Silva 
 Aula teórica: Outras Cidades: Tóquio [ a8 ] 
 
 20 Mai. – José Miguel Silva 

Aula prática: Fase 3 – Mapeamento dos elementos urbanos principais – (Ponto de 
Situação) 

 
semana 09 – 23 Mai. – Sérgio Fernandes	
 Aula teórica: Outras Cidades: Los Angeles [ a9 ] 
 
 27 Mai. – José Miguel Silva 
 Aula prática: Fase 4 – Reconhecimento do tema do trabalho 
 
 
semana 10 – 30 Mai. – Pablo Villalonga Munar 
 Aula teórica: Outras Cidades: Barcelona [ a10 ] 

   
 2 Jun. – José Miguel Silva 

Aula prática: Fase 4 – Reconhecimento do tema do trabalho 
 
 
semana 11 – 06 Jun. – Sérgio Proença 
 Aula teórica: Outras Cidades: Paris [ a11 ] 

  
10 Jun. 
Feriado 

 
 
semana 12 – 13 Jun. 

Feriado 
  
17 Jun. – José Miguel Silva 
Aula prática: Fase 4 – Reconhecimento do tema do trabalho – (Ponto de Situação) 

 
 
semana 13 –  20 Jun. – João Rafael Santos + José Miguel Silva  
 Entrega e apresentação do trabalho [20 min. por grupo] 

  
24 Jun. – João Rafael Santos + José Miguel Silva 
Apresentação do trabalho [20 min. por grupo] 

 
04 Jul. a 08 Jul. 
Entrega fénix do relatório individual [a aferir em articulação com outras UC] 


