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Resumo 

 

Apresentam-se, de forma sintética, as principais preocupações e possíveis 

soluções para o futuro das cidades. O atual panorama internacional direciona-se 

para a importância da compactação das cidades e as cidades verticais como 

afirmação de uma identidade e uma imagem de modernidade. A 

compactação traduzida em densidade e diversidade parece ser o caminho 

mais certo e mais seguro de futuro. Esta dissertação procura situar no tempo e na 

história as continuidades e descontinuidades da arquitetura de cidades verticais. 

A humanização das cidades faz-se a partir das boas relações sociais; elas são o 

equilíbrio no seu funcionamento e tendo como principal estruturador pensante, o 

arquiteto, que deve ter uma visão global sobre a cidade, por forma a determiná-

la para o bem-estar da sociedade. 

 

Primeiramente com a Torre de Babel, posteriormente com a introdução 

das novas tecnologias a partir da Escola de Chicago (que originou um salto 

importante na forma de pensar e desenhar arquitetura, atribuindo uma nova 

linguagem), a comparação da unidade habitacional de Marselha ao conceito 

das Sky City. Estas referências mostram a verdadeira relação que existe entre o 

conceito de cidade compacta e cidade vertical e que elas se podem fundir 

numa só. 

 

Traduzindo toda esta forma de pensar e o conhecimento adquirido, 

passamos à prática projetual na cidade de Espinho. Esta tem como objetivo 

renovar e revitalizar a cidade como um todo, mas principalmente a zona 

industrial que atualmente se encontra muito degradada e praticamente 

abandonada. Dar uma nova dinâmica ao lugar e fazê-lo lembrar outros tempos 

de prosperidade, não é mais que um direito que a população residente e ou 

trabalhadora deve usufruir. 
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Abstract  

 

Here are presented, in a short way, the main concerns and possible 

solutions for the future of the cities. The current international panorama directs us 

to the importance of the compacting of cities and the vertical cities, as 

affirmation of an identity and an image of modernity. The compacting translated 

in density and diversity seems to be the safest and the most certain path towards 

the future. This dissertation aims to situate in time and in History the continuities and 

discontinuities of vertical cities’ architecture. The humanization of the cities is 

achieved through good social relations; they are the balance in its functioning 

and having as a main structuring thinker the architect, who must have a global 

vision on the city, in order to determine it aiming the wellbeing of society. 

 

First with the Tower of Babel, later with the introduction of the new 

technologies from the School of Chicago, (which constituted an important leap in 

the way of thinking and drawing architecture, attributing it a new language), the 

comparison of the housing unit of Marseilles to the concept of the Sky City. These 

references show the true relation that exists between the concept of compact 

city and vertical city, and that they could merge and exist as one. 

 

Translating all this way of thinking and the acquired knowledge, we move 

on to the practical project in Espinho city. The aim is to renew and to revitalize the 

city as a whole, but mainly the industrial zone which is currently much degraded 

and practically abandoned. To give a new dynamic to the place and to make it 

remember old times of prosperity is no more than a right the resident and/or 

worker population must benefit from. 
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Introdução 

 

Quando se fala de cidades vem-nos logo ao pensamento a ideia de 

confusão, de agitação, de aglomerado de pessoas, trânsito caótico, de 

edifícios altos, … mas também de mistura de raças e culturas, de ofertas 

diversificadas, de oportunidades, de proximidade, de desejo de lá viver e ou 

trabalhar. A cidade está constantemente a ser posta à prova, são muitos os 

que discutem e apresentam as suas teorias sobre a sua sustentabilidade 

económica, social e ambiental. Todos tem sempre algo a dizer, seja bem ou 

mal da cidade, mas todos querem fazer parte dela, ninguém quer ficar do 

lado de fora. É inevitável dizer que cada vez mais cresce a população urbana, 

são cada vez em maior número os que vivem ou trabalham na cidade. A 

realidade é esta, passa por perceber e encarar estas tendências para se 

resolver os problemas de fundo. 

 

  Com os problemas de congestionamentos e poluição no centro da 

cidade, começou-se a crescer para as periferias, resultando numa baixa 

densidade construtiva e desfragmentação do meio urbano. Estas deslocações 

provocaram a intensificação do uso do automóvel particular, percorrer 

maiores distâncias, passar muito tempo nas deslocações diárias, o que originou 

a grandes congestionamentos, poluição, diminuindo assim a qualidade de 

vida do cidadão. Este é o estado atual do nosso meio urbano. 

 

Pretende-se então dar uma solução viável e credível à forma como nos 

deveremos servir da cidade e o que ela nos pode e deve oferecer. Assim 

sendo, será urgente mudar o rumo dos acontecimentos, a densificação e a 

diversificação dos usos em sintonia com a tecnologia, deve resultar num 

aumento de qualidade de vida para todo o cidadão que dela tira partido. 

Desta forma esta dissertação apresenta o aparecimento do conceito de 

cidade compacta, a cidade atual e o modelo de cidade segura. Esta 

compactação horizontal será mais indicada para cidades novas ou cidade 

que garantem áreas suficientes para tal implementação, uma vez que será 

difícil alterar o modelo das cidades atuais, pelas pré-existências e pela sua 

história. Para grandes cidades onde pouca área desocupada resta e a sua 
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população não para de aumentar, o modelo Sky City será o ideal para a sua 

sustentabilidade. 

 

Este processo foi desenvolvido a partir de uma metodologia do tipo 

clássica, suportada por leitura de uma vasta seleção de fontes bibliográficas, 

de consultas de arquivos institucionais e particulares, tais como da Câmara e 

Biblioteca do Município de Espinho, dos trabalhos de grupo que a turma do 

ano do curso de Mestrado Integrado em Arquitetura realizou, incluindo 

entrevistas e inquéritos realizados às pessoas em Espinho e dos documentos 

que foram cedidos pelo Professor Peixoto Alves. Após uma seleção mais 

rigorosa de todo este leque de informações, foi possível passar à prática 

projetual. 

 

O presente trabalho está dividido em dois capítulos em que procura 

explicar e demonstrar os objetivos propostos que sustentam esta temática.  

 

O primeiro capítulo é a base teórica que sustenta e argumenta toda 

uma série de fatores que dizem respeito às vivências nas cidades, o 

aparecimento, a evolução, os modelos mais inseguros e seguros para a 

sociedade em geral e o futuro destas mesmas cidades. Para onde elas 

evoluirão. A pesquisa bibliográfica sobre quem se debruça e debate estes 

temas e projetos de referência, deram argumentos suficientes para o 

entendimento atual dos problemas vividos e como eles, eventualmente 

poderão ser resolvidos ou sendo minimizados.  

 

 O segundo capítulo é a formalização e a aplicação de um processo 

escrito e desenhado a partir de uma base teórica consolidada para o lugar 

específico na cidade de Espinho. 

 

Por fim, foi elaborada uma conclusão que sintetiza toda a investigação 

feita e como ela pode ter uma aplicação prática no sentido projetual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DA CIDADE COMPACTA À SKY CITY 
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1 – A CIDADE COMPACTA 

1.1– A origem na base das cidades compactas 

 

Atualmente, o modelo que vigora nas cidades está ligado a processos 

históricos que se foram moldando mediante o crescente desenvolvimento 

tecnológico, nomeadamente o avanço das tecnologias dos transportes que 

ajudaram a estabelecer as formas urbanas.  

 

Na base desses modelos estão várias cidades europeias, onde os seus 

centros históricos mais antigos têm pequenas dimensões, pelo que a vida 

urbana era vivida de forma mais densificada e diversificada, e os destinos na 

sua maioria encontravam-se a distâncias perfeitamente aceitáveis para serem 

percorridos a pé. Nos finais do século XIX, deu-se um avanço significativo nos 

meios de transporte de pessoas e bens com o aparecimento dos caminhos-

de-ferro e da energia elétrica. A urbanização em massa de habitações e 

indústrias começa a ser uma realidade, as cidades crescem cada vez mais 

para o seu exterior, o transporte público tem grande expressão no desenho 

urbano, o que de certa forma limitou a vivência nos núcleos urbanos que até 

então existiam. Com a propagação do automóvel particular, a partir de 

meados do século XX, a proximidade entre o local de residência e o local de 

trabalho deixa de ter muita importância, uma vez que o cidadão passa a ter 

uma maior independência sobre as suas deslocações, reduzindo naturalmente 

o uso de transportes públicos. Este fenómeno originou à expansão urbana com 

o uso do solo de baixa densidade e a distâncias cada vez maiores entre o 

local de residência, trabalho, comércio, serviço e lazer.   

 

Ao longo das últimas décadas, as cidades nunca tinham albergado 

tantas pessoas, como até então. A população das maiores cidades do mundo 

aumentou substancialmente e o futuro da civilização não só passará pelas 

cidades, como se centrará nelas. 

 

 Desta forma, temo-nos deparado com o fenómeno do crescimento das 

aldeias a vilas, das vilas a cidades e do alargamento das cidades pelo 

território. Esta tendência de crescimento levou a que se desse a chamada 
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dispersão urbana, causando um desenvolvimento de ocupação do solo de 

baixa densidade, criando ‘ilhas’ de edificado, edifícios isolados e uma vasta 

teia de acessos rodoviários que ocupam uma grande e muita das vezes 

importante área de solo fértil para a agricultura e floresta. Penso que alguns 

dos principais problemas para esta dispersão no território foi a não adaptação 

das suas pré-existências, que deixaram de ser funcionais e de acompanharem 

as necessidades que foram aparecendo, denotando-se falta de capacidade 

de resposta às exigências que lhes eram solicitadas. 

 

O alargamento e a descentralização do emprego em relação à 

habitação originaram ao uso massivo do automóvel particular e 

consequentemente mais consumo de energia. Logo aí podemos dizer que 

uma cidade quanto mais dispersa, menos sustentável é.  

 

“As cidades que temos hoje em dia traçam limites labirínticos que 

estabelecem desigualdades entre precários e privilegiados, fruto de 

políticas que promovem a ocupação dos centros das cidades através 

de preços especulativos de terrenos e casas, acabando por remeter os 

grupos sociais de baixos rendimentos para zonas de habitação social 

periférica com menos condições, serviços e qualidade, sendo os centros 

das cidades invadidos por um setor terciário e por grupos sociais de 

elevados rendimentos.” (Movimento pensar e viver a cidade, 2007:5) 

 

Toda e qualquer cidade tem intervenção no progresso e crescimento 

económico, é ela que faz movimentar a economia, não só promovendo o 

consumo de produtos, mas também criando, em simultâneo, efeitos negativos. 

 

Com o forte crescimento das edificações urbanas e tudo o que a ela 

está associada, aparecem os impactos negativos ambientais, sociais e 

económicos, que se transformam numa mobilidade precária, principalmente o 

congestionamento do tráfego rodoviário, grandes consumos de energia, 

poluição do ar, poluição sonora, aumento da impermeabilização dos solos, a 

escassez de solo produtivo disponível, elevados custos para todas as 

infraestruturas, centros urbanos cada vez mais vazios e abandonados, a 

segregação socioeconómica e exclusão social instala-se definitivamente. 
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O conceito de cidade compacta parece não ser novo, como os 

fenómenos e os acontecimentos tem períodos cíclicos, a cidade medieval 

tem todos os condimentos necessários para ser considerada uma cidade 

compacta. 

 

A cidade Medieval, como se vê na Fig. 1, era normalmente uma cidade 

relativamente pequena, não tinha mais do que 1 km2 de área e albergava 

poucas centenas de habitantes, sendo que os seus limites estavam bem 

demarcados através das suas muralhas e fossos. 

 

As cidades passaram a ser mais compactas e criavam ambientes 

sociais de maior intimidade, onde era propício o contacto mais direto entre as 

pessoas criando laços mais fortes da população daquela cidade. Muralhas, 

fossos e torres para além de desenharem e limitarem o seu limite físico também 

e principalmente eram usados como forma de defesa. Com o passar do 

tempo a população foi crescendo e houve a necessidade de arranjar espaço, 

primeiramente foram criados fogos com mais pisos superiores, até onde as 

técnicas e materiais da época o permitiam, posteriormente as muralhas foram 

parcialmente destruídas dando lugar a novas mais alargadas aumentando a 

área interna da cidade. A cidade oferecia todos os bens e serviços essenciais 

à época e o local que fazia de ponto de encontro da população eram as 

praças situadas nos espaços vazios.  

 

O pensar a cidade compacta nas últimas décadas, apareceu com a 

necessidade urgente de travar o fenómeno da expansão urbana aliada a 

grandes e demoradas deslocações, dos congestionamentos, da segregação 

social, da desertificação dos centros urbanos, da “falência” da economia, 

entre outros fatores negativos associados a esta forma urbana. 

 

A partir de finais da década de 80 do século XX, começa a aparecer o 

interesse pelo conceito da cidade compacta, é necessário e urgente que se 

criem soluções para o desenvolvimento sustentável, que a economia torne a 

dar sinais de vitalidade e que comece a assentar noutros tipos de padrões 

para a sua viabilidade, o que também implica e sobretudo isso, estratégias  
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Fig. 1 - Paris cidade urbana na 

época Medieval 
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políticas concretas e exequíveis, tanto a nível local, regional, nacional e 

também internacional. 

 

A partir de finais da década de 80 do século XX, começa a aparecer o 

interesse pelo conceito da cidade compacta, é necessário e urgente que se 

criem soluções para o desenvolvimento sustentável, que a economia torne a 

dar sinais de vitalidade e que comece a assentar noutros tipos de padrões 

para a sua viabilidade, o que também implica e sobretudo isso, estratégias 

políticas concretas e exequíveis, tanto a nível local, regional, nacional e 

também internacional. 

 

Nessa altura começam a aparecer vozes com perspectivas sobre o 

conceito de cidade compacta, tais como Thomas e Cousins, 1996, que para 

eles pode ser entendida como uma melhor eficácia nos sistemas de transporte 

que ligam entre si os maiores e mais importantes centros e núcleos urbanos 

que se encontram territorialmente dispersos. Aqui o conceito de cidade 

compacta passava por uma ligação em rede entre os pólos de vivências e de 

acontecimentos de maior importância. Já Scoffham e Vale, 1996, defendem 

que este modelo de cidade pode ser auto sustentável, autónoma, 

independente de ajudas e de suportes vindo do exterior. Esta cidade por si só 

cria e gera o ciclo da vida urbana. Toda ela funciona como um sistema em 

que tudo se interliga, sendo todas as partes importantes para a sua 

viabilidade. Seja qual deles os melhores conceitos, existe uma problemática 

que é comum a todas as cidades e muito complexa, são as suas pré-

existências, que limitam ou até anulam a aplicação destes modelos de forma 

universal. 
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1.2 – Crescer compacto - vantagens / desvantagens 

 

A definição de compactação expressa a qualidade de se compactar 

de forma unida entre os elementos constituintes. No plano urbano fomenta a 

ideia clara de proximidade dos componentes que desenham e definem a 

cidade.   

 

Formalmente, a cidade compacta permite diferenciar aquilo que é o 

meio urbano e o meio rural, ao contrário da cidade dispersa e difusa que se 

deixa diluir pelas manchas urbanas e rurais. 

 

A cidade compacta é a intensificação do uso do solo urbano, fazendo 

com que ele seja melhor aproveitado e mais rentável. Esta parece ser uma 

atitude mais racional de como olhar para a cidade, de a tornar atrativa e 

competitiva. Todos nós queremos viver numa sociedade onde haja a 

igualdade na educação, na saúde, no emprego, no lazer, na mobilidade… 

em tudo aquilo que está ligado à qualidade de vida. 

 

Defende Richard Rogers que “A cidade ideal é compacta” … “Uma 

cidade não se pode expandir predatóriamente” 

 

“A compactação expressa no ambiente urbano transmite a ideia da 

proximidade dos componentes que formam a cidade, ou seja, a 

reunião num espaço mais ou menos limitado dos usos e funções 

urbanas. A compactação facilita, portanto, o intercâmbio da 

comunicação que é a essência de uma cidade e potencia a 

probabilidade de relação dos elementos urbanos.” (Bragança, 

concelho de, a sustentabilidade urbana, 2005:2) 

 

O espaço público é o lugar de todo o cidadão, seja ele para estar ou 

para o percorrer. Ele tem várias funções que estão relacionadas com a 

mobilidade, com a oferta de espaços lúdicos, culturais, serviços e bens. 

Caracteriza-se, então, pela ramificação da via pública que liga aos 

equipamentos e formam uma unidade interligada que dá vida ao cidadão 

que nela passa e ou habita. 
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A urbanização difusa tem problemas que há muito tempo estão 

identificados e por isso tem-se debatido por todo o mundo alternativas 

credíveis para resolver esta real e preocupante situação do ordenamento do 

território, sendo a principal o modelo da cidade compactada. 

 

A cidade dispersa e a cidade extremamente densa, mais conhecida 

por ramificações de construções em altura, têm um vasto leque de problemas 

associados que a cidade compacta pretende resolver. A ela são apontadas 

vantagens variadas: económicas, sociais, culturais, ambientais, entre outras. 

 

Richard Rogers no livro “Cidades para um pequeno planeta”, refere que 

é necessário implantar o modelo de cidade compacta, mas para isso é 

fundamental mudar as mentalidades para que o modelo de crescimento e 

desenvolvimento de zonas monofuncionais e a predominância do uso do 

automóvel nas deslocações quotidianas, atualmente enraizado na maioria 

das cidades, perca força e deixe de dominar as formas urbanas. Esse é sem 

dúvida o grande desafio que temos de enfrentar, porque os usos e costumes 

não se mudam de um dia para o outro, a forma como vivemos, como nos 

movimentamos de um determinado lugar para o outro, como vemos as 

formas urbanas, como os sistemas se interligam, são tudo aspetos a ter em 

conta na forma como pensar planear uma cidade. 

 

“A Cidade Compacta abrange todas estas questões. Ela cresce em 

volta de centros de atividades sociais e comerciais localizadas junto aos 

pontos nodais de transporte público, pontos focais, em volta dos quais, 

as vizinhanças se desenvolvem. A Cidade Compacta é uma rede 

destas vizinhanças, cada uma delas com seus parques e espaços 

públicos, acomodando uma diversidade de atividades públicas e 

privadas sobrepostas.” (Rogers, Richard, 2007:38) 

 

Os sistemas da cidade compacta têm como objetivo ser o mais 

sustentável possível, eles centram-se sobretudo na estrutura social, uma vez 

grande parte dos problemas que aparecem nos sistemas urbanos é derivado 

das relações humanas. A cidade compacta pretende resolver estes 

problemas e como solução ela dá predominância à sociedade que se baseia 
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na comunidade em que esta se sinta no habitat ideal. O cidadão não se 

deve sentir isolado nem órfão do contacto visual e físico, nem privado de 

conviver com ricos e pobres, todo ele deve fazer parte do sistema que 

estrutura o desenvolvimento sustentável da cidade. 

 

Segue-se um esquema ilustrativo de como a cidade compacta pode 

ser mais racional na forma como os seus componentes se ligam. 

   

 

 

 

 

Diz Salvador Rueda, 2002, que é necessário e urgente aliviar a pressão 

que existe atualmente sobre os sistemas em que as cidades de hoje se 

apoiam. Faz cada vez mais sentido criar estratégias para aumentar a 

capacidade de sustentabilidade de cada cidade que tem vindo 

gradualmente a perder. Cada vez mais existe a confusão entre crescimento 

económico e desenvolvimento, o que reflete que os sistemas de crescimento 

das cidades centram-se quase em exclusivo no consumo de recursos, sem 

salvaguardar a criação desses mesmos recursos. 

 

Num primeiro ponto, precisamos de mudar a abordagem às estratégias 

de competição que consiste num aumento de informações com base em 

recursos, de forma a substituir o exagerado consumo que se assiste nos dias de 

hoje na maior parte das cidades do mundo. Num segundo ponto, refere que 

Fig. 2 - Esquema cidade 

compacta / dispersa 
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para a cidade se tornar sustentável a todos os níveis, ela tem de gerar 

informações organizadas dentro dos sistemas urbanos por processos naturais. 

O grande objetivo é, conseguir passar de uma estrutura simples para uma 

estrutura complexa, isto é, maximizando a informação aumentando a eficácia 

dos processos. 

 

Para termos uma cidade sustentável, temos portanto, que reduzir a 

pressão sobre os sistemas que as apoiam e aumentar a sua complexidade. O 

autor utiliza uma expressão para traduzir a eficiência urbana, esta resume-se à 

energia que é necessária para garantir um certo sistema mediante a 

complexidade que se pretende obter. Da forma como os sistemas estão 

atualmente implantados, esta expressão ou equação, como queiramos 

chamar, à medida que o tempo passa e para conseguirmos aumentar a 

complexidade de um sistema, a proporção do gasto de energia é muito 

superior à complexidade obtida, traduzindo-se num sistema a prazo e sem 

garantias de futuro. Reforça este conceito dizendo que nos últimos anos 

foram-se gastando tantos recursos naturais que agora eles são cada vez mais 

escassos, esta forma de pensar e de agir, contraria toda a lógica da natureza. 

 

Para garantirmos o futuro das cidades, teremos que mudar a forma de 

pensar e de agir, invertendo toda esta tendência atual. Sendo assim a 

equação será invertida na sua lógica, ou seja, à medida que o tempo avança 

vai-se diminuindo o gasto de energia ao mesmo tempo que se aumenta a 

complexidade do sistema. Esta é uma atitude racional dos recursos que 

maximiza a informação tornando os processos mais seguros e fiáveis.  

 

Michel Newman, 2005, refere dois pontos que para ele são os pilares 

que sustentam e dão garantias de futuro implementando o conceito de 

cidade compacta, sendo estes caracterizados pelas densidades elevadas e 

uso de solo diversificado. Só desta forma é que a cidade consegue resolver os 

seus problemas internos sem que seja necessário o alargamento da mesma 

pelo território, evitando assim uma expansão urbana desorganizada. 

 

De forma a criar densidades elevadas e uso de solo diversificado, este 

modelo tem como objetivos principais encurtar ao máximo as distâncias a 
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serem percorridas entre ponto de partida e ponto de chegada, despoletando 

o interesse e sensibilizando o cidadão a fazer estes percursos a pé, de 

bicicleta, ou de outro meio não motorizado. Outro dos objetivos é criar 

condições políticas e urbanas favoráveis para a implementação de um 

sistema em rede de transportes públicos que seja eficaz e com grande 

capacidade de resposta às necessidades diárias de toda a população que 

nela habita e ou trabalha. Esta será uma das formas mais lógicas e 

sustentáveis ao incentivo da diminuição do uso do automóvel particular, que 

resultará num decréscimo de consumo de energia e consequentemente uma 

redução dos níveis de poluição gerados para a atmosfera. 

 

Toda a forma urbana será reorganizada com vista ao bem comum e 

desta forma também será dada prioridade à qualidade e quantidade dos 

espaços públicos, será dada uma nova vida aos centros que até então se 

encontram envelhecidos e abandonados, as acessibilidades tem de ser 

melhoradas, a qualidade dos serviços, entre outros, tudo isto para garantir 

uma boa qualidade de vida às populações citadinas, sejam elas 

permanentes ou temporárias, o que fomenta a interação social e o bem-estar 

geral. 

 

O autor de forma sucinta refere catorze pontos que para ele 

caracterizam o modelo de cidade compacta:    

 

1 - Alta densidade residencial e de emprego; 

2 - Diversidade de usos do solo; 

3 - Parcelas mais repartidas de usos do solo (proximidade de usos 

variados e tamanho relativamente pequeno de parcelas de terreno); 

4 - Aumento das interações sociais e económicas; 

5 - Desenvolvimento contíguo (algumas parcelas ou estruturas podem 

ser de estacionamentos vazios ou abandonados ou de superfície); 

6 - Desenvolvimento urbano controlado, demarcado por limites legíveis; 

7 - Infra-estrutura urbana, principalmente saneamento básico e água da 

rede; 

8 - Multimodal de transporte; 

9 - Alto grau de acessibilidade local / regional; 
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10 - Alto grau de conectividade de rua (interna / externa), incluindo 

calçadas e ciclovias; 

11 - Alto grau de cobertura de superfície impermeável; 

12 - Baixa relação de espaços sem utilização; 

13 - Controlo coordenado do planeamento e desenvolvimento urbano; 

14 - Capacidade governamental de financiar as infra-estruturas e 

equipamentos urbanos; 

(quadro adaptado e traduzido - The Compact City Falacy, 2005:14) 

 

Este modelo de cidade está muito ligado à sua eficácia na mobilidade, 

nos percursos percorridos entre setores, na sua extensão, na facilidade de 

deslocamento em curto espaço de tempo, sejam eles a pé, de bicicleta, de 

automóvel ou de transporte público. 

 

Quanto maior é uma cidade, maiores são os impactos e efeitos 

negativos sobre ela mesma e sobre o meio ambiente que a rodeia, tornando-

se mais dispendiosa economicamente e menos funcional não só à medida 

que é implantada, mas também na sua manutenção.  

 

A expansão da cidade gera deslocamentos, principalmente entre a 

casa e o trabalho, de gastos de tempo absolutamente incomportáveis nos 

dias de hoje. Os transportes que ligam áreas de baixa densidade populacional 

têm um consumo de energia muito alto, para o número de pessoas que 

transporta. Então a solução mais viável é densificar as áreas urbanas já 

consolidadas, dando-se ao mesmo tempo vida ao centro. 

 

“Já em 1966, o economista Kenneth Boulding argumentava que 

devíamos parar de comportar-nos como se vivêssemos em uma 

economia do ‘velho oeste’, sem qualquer limitação de território a ser 

conquistado e recursos a serem consumidos. Em vez disso, devíamos 

começar a pensar no planeta como uma ‘nave espacial’ – um sistema 

fechado com recursos finitos.” (Rogers, Richard, 2007:28) 

 

Uma cidade compacta deve dar resposta às exigências da população, 

não só nos dias de hoje, mas também aos que se seguirão. Para tal, ela deve 
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ser flexível, multifuncional, de forma a garantir a sobrevivência, a 

sustentabilidade e o desenvolvimento da sociedade, salvaguardando assim o 

futuro da nossa e das gerações vindouras. Uma cidade monofuncional fica 

órfã de respostas às necessidades que hoje a sociedade exige e reclama, 

acabando por deixar de as cativar, ficando abandonada e obsoleta.  

 

Este modelo de cidade mais densificada traduz-se no reduzir do 

consumo de energia desnecessária e também de emissões poluentes, 

encurtando as distâncias físicas entre os diversos pontos da cidade, garantindo 

maior conforto na mobilidade e no bem-estar das pessoas. Tudo isto funciona 

se houver uma interação entre o desenho do edificado e o desenho da 

mobilidade.  

 

Todo este conjunto, sendo bem aplicado, deve então traduzir na 

intensificação do uso dos solos, da população e do tráfego, procurando 

resolver os problemas que existem dentro dos seus próprios limites, evitando o 

urban sprawl (expansão sem organização) e o consumo de mais território 

natural. 

 

O arquiteto deve ter especial cuidado no desenho da cidade, nas 

artérias de ligação, nos cheios, nos vazios, em especial na interligação e 

harmonia de um conjunto de fatores que definem e constituem a cidade. Se 

ignorarmos todos estes fatores, acabamos por segregar as vivências, os usos e 

as classes sociais da cidade. Inconscientemente criamos subúrbios, guetos, 

que no futuro se traduzem em autênticos barris de pólvora.  

 

Não podemos ‘arrumar / atirar’ para um canto da cidade certas etnias, 

raças ou classes sociais, porque ao excluí-los daquela sociedade, 

comprometemos a integração, o equilíbrio e o bem-estar social. 

 

Este princípio também serve para a concentração de funções em áreas 

distintas da cidade, porque ela vai carecer da necessidade de mobilidade 

entre esses pontos que a constroem, fazendo com que as pessoas, na sua vida 

diária, sejam obrigadas a utilizar os meios de transporte, sejam eles particulares 

ou públicos, para satisfazer as mais variadas necessidades. Os efeitos desta 
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distribuição de bens e serviços traduzem-se para o cidadão no encurtar do seu 

tempo, que poderia ser tempo livre e de lazer, e no aumento do consumo de 

energia, que à partida era desnecessário, diminuindo a sua qualidade de 

vida. 

 

Uma sociedade coesa pode oferecer e garantir aos seus cidadãos uma 

maior segurança e melhor qualidade dos serviços, porque todos trabalham 

para o bem comum, não deixando de parte esta ou aquela comunidade, 

permitindo a integração de todos e a participação nas decisões da cidade.  

 

Na cidade compacta, há uma grande vantagem na criação de 

infraestruturas, em relação à cidade dispersa, uma vez que quanto mais 

compacta e mais funcional a cidade é, o nível de investimento torna-se bem 

menor, porque ela não é sobredimensionada e dá uma melhor resposta às 

necessidades impostas, a sua manutenção para além de menos onerosa é 

também mais fácil de realizar. Nesta linha de leitura, também beneficia a 

estrutura e a rede de transportes, porque é possível concentrar um maior 

número de utilizadores por áreas, podendo ser aumentada a sua frequência, e 

fazer com que a prestação do serviço seja melhor, mais útil, mais prestável e 

eficiente. 

 

Podemos considerar, desta forma, que a cidade compacta é uma 

cidade que sabe tratar bem dos seus cidadãos, oferece-lhes as melhores 

condições de vida, satisfazendo-as nas suas necessidades e não 

comprometendo o futuro de quem as utilizará. 

 

”Naturalmente, o ideal da cidade compacta não pode ignorar as 

características (económicas, sociais, históricas, culturais, demográficas) de 

cada situação concreta.” (Departamento de Prospectiva e Planeamento e 

Relações Internacionais:52) 

 

 Neste desenrolar de ideias e opiniões, vejo aqui seis pontos que me 

parecem oportunos referenciar e descrever: 
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Igualdade - tem a capacidade de servir todos os cidadãos daquela 

cidade sem o privar de ter acesso à habitação, ao emprego, ao comércio, 

aos serviços, à saúde e ao lazer. Todo o cidadão é tratado de forma 

equitativa dando-lhe mais conforto e garante-lhe o bem-estar social; 

 

Densidade - deve haver um equilíbrio na aglomeração do edificado e 

das artérias que os ligam entre si, para que desta forma os consumos de 

energias e o tempo despendido para qualquer deslocação quotidiana sejam 

os mais racionais e adequados, gastando apenas o estritamente necessário; 

 

Variedade - a riqueza da diversidade cultural, social, étnica, etária, é a 

definição da própria cidade e das suas vivências. Essa interação de 

fenómenos cria uma harmonia entre a sociedade que nela participa, 

protegendo-as da exclusão social;   

 

Multifuncionalidade - a cidade multifuncional torna-se mais capaz de 

dar respostas às solicitações diárias dos cidadãos, uma vez que tem ao seu 

dispor as variadas funções urbanas a distâncias perfeitamente confortáveis, o 

que ajuda a aumentar a competitividade e a economia da vida urbana; 

 

Continuidade - substituir aquilo que podiam ser espaços vazios, espaços 

obsoletos e guetos, por áreas integrantes da malha urbana, dá-nos um 

conforto maior para a oferta de empregos, de habitação, de serviços, de 

mobilidade, diminuindo a extensão de percursos a pé, tornando o transporte 

coletivo público mais atrativo, útil e eficiente, libertando-se mais a área de 

solo rural; 

 

Racionalidade - permite usar os recursos disponíveis e gastar o 

estritamente necessário não comprometendo a sustentabilidade do sistema. 

Nas infraestruturas e nos transportes públicos é que se nota mais o sentido de 

racionalidade em que existe um equilíbrio muito grande entre o consumido e 

o necessário. 

 

Por outro lado, existem os detratores com vozes contrárias e pouco 

esclarecidas em relação ao modelo de cidade compacta. Como em tudo, há 
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sempre um lado bom e um lado mau e o que importa substancialmente é que 

o lado positivo seja o prato mais pesado da balança, uma vez que num 

sistema tão complexo e gigantesco como é o de uma cidade, não se 

consegue assegurar o pleno de fatores positivos. 

 

Os principais fatores que sustentam a desconfiança em relação ao 

modelo de cidade compacta prendem-se essencialmente na falta de estudos 

concretos e conclusivos que definem os custos diretos e indiretos para a 

concretização destas formas urbanas. Estes, podem ser custos tão onerosos 

que condicionam a total implementação do conceito e como tal, deixe de 

fazer sentido executá-lo, porque ele só funcionará na perfeição quando o 

sistema estiver a funcionar na sua totalidade. Cunha e Bochet, 2003, vão mais 

além e apresentam cinco razões que para eles criam uma certa desconfiança 

em relação aos argumentos que incentivam à densificação urbana, são eles: 

 

1 - Ausência de clareza na definição de conceitos; 

2 - Análise incompleta das interdependências; 

3 - Incapacidade de definir indicadores precisos; 

4 - Falta de informações comparáveis; 

5 - Métodos de avalização ainda pouco fiáveis.    

  

 Elizabeth Burton, em The Potential of the compact city, 2000, fez um 

estudo em que se quis certificar da veracidade estratégica em relação à 

densificação, diversificação e intensificação como forma de garantir direitos e 

igualdades sociais. Esse estudo foi realizado no Reino Unido por diversificadas 

zonas urbanas para assim obter termos de comparação e resultados mais 

fiáveis, ao que foram apuradas algumas conclusões relevantes e negativas 

desta estratégia. Concluiu que as habitações tinham menos área, por estarem 

bem localizadas o preço era mais elevado, havia falta de mais espaços 

verdes, havia um aumento da criminalidade e por fim, subiam as taxas de 

mortalidade por doenças respiratórias. 

 

 A cidade compacta é extremamente defensora do controle e da 

eficiência do consumo de energia, considera fundamental que ela não pode 

ser desperdiçada como tem acontecido nas últimas décadas, mas é 
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importante ter em consideração os efeitos negativos que esta medida traria 

para a economia, não só de uma cidade mas para todo o mundo. Não nos 

podemos esquecer que o crescimento e o desenvolvimento da economia, 

das tecnologias, isto tudo aliado a qualidade de vida que fomos adquirindo 

ao longo do tempo, muito se deve ao consumo de energia, ao uso e 

comercialização do automóvel particular.  

 

6“Uma forma de reprodução do capital, integrante do sistema, que 

produz o desejo banal de o possuir, não existindo racionalidades 

exequíveis fora do sistema; parece que os automóveis só são problema 

quando estão distribuídos (…) pela sociedade e, por isso, são muitos; 

quem não tem mobilidade, num tempo em que as oportunidades 

podem surgir de uma forma muito errática no território, está 

necessariamente condenado a mais esse défice de capital social.” 

(Domingues, Álvaro, Sociedade e território, nº42, 2009:8) 

 

 O uso e o comércio do automóvel é também uma forma de fazer 

movimentarem a economia. 

 

 Uma vez diminuindo drasticamente este movimento, todo o sistema 

entra em recessão, já que se perdem imensos impostos, postos de trabalho, 

dependência, conforto, entre outros fatores direta ou indiretamente ligados a 

este setor. Para não ser tão radical quanto ao uso do automóvel particular, a 

forma de o utilizar poderia ser reajustada e por formas tão simples como a 

ocupação total ou próximo disso, dos lugares disponíveis em cada automóvel 

para os trajetos mais rotineiros, passam a ser mais sustentáveis que o próprio 

transporte públicos que fazem inúmeras viagens durante o dia com metade 

ou até menos de ocupação dos lugares disponíveis. Outra forma de olhar para 

as deslocações é seguir a evolução tecnológica nas telecomunicações, ela 

está cada vez mais sofisticada substituindo em alguns casos e cada vez mais, 

a presença física da pessoa no posto de trabalho, permitindo-nos trabalhar a 

partir de casa salvaguardando a qualidade do trabalho e sem necessitarmos 

de deslocações. Seguindo esta linha de pensamento pode-se dizer que não 

fundamental a habitação estar próxima do local de trabalho. Também com a 

evolução tecnológica nos transportes tornou-se mais confortável e menos 
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moroso percorrer as longas distâncias, acabando por não representar um 

problema de maior para o cidadão. 

 

 A forma como as cidades de hoje em dia estão implementadas acaba 

por ser um problema à defesa da cidade compacta como alternativa. 

Vejamos, as cidades contemporâneas estão parcialmente ou totalmente 

fragmentadas por zonas de atividades, chegam a ser consideradas de 

suburbanas da periferia e até são independentes da própria cidade raiz. Este 

fenómeno origina baixa de preços no setor da imobiliária o que representa 

uma oferta diversificada na aquisição de habitação ao contrário do modelo 

de cidade compacta. 

 

 Um aspeto que os detratores da cidade compacta mencionam é o 

grau de aceitação que o modelo terá, uma vez que não é de todo certo que 

a população prefere viver no seio urbano onde todo se encontra densificado 

e muito próximo. Atualmente as pessoas dão muito valor a zonas de baixa 

densidade, ao espaço de habitar, logradouros onde tudo é mais calmo e 

silencioso. A densificação é mais tolerada por população de faixa etária mais 

baixa ou por população que por norma já habita em zonas mais densificadas.  
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1.3 – O carácter da cidade 

 

O carácter de uma cidade é traduzido pela interação e socialização 

entre os cidadãos, as atividades nelas inseridas e as suas instituições. As 

pessoas fazem a cidade e a cidade é o que as pessoas são.  

 

    Seguindo o pensamento de Salvador Rueda (1996), a cidade deve ter 

determinados requisitos que lhe permitem funcionar. Ela tem de ter uma base 

onde apoiam os pilares mestres que a sustentam. A cidade é a relação e a 

interação entre o contacto, a regulação, a troca e a comunicação. Depois 

existem aspectos secundários, mas também essenciais ao quotidiano da 

cidade, estes podem ser entre outros, o desenho da malha urbana, a sua 

história, os seus monumentos, a paisagem, a imagem que deixa na paisagem, 

a mobilidade, a oferta de bens e serviços… 

 

A cidade funciona mediante um sistema, pode ele ser mais ou menos 

apurado, é ele que garante a sua motorização. O fundamental e o que a 

caracteriza é a relação que consegue proporcionar entre a sociedade que 

nela habita ou trabalha, porque é essa mesma sociedade que a faz 

movimentar, que a comunica, que a regula, que partilha e participa no 

intercâmbio, no fundo são os principais portadores e transmissores de 

informação da cidade. 

 

Este sistema a que se intitula de cidade, tem na sua essência como 

componente principal o homem, este tratando-se de um organismo vivo, 

podemos considerar então que o sistema das cidades pode também ser 

considerado de ecossistema. De facto faz todo o sentido pensar desta forma, 

porque se o homem é sem dúvida alguma o ‘ator’ principal deste fio 

condutor, a cidade deve-se comportar mediante as suas diretrizes.  

 

Se olharmos com atenção, os componentes que constituem a cidade 

não poderão ser independentes uns dos outros, porque só em conjunto e em 

harmonia é que este sistema urbano funciona na sua plenitude. Neste 

desabrochar de ideias podemos dizer que quando a sociedade e instituições 

estão inter-ligadas e se relacionam entre si, cada uma delas também tem o 
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poder de alterar e influenciar certos comportamentos no meio urbano, mas 

estes sendo bem estruturados o número de variações é de certa forma 

limitado. Pensando nessas possibilidades, este sistema tem de estar bem 

orientado e governado, salvaguardando as possíveis variações que possam 

existir através da fusão de influências. A cidade deve estar preparada para as 

mudanças próprias do tempo, no entanto ela tem de manter inalterada todas 

as suas propriedades originais.    

 

Como os sistemas urbanos são sistemas abertos, eles estão 

dependentes de fornecimento exterior, necessitam de energia, de materiais, 

de troca de informações, do inter-câmbio, chama-se a isto de sistema 

dissipativo, para que esta estrutura não entre em colapso. Se este sistema 

permitir uma certa liberdade na escolha de informação, esta evolui para 

sistemas mais complexos, ao que se dá o nome de auto-organização do 

subsistema. Uma vez aumentada e diversificada a escolha de informação no 

meio urbano, a energia pode e deve ser menos solicitada para a construção, 

manutenção e desenvolvimento da cidade, já que essa informação tem 

escolha criteriosa.  

 

As pessoas ao criarem raízes afetivas num determinado meio urbano, 

estão também a criar uma identidade e um carácter àquela cidade, 

passando a mensagem, neste caso as informações de um sistema, para 

calibrarem e darem movimento aos seus próprios processos, entrando aqui a 

energia como fator complementar desse mesmo processo. Não havendo 

entraves no fornecimento de materiais ou energias necessárias ao seu 

funcionamento, as cidades ganham capacidades para aumentarem de 

volume, proporcionando um também aumento do contacto entre a 

sociedade, os chamados portadores de informação, o indivíduo e instituições, 

o que na prática significa uma planificação e uma organização aumentada, 

permitindo uma coerência estrutural e funcional.  
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Fig. 3 - Zona ribeirinha do Porto 
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1.4 – A cidade dispersa atual  

 

Os sistemas têm formas de organização distintas, eles variam de 

sistema para sistema. Nos chamados sistemas vivos ou sistemas naturais, 

recorre-se normalmente ao proveito máximo do consumo de energia, para 

garantir que tudo o que seja gasto seja bem utilizado e tire o máximo de 

rentabilidade, diminuindo drasticamente os desperdícios, simplificando a 

forma de atuar de outros sistemas na sua estrutura, na comunicação e partilha 

de informação, organização e inter-câmbio. Os sistemas vivos são muito fiáveis 

quanto à sua utilização, uma vez que eles tendem a maximizar no retorno da 

desordem de informação, refletindo-se na sua capacidade de evolução e de 

garantias futuras. Para a recuperação da desordem de informação, os 

ecossistemas são excelentes quanto à sua organização. 

 

Salvador Rueda diz que o modelo britânico de cidade difusa tem 

como seguidor o atual sistema urbano, este tem tendência em aumentar a 

complexidade da cidade, simplificando a complexidade das peças 

intervenientes, consumindo uma enorme quantidade de energia, uma vasta 

área de solo, materiais, entre outros, sem nunca aumentar a complexidade 

relativamente aos consumos de recursos naturais ou artificiais consumidos. A 

cidade moderna tem como linha orientadora o aumento da sua 

complexidade que promove os contactos entre as pessoas, as trocas e 

partilha de informação, o inter-câmbio, entre outras vertentes, orientando os 

seus esforços para melhorar a posição em relação a outras cidades, em 

sistemas locais ou globais. Na maioria dos casos, a exploração dos recursos 

não prevê os limites da sua capacidade, acabando-se por se desorganizar 

territorialmente. 

 

Este tipo de cidade, cidade dispersa, resulta de um somatório de áreas 

do território não planeadas antecipadamente, onde o campo e a floresta são 

ocupados pelo homem. Ela tem tudo o que é fundamental para uma cidade 

e em grandes quantidades, o problema é que está tudo muito disperso e tudo 

muito zonado, diminuindo drasticamente a sua funcionalidade e 

competitividade, empobrecendo também a diversidade, a vida social fica 

segregada, não cria condições para a troca de informação, a mobilidade  
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Fig. 4 - Deslocações diárias em 

transportes particulares 
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torna-se caótica pela densa rede viária, o consumo de energia, recursos 

naturais, solo e materiais torna-se exageradamente elevado.   

 

Diz Salvador Rueda que entre os anos 1972 e 1992, a área 

metropolitana de Barcelona ocupou mais área do território à sua volta, que 

nos dois mil anos atrás, isto quer dizer que houve um exagero e inconsciência 

da parte de quem planeia e estrutura a cidade, transformando-a numa 

destruidora de recursos e solo natural. Mas este é um fenómeno que ocorre 

praticamente por toda a Europa, onde o urbano acaba por se misturar com o 

rural e até fazendo-o desaparecer em algumas regiões, deixando de se saber 

o que é o urbano e o rural, ou seja, desaparecem os limites de uma e de outra 

parte. Para além deste, traz outros problemas ainda maiores, as terras que 

agora estão ocupadas por edificado, por estradas… não poderão, pelo 

menos num futuro próximo, serem reutilizadas como eram antes para a 

agricultura ou floresta, por exemplo, uma vez que as terras foram mexidas e 

transformadas, fragilizando gravemente todos os ecossistemas dessas áreas.  

 

A ânsia de trocas e entregas de mercadorias, produtos e outros bens, 

ajuda à expansão da malha urbana, porque é este o modelo que vigora 

atualmente para o crescimento das cidades. Com este modelo torna-se 

indispensável o aumento da rede viária horizontal para poderem aumentar a 

sua complexidade e variedade, acabando por exagerarem na dimensão da 

sua estrutura. Esta estrutura apodera-se de uma vasta área de território fértil 

em recursos naturais, comprometendo o futuro da vida urbana e rural, já que 

estes recursos são limitados e cada vez mais escassos. 

 

Inicialmente, problemas deste género que acontecem pela maioria 

das cidades Europeias e do mundo, eram possíveis de serem resolvidos à 

escala local, porque este fenómeno ainda se encontrava no seu início. Agora 

já é tarde para se pensar dessa forma, as cidades estenderam-se pelo território 

empurradas pela força da economia e da concorrência entre sistemas 

urbanos à escala global, portanto o problema também só será resolvido à 

mesma escala. 
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1.5 – A insegurança da cidade dispersa 

 

Neste momento estamos perante um problema de crescimento 

económico à escala global, o que exige uma cooperação e empenho de 

toda a comunidade. No ponto anterior foram ressalvadas três importantes 

áreas que originam os problemas causados à cidade difusa em relação à sua 

sustentabilidade. Com a expansão urbana dá-se a exploração dos sistemas 

ambientais e consequente destruição dos mesmos, o uso do solo e a sua 

ocupação destrói os recursos naturais que neles existem e o consumo de 

energia no transporte de materiais necessários à vida urbana.  

 

Estes são os principais problemas exteriores de insustentabilidade no 

modelo de crescimento atual e o impacto ambiental que este planeamento 

terá num futuro muito próximo. Agora também precisamos de ir ao interior da 

cidade e ver como ela se sustenta na parte social, como ele atrai e cria 

condições de vida aos cidadãos que nela habita e ou trabalha. 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Modelo de cidade 

dispersa 
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A cidade dispersa tem uma tendência natural de segregar todas as 

vivências, todos os setores pertencentes ao quotidiano urbano. As múltiplas 

funções que nela se implantam, estão separadas por zonas, o que limita desde 

logo a troca de informações, como foi dito anteriormente, a relação entre 

pessoas de áreas distintas, entre muitas outras, tornando estas relações muito 

limitadas e até frágeis, traduzindo-se em espaços urbanos simplesmente 

monofuncionais. Indiretamente a cidade dispersa obriga a que os 

trabalhadores só entrem em contacto com os trabalhadores da mesma área, 

como por exemplo nos parques industriais, os estudantes só com estudantes, 

os residentes de idade mais avançada e com poucas capacidades de 

deslocamento só convivem com as pessoas da mesma faixa etária. O 

carácter da cidade é o contacto, a troca de informações, o inter-câmbio, a 

comunicação entre as pessoas, tal como já foi referido anteriormente, sem 

que todos estes ingredientes estejam em harmonia, a cidade perde esse 

mesmo carácter, torna-se mais pobre na sua relação.  

 

Este modelo de cidade depende muito da complexidade para ser 

mais competitiva, mas essa complexidade não depende de espaço e da 

proximidade que fornece a multifuncionalidade, ela é substituída por meios 

mecânicos e telecomunicações. A separação física da cidade transforma-se 

num gasto muito grande de energia, de materiais e de recursos naturais. Hoje 

com a tecnologia de ponta que existe, a maior parte dos contactos e inter-

câmbios necessários que fazem movimentar a cidade, poderiam ser feitos sem 

o contacto direto entre pessoas, o que nos leva a pensar que ainda iria 

segregar mais a sociedade. Refere Salvador Rueda que existem vários estudos 

que mostram exatamente o contrário, as novas tecnologias geram e 

fomentam ainda mais os contactos pessoais. Antes, para dar qualquer 

informação ou até fazer trocas de produtos, muitas das vezes nada de muito 

importante, eram necessários gastos de energia enormes, no transporte, na 

embalagem… o que por vezes o preço a pagar por uma pequena coisa, 

tornava-se exorbitante. Hoje podemos trocar informação, conversar com 

alguém e até vendo-a em tempo real em qualquer parte do planeta. Isto é 

um verdadeiro avanço na tecnologia que a estrutura e organização da 

cidade não podem ignorar. 
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Esta cidade não contempla nada disto, ela vai-se desenvolvendo, 

engolindo território conforme vai aumentando as suas necessidades, criam-se 

mais e mais largas estradas porque as anteriores já não conseguem dar o 

mínimo de conforto e rapidez necessária para as tarefas diárias. Desta forma a 

cidade acaba por esgotar todos os recursos que tem ao seu dispor em pouco 

tempo de vida. 

 

Com a separação das funções da cidade por zonas, como por 

exemplo o residencial, o transporte particular ganha uma dimensão 

incontrolável. Estas zonas tornam-se em zonas pobres por falta de diversidade, 

deixa de ser um lugar social e passa a um lugar de exclusão social, onde 

aparecem as diferenciações, as pessoas ficam mais individualistas e as únicas 

relações sociais que passam a ter é quase em exclusivo aos familiares dentro 

da sua própria casa. Nestes bairros, como se pode chamar, deixa de existir o 

espaço público, ele não oferece conteúdo à sua volta, não consegue agarrar 

as pessoas e as pessoas não se sentem atraídas por ele nem confortáveis. Se 

não existe variedade de funções, as pessoas são obrigadas a grandes 

deslocações, o automóvel ganha relevo na vida diária, e o que estava 

preparado para ser visto, utilizado e vivido, ou seja, o espaço público por 

excelência, passa a ser visto de dentro do automóvel, nas enormes filas de 

trânsito, fazendo perder todo o contacto e vivências que a vida citadina muito 

bem poderia oferecer.  

 

A diluição da cidade obriga logo à partida para o uso massivo de 

meios de transporte, saturando em pouco tempo a rede viária, o 

congestionamento é inevitável, consequente aumento do stress, os gastos de 

energia disparatados, o gasto de tempo desperdiçado, a destruição de 

território natural e rural. A poluição instala-se no centro, o automóvel torna-se 

no principal responsável, o espaço deixa de ser agradável, afastando as 

pessoas de conviverem entre si, degradando a qualidade ambiental dos 

cidadãos. Os cidadãos ao conviverem com este estado de calamidade, 

perdem a vontade de lá viver ou trabalhar e só acreditam que o futuro nunca 

irá existir porque esta situação tornou-se insuportável. 
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O desperdício de energia causado pelo atual sistema de transporte é 

absolutamente incomportável por mais tempo, a falta de soluções e o 

congestionamento transparecem toda uma irracionalidade na estruturação 

da cidade. Com o passar do tempo e com o aumento das redes viárias a 

velocidade média de circulação dos transportes está sempre a baixar, isto à 

primeira vista até parece um contra-senso, mas a verdade é que este sistema 

agrava substancialmente a vida urbana.  

 

A sociedade também está a sentir grandes dificuldades para obter o 

seu conforto no espaço em que vive, porque a segregação espacial é uma 

realidade dura de aceitar, mas ela está cada vez mais explícita com o 

aumento dos padrões sociais. A diversidade de contactos é que torna rica a 

vida urbana, mas com esta dispersão e zonamento de funções esta 

diversidade de contactos vai acabando por se perder. Tem-se reparado que 

nestas grandes cidades existe de facto muitos contactos, mas estes contactos 

têm perdido força, ao contrário das cidades mais pequenas, mais compactas 

que realmente não têm tantos contactos como a cidade difusa permite, mas 

estes contactos são muito mais intensos e mais duradouros. 

 

De facto fica bem claro que este sistema urbano não seja nada 

funcional, embora o princípio tenha sido esse, a ideia de criar espaços 

nomofuncionais tira-lhes a diversidade de que o espaço público precisa, a 

vida urbana fica completamente abandonada e obsoleta com o passar do 

tempo. Neste momento os centros e a periferia são a cara desse modelo, à 

medida que a sua população envelhece, o edificado fica degradado porque 

essas pessoas têm poucos recursos financeiros e o próprio espaço público 

também se degrada. A população mais nova sai destas zonas porque não vê 

futuro naqueles espaços. 

 

O isolamento e a criação de guetos em bairros nos centros das 

cidades acaba por criar problemas de grandes dimensões, eles são o rastilho 

para a violência, insegurança, criminalidade, desordem pública, desafiando 

até a lei e os direitos democráticos instalados. 
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1.6 – A cidade compacta como modelo seguro 

 

Todas e quaisquer intervenções a ter numa cidade é intencional, com o 

objetivo de corrigir e melhorar o que está mal implantado e que não funciona 

como planeado. Os maiores pensadores sobre o planeamento urbano e 

projetistas do pré-urbanismo foram Cerdá, Le Corbusier, Geddes, Howard, 

entre outros, com o intuito de organizar a estrutura da cidade para as 

exigências da época. Cerdá projetou a cidade de Barcelona, esta é um 

exemplo bem concreto de um planeamento e de uma análise bem 

detalhada com o intuito de resolver os problemas que estavam a emergir no 

pré-industrial. Com um feroz aumento da indústria e os movimentos a que ela 

exigia, era urgente repensar a organização da cidade de forma a dar 

resposta ao aumento substancial da população que emergia do meio rural. 

Havia a necessidade de criar habitação para essa população e 

consequentemente todas as infraestruturas necessárias. 

 

Com o passar dos tempos as cidades foram-se adaptando e 

reorganizando na mobilidade, nas infraestruturas, na salubridade, na higiene e 

também acrescentaram aquilo que havia em falta. Ora, essas reestruturações 

acabam por ter consequências nefastas mais cedo ou mais tarde refletindo-se 

num conjunto urbano desmembrado e desfragmentado.  

 

A globalização da economia trouxe fatores positivos e negativos. Penso 

que um dos fatores negativos para os sistemas urbanos foi que originou e 

alimentou o alargamento das cidades pelo território, um aumento nas 

distâncias a percorrer, na segregação social e também de setores, causando 

abandono dos centros para as periferias. Começa-se a perder estabilidade 

social por causa da segregação dos diferentes setores económicos, há um 

desperdício no consumo de solo, muito dele fértil para a prática da 

agricultura, o gasto de energia sobe substancialmente, tudo isto para 

acompanhar as tendências económicas da atualidade. Será, portanto 

imprescindível a escolha de uma cidade sustentável no campo social, 

económico e ambiental, para assim criar uma cidade mais coesa sem que se 

repita os erros do passado. 
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Diz Salvador Rueda, 1996, que este modelo é o que se adequa ao da 

cidade compacta e densa do mediterrâneo com a continuidade formal, 

multifuncional, heterogénea e diversificada na sua totalidade. É um modelo 

que privilegia o aumento da complexidade das peças que fazem parte do 

sistema, com uma base social sólida onde a economia se torna bastante 

competitiva, salvaguardando os recursos energéticos que temos ao nosso 

dispor, os materiais que usamos, ao mesmo tempo que protegemos e 

garantimos o futuro dos sistemas agrícolas e florestais.   

 

Com este tipo de modelo de cidade assegura-se a diversidade num 

aumento de troca de contactos, informação e comunicação entre pessoas, 

atividades, associações e instituições que não comprometem a qualidade de 

vida urbana e tem a capacidade de garantir os ecossistemas regionais e 

globais. Interessa que os sistemas agrícolas e florestais se tornem em sistemas 

sustentáveis tal como a cidade compacta por meio da diversidade das peças 

internas do sistema. O autor considera então que a cidade do Mediterrâneo 

pode ser um modelo de cidade sustentável a ter em conta. 

 

Num território em que a diversidade de informação é diminuta, as 

potencialidades daquele lugar ficam comprometidas ao ponto de perder 

estabilidade entre a população que transporta essa informação. Na 

atualidade isso é muito frequente quando analisamos os sistemas urbanos, o 

território está sedento de variedade de informação ao que podemos 

constatar em parques industriais onde as indústrias são todas muito idênticas, 

pólos universitários das mesmas áreas, extratos sócias idênticos, entre outros. 

Deste modo a cidade não consegue garantir segurança nem estabilidade, 

originando níveis de stress muito elevados diminuindo desta forma a qualidade 

de vida que todo o cidadão procura. 

 

Quando existe uma enorme variedade de troca de informação num 

determinado território, podemos dizer que o sistema nos dá garantias de 

sobrevivência e que este pode evoluir substancialmente nas relações sociais e 

na capacidade de resposta à economia, isso é o que acontece no modelo 

de cidade compacta.  
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Para exemplificar um pouco deste modelo, referencio o projeto de 

extensão de Barcelona planeado por Cerdá no século XIX, por se enquadrar 

nestes parâmetros, ele foi pensado de uma forma conjunta para a cidade 

com o intuito de resolver os problemas de higiene e salubridade, de 

densidade, de diversidade, o desenvolvimento económico e a mobilidade.   

  

Este é definido por uma malha de quarteirões de forma quadriculada, 

todos eles muito idênticos e são delimitados por avenidas. Cada quarteirão 

forma uma espécie de comunidade, ele tem um misto de comércio, serviço, 

habitação e no seu interior existe um pátio onde existe espaços verdes de lazer 

e de pequenos estabelecimentos comerciais. Assim se apresenta uma mistura 

de pessoas e atividades em cada um desses quarteirões, ajudando a criar 

coesão e estabilidade social, garantindo a sobrevivência e futuro para esse 

sistema. 

 

Na mobilidade a estratégia era dar especial importância às 

deslocações a pé, de bicicleta ou de transportes públicos. Será precisamente 

por causa disso que esta, ao contrário da maioria das cidades do mundo, não 

utiliza a mobilidade por meio de automóvel particular como a principal na 

forma de deslocamento dentro dela. A banalidade e frequência que hoje em 

dia nos deslocamos horizontalmente causam gastos de energia muito 

elevados, poluição, consumo de solo excessivo e dá origem a territórios 

nonofuncionais.  

 

No modelo de cidade compacta é privilegiada as viagens a pé tanto 

nas deslocações de casa para o trabalho, as compras, a utilização dos 

serviços e vice-versa, como passeios pela cidade, desfrutando do melhor que 

ela tem para oferecer sem que estejamos presos dentro do automóvel a olhar 

pela janela. A cidade é para ser vivida, é para ser movimentada e percorrida 

pelo cidadão, deve ser um lugar agradável para se viver e para se estar. Este 

movimento de pessoas que trabalham e ou estudam em diferentes áreas, que 

convivem entre si, são por excelência ótimos portadores e consequente 

distribuidores de informação, enriquecendo e fortalecendo cada vez mais o 

sistema implantado.    
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A rede de transportes públicos também tem um papel muito importante 

no desenvolvimento da cidade. Este tem de garantir um serviço eficiente que 

cubra toda a área urbana, os seus percursos e horários tem que ser racionais 

para que toda a energia gasta seja a estritamente necessária, para deste 

modo incentivar à diminuição do uso do automóvel particular e a gastos de 

energia incompatíveis com o nosso ecossistema. 

 

O especial cuidado a ter com a compactação e a densificação é não 

cair no erro da era industrial onde se empilhavam pessoas com um único 

intuito de as encaixotar dentro de habitações com falta de salubridade, 

higiene, ventilação natural, entre outros fatores nefastos à saúde da 

população. Cerdá pensou aquela parte da cidade como um todo, tal como 

um sistema deve funcionar, deu prioridade à higiene, à igualdade ao espaço 

privado e público, à equidade nas oportunidades e ofertas. Este é um dos 

exemplos de como a cidade pode oferecer habitação, emprego, comércio, 

serviços, parques de lazer, aliada à qualidade de vida. 

 

O modelo de cidades compactas que tem como base a diversidade, a 

multifuncionalidade e a heterogeneidade, pode ser um bom ponto de partida 

para a mudança de mentalidades e de atitudes, no sentido em que os 

modelos urbanos existentes possam eles a tornarem-se os mais sustentáveis 

possíveis. Este pensamento pode levar à criação de uma rede de centros 

urbanos, onde a forma urbana pode ser bem mais regrada e controlada e tirar 

partido dos recursos locais existentes. Espanha tem tentado desenvolver ao 

longo do tempo estas teorias para as suas áreas urbanas. Algumas delas dou 

como exemplo a Andaluzia, cidades de Castela, Galiza ou Astúrias, provaram 

nas últimas décadas que conseguiam manter uma boa sustentabilidade do 

sistema através dos recursos naturais e excedentes que o seu território lhes 

oferecia. 

 

Salvador Rueda, 1999, apresenta no esquema a seguir, a forma como o 

modelo compacto, é um modelo mais seguro e fiável em termos de 

sustentabilidade e qualidade de vida que qualquer outro. Este modelo está 

caracterizado por uma estrutura urbana ordenada e organizada, em que o 

solo e o subsolo são devidamente aproveitados para que as suas estruturas 
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sejam o mais eficiente possível, tirando o máximo partido da sua utilização. O 

autor descreve a ideia de um mix entre diversidade e densidade, que em 

conjunto torna a vida citadina muito mais atrativa, já que gera muitas mais 

oportunidades e oferece condições de estabilidade ao cidadão.  

 

 

 

 

 

 

 

 Para que possamos ter qualidade de vida nas cidades, cativar as 

pessoas a viver e a usufruir dela, é importante melhorar a qualidade da 

habitação, assegurar-lhes condições socioeconómicas e ambientais. Para isso 

é fundamental articular a densidade populacional com a de construção, 

perceber qual o rácio de equipamentos para servir essa densidade 

procurando oferecer uma diversidade adequada de equipamentos para essa 

mesma população. Ora esses equipamentos de serviço público necessitam de 

ter boas acessibilidades, estarem em boas condições de utilização cumprindo 

os programas de manutenção, proteger o património cultural também é 

importante, de forma a proteger as identidades culturais de cada região.  

Fig. 6 - Modelo de cidade 

compacta 
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 Esta cidade olha sobretudo para dentro, sem descorar o que está fora 

dos seus limites, porque o seu interior é a chave para a manutenção do seu 

sistema, ela suporta-se maioritariamente com os seus recursos internos e 

naturais, privilegia os seus espaços verdes, a rede de transportes públicos, 

preocupa-se também com as distâncias a percorrer e o tempo gasto, 

proporciona distâncias de tempo adequadas aos dias de hoje e a serem 

percorridas por qualquer pedestre. Isso leva a que o cidadão acabe por ter 

mais contacto um com o outro, quando se cruza um com o outro na rua ou 

dentro de transportes públicos, baixando os níveis de stress humano pelo lado 

do contacto pessoal, e de stress ambiental pela ausência ou diminuição das 

filas de trânsito. 
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2 – A SKY CITY 

2.1– A origem da Sky City 

 

O fenómeno Sky City está sobretudo nos dias de hoje a aparecer e a ser 

pensado mais a sério no Japão. Os arquitetos japoneses querem 

definitivamente mudar a forma e a expressão urbana. Eles dizem que 

podemos viver no céu e preparam-se para num futuro próximo poderem 

construir um edifício cidade com dimensões nunca vistas até aos dias de hoje. 

Esta tendência de pensamento não se resume apenas ao Japão, mas a todos 

os países mais desenvolvidos da terra.  

 

 Sendo assim, podemos dizer que a Sky city não é um edifício de 

arranha-céus, mas sim, uma cidade compacta que se desenvolve 

principalmente na vertical. 

 

 As grandes cidades de todo o mundo estão neste momento 

superpopuladas, congestionadas e sem uma previsão de futuro, é urgente 

encontrar uma solução que contrarie esta tendência. 

 

 Neste momento a solução pode vir da Sky City, uma estrutura 

gigantesca onde será possível habitar e trabalhar milhares de pessoas, 

criarem-se indústrias, escritórios, hoteis, estações de metro, cinemas, espaços 

de lazer, culturais interiores e exteriores.  

 

 A implementação deste modelo de cidade, tem como objetivo criar 

melhores condições de vida à sua população, fazendo a economia funcionar 

e que ela seja auto-sustentável, aproveitando todos os recursos naturais sem 

que hajam desperdícios, colmatando as perdas de tempo desnecessárias em 

certas deslocações e gastos energéticos gigantescos que o planeta não 

conseguirá suportar durante muito mais tempo. 

 

Por enquanto ainda se está na fase de estudo de como fazer a estrutura 

resistir ao seu peso próprio e a problemas causados pelos fenómenos naturais 
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e como interligar todas as funcionalidades essenciais ao seu perfeito 

funcionamento. 

 

“Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os 

céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos 

pela face de toda a terra.” (Bíblia sagrada online: livro de Gênesis cap. 11 

(onze), versículo 4) 

 

Hoje, as cidades mundiais deparam-se com problemas de organização 

urbana, qualificação e integração da sociedade. A construção vertical 

parece ter aqui de novo um papel fundamental para resolver parte destes 

problemas, mas também a importância de criar uma imagem de 

modernidade na paisagem, redesenhar os espaços públicos e criar uma 

identidade. 

 

É conhecido que já na era Medieval, havia rivalidade, ambição, 

necessidade de afirmação e de poder pela ascensão vertical das suas 

cidades. As famílias pertencentes à nobreza marcavam a sua superioridade 

entre elas por meio das obras de arquitetura, construindo símbolos e estruturas 

sempre mais altas que as das outras famílias.  

 

Um período mais recente e muito importante na construção e evolução 

de edifícios verticais situa-se entre a parte final do séc. XIX e final do séc. XX. O 

homem sentia necessidade de desafiar os seus limites, a natureza e até os 

deuses, como diziam algumas civilizações, era emergente fazer algo e foi 

então que a construção dos chamados arranha-céus ganhou importância e 

relevo no séc. XIX.   

 

Ao analisarmos a evolução dos edifícios mais altos do mundo, podemos 

ver que eles não se exprimem só pelo seu passado, mas também já 

interpretam as tendências para a continuação e a visão futura. 

 

Nas principais cidades do mundo é fácil perceber que existem modelos 

e estilos de edifícios verticais que competem entre si na ânsia de serem o 

preterido. Do final do séc. XIX até inícios do séc. XX começa-se por testar 
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edifícios em altura principalmente para o uso de escritórios, assumindo vários 

estilos, entre eles, o da Escola de Chicago. 

 

A partir da II Guerra Mundial dá-se um novo desabrochar de edifícios 

em altura, mas estes já com maior variedade de funções, onde se incluíam 

bens, serviços e habitação.  

 

As duas guerras foram marcos na história que determinaram a 

cronologia do aparecimento e do desenvolvimento das construções e 

vivências nas cidades, no plano político, cultural e social. Podemos enumerar 

épocas do séc. XX para nos situarmos melhor, tais como: a guerra fria nas 

décadas de 50 e 60, com a crise do petróleo foi necessário o reordenamento 

económico na década de 70 e a desfragmentação do Leste da Europa na 

década de 80.  

 

A arquitetura não poderia ficar indiferente a estes acontecimentos e 

era como que obrigatório deixar a sua marca. Com a evolução das 

tecnologias, a área mecânica e elétrica desempenhou um papel muito 

importante para que a arquitetura vertical se afirmar verdadeiramente. Sem 

dúvida que a criação do elevador deu uma margem muito grande de 

progressão e de criação ao arquiteto, fazendo-o contornar vários obstáculos 

até então ligados à construção na vertical.   

 

”(…)qualquer que seja o conceito adotado, o objeto edifício é um 

signo, como de fato o é qualquer objeto que representa algo para 

alguém. Assim, a história da arquitetura estabelece relações definidas 

entre a forma dos edifícios e a época ou as características das 

sociedades que os construíram, considerando-os como obras de arte 

mais do que como utilidades. Como, no geral, é a questão simbólica 

que se questiona e não a utilitária, as mudanças nas formas 

arquitetónicas se explicam em função das mudanças sociais. Além da 

mudança na forma, o seu caráter simbólico e a visibilidade inerente à 

própria arquitetura a tornam mais atraente como instrumento de 

demonstração de poder.” (Vargas, Heliana comim, 2003) 
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Na chamada era dourada dos ‘arranha céus’, assiste-se à montra dos 

edifícios mais altos de todo o mundo e a visões futuristas das cidades através 

da ligação da arquitetura com o cinema. Com essa introdução era possível 

criar um cenário onde estava desenhado um imaginário dando-se assim a 

conhecer como seriam as cidades umas décadas mais à frente. Esta forma de 

expressar e de passar a mensagem também estava vulnerável aos exageros 

em que podia cair. Mas esta era uma forma de dar vida às cidades, 

estávamos na era da industrialização, era preciso dar um impulso, fazer com 

que a economia se desenvolvesse e proporcionasse uma melhor qualidade de 

vida aos seus cidadãos. 

 

“Como é realmente a cidade sob esse carregado invólucro de 

símbolos, o que contém e o que esconde (...). Do lado de fora, a terra 

estende-se vazia até o horizonte, abre-se o céu onde correm as nuvens. 

Nas formas que o acaso e o vento dão às nuvens, o homem se propõe 

a reconhecer figuras: veleiro, mão, elefante...” (Calvino, Italo, 1972) 

 

 O que nas últimas décadas se traduz num movimento High Tech, no 

século XIX já se conhecia a extrema importância que a tecnologia teria no 

desenvolvimento da arquitetura. Em meados do século XX surgiram as 

chamadas utopias tecnológicas com o aparecimento do conceito 

Metabolista, sobretudo no Japão e o conceito Archigram que aparece em 

Inglaterra e curiosamente estes dois conceitos tinham afinidades muito 

próximas entre si. 

 

 Neste seguimento, no continente asiático apareceram grandes 

impulsionadores para novas formas de planeamento e vivências nas cidades. 

A integração do conceito Metabolismo na arquitetura em finais da década 

de 50 do século XX, foi uma revolução e uma visão extremamente arrojada e 

futurista para a época.  
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Fig. 7 - A cidade sobre o mar 
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 Este conceito originou um movimento que era encarado como a 

solução aos problemas demográficos em que a superpopulação era uma 

realidade, tanto pelo crescimento das famílias naturais das cidades como pelo 

aumento de população cosmopolita e também aos problemas 

socioeconómicos. Este movimento pretendia que a arquitetura se tornasse 

mais flexível com estruturas fixas mas que tudo o resto pudesse ser alterado 

conforme as necessidades. Na biologia de onde é oriundo o termo 

Metabolismo, é exatamente isso o que acontece, o organismo mantém as 

suas estruturas mas ele, conforme necessário adapta-se ao ambiente a que 

está sujeito. Os elementos constituintes deste movimento justificaram este 

conceito dizendo que tal como os organismos mudam constantemente, as 

cidades também sofrem essas mudanças ao longo do tempo, a sociedade é 

tida como um processo vivo e mutante, logo a arquitetura também deveria ser 

olhada e pensada da mesma forma. Era esta a base em que se apoiavam 

para a sustentabilidade das cidades. 

 

 Este movimento teve como principal mentor na arquitetura nipónica, o 

grande arquiteto Kenzo Tange, que chegou a trabalhar com Le Corbusier, ao 

qual se juntaram o também experiente arquiteto Arata Isozaki e os jovens 

arquitetos Fumihiko Maki, Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Masato Otaka e 

Noboru Wakazoe. Kenzo Tange olhou mais à frente que todos os outros 

perante a escassez de território no crescimento das megas cidades do país. 

Ele sabia que a inclusão do avanço das tecnologias na arquitetura, seria a 

peça chave para que este puzzle se completasse.  

 

 Sugeriu então, que se começasse a ocupar os oceanos como forma 

mais imediata de resolver parte dos problemas que as cidades estavam a 

atravessar. Este foi o ponto de partida para muitos outros projetos se 

desenvolverem, um dos exemplos foi o planeamento para a baía de Tóquio, 

de onde apareceu a proposta, the marine city, projetado pelo arquiteto Kisho 

Kurokawa em 1959 como se viu na figura 7 da página anterior. 

 

 O momento que se vivia requeria formas de construção rápida e os 

processos de pré-fabricação eram a solução que melhor resolvia esses 

problemas. 
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Fig. 8 - A cidade hélice para 

Tóquio 
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 Indo ao conceito Metabolista, os edifícios, sejam eles públicos ou 

privados e os espaços públicos, estavam sempre à mercê do crescimento 

populacional, daí que era importante adotarem-se sistemas de ampliações 

que seriam fundamentais para o desenvolvimento da cidade sem alterar as 

suas estruturas. 

 

  A arquitetura Metabolista, se assim se pode chamar, também ficou 

conhecida por ser uma arquitetura de grande expressionismo formal, em que 

eleva o protagonismo estrutural remetendo aos conceitos da arquitetura 

moderna conjugada com elementos da cultura japonesa. Continha o rigor na 

parte estrutural e uma geometrização apurada, parecidos com os conceitos 

ocidentais no campo da cultura e economia, representando a necessidade 

de expressar uma sociedade em constante movimento e desenvolvimento. As 

cidades desenvolvidas dentro dos oceanos já incluíam na sua programação 

conceptual a diversidade e densidade de onde eram incluídas residências, 

indústrias, serviços, comércios, e espaços de lazer. 

 

 A proposta de Kisho Kurokawa com o projeto de Cidade em Hélice 

para Tóquio, 1961, (figura 8 da página anterior) espelha bem o que é o 

Metabolismo, e contém aproximações ao fenómeno Sky City de hoje em dia, 

que está a emergir e a ser estudado mais aprofundadamente no Continente 

Asiático. 

 

 Esta cidade cresce maioritariamente na vertical, tem uma estrutura em 

hélice, assenta numa forma em espiral que se desenvolve segundo um eixo 

central. Esta forma geométrica vai ao encontro dos sistemas de vida em que 

funciona como uma transmissão de dados e a torna num sistema de cluster 

tridimensional.  

 

 Outro bom exemplo de aproximação à Sky City, com diversidade e 

densidade no seu sistema é a proposta de Arata Isozaki, intitulada de City in 

the Air, 1962, figura 9. Como se vê na imagem seguinte, a cidade era 

projetada por camadas em plataformas que serviriam de acessos e de zonas 

de lazer sobre a cidade tradicional, eram suportadas e ligadas entre si por 

torre maciças que serviriam para ocupação de escritórios e habitações. 
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Fig. 9 - A cidade no céu 
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2.2 – Modelos que estão na sua génese 

 

Neste ponto vou descrever o aparecimento de edifícios verticais e 

edifícios com ofertas diversificadas de usos na arquitetura construídos em 

cidades diferentes, perceber quando e porque apareceu a verticalização de 

edifícios na arquitetura.  

 

Desde sempre, a partir do momento em que o homem vive em 

comunidade, até aos dias de hoje, conhece-se o fascínio pela construção em 

altura, numa tentativa de alcançar os céus, desafiando todos os limites de 

gravidade da natureza. Poderá ter começado com as pirâmides do Egipto há 

mais de dois mil anos a.c., a Torre de babel há cerca de 500 anos a.c., na 

Idade Média as Catedrais Góticas, nos míticos ‘arranha céus’ partindo dos 

conceitos da Escola de Chicago, passando por evoluções inerentes às novas 

tecnologias, pelos edifícios de múltiplos usos, mais conhecidos por unidades 

habitacionais projetadas por Le Corbusier e o edifício Copan projetado por 

Óscar Niemeyer, até à nossa contemporaneidade. 

 

A torre de Babel provavelmente é a primeira torre em que está 

totalmente expressa a ousadia e o desejo de desafiar as capacidades do 

homem da época numa clara intenção de deixar um marco na história da 

humanidade denotando domínio e poder sobre a terra. 

 

”(…) nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus 

empreendimentos.” (Bíblia sagrada online: livro de Gênesis cap. 11 (onze), 

versículo 6) 

 

Os Babilónios criaram a sua civilização na planície de Sinar, onde 

construíram a sua cidade, a babilónia, hoje uma das sete maravilhas do 

mundo, constituída por deslumbrantes palácios, os famosos jardins suspensos e 

a Torre de Babel (figura 10) apontada ao céu remetendo à alusão de o 

alcançar. Esta era uma forma muito própria, para a época, de evitar aquela 

que seria a dispersão da sua sociedade pelo território.  
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Fig. 10 - A Torre de Babel 
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A Torre de Babel tornou-se num símbolo e num orgulho para todos os 

que a ela pertenciam, pois permitia-os estar em pé de igualdade com Deus e 

até superiorizar-se a ele. Estava dado o passo para os edifícios em altura se 

tornarem em símbolos e ícones de uma sociedade demarcando o poder da 

mesma.  

 

Segundo a Bíblia, “(…) Deus castigou os seus construtores.” Ninguém 

poderia superiorizar-se ou enfrentar Deus e como forma de castigo ele criou 

várias línguas para que ninguém se entendesse cá na terra, os trabalhadores 

que construíam a torre tiveram que cancelar todos os seus trabalhos, 

fomentando o aparecimento de diversas culturas causando dispersão da 

população por toda a terra. A Torre ficou então conhecida por se traduzir em 

castigo divino. 

 

No seguimento do significado de poder da torre de babel, mais 

recentemente na era do pós-guerra, a construção em altura ultrapassou 

largamente as razões e conceitos arquitetónicos, ultrapassado por questões 

políticas, económicas e até culturais que ombreavam entre si. Vejamos que a 

construção em altura tornou-se num ato natural na procura incessante de 

identidade, de afirmação e de linguagem. O continente norte-americano e o 

continente asiático são os ex-líbris dos ‘arranha céus’, muito por forças do foro 

económico dada a globalização instaurada nos mercados mundiais. Com o 

passar dos tempos começou a haver também competição entre cidades do 

mesmo continente. 

 

Tal como já foi referido no ponto anterior todas estas revoluções nos 

edifícios em altura deveram-se sobretudo à evolução tecnológica na 

construção. Essas evoluções foram sobretudo a invenção do elevador e a 

obtenção de novos materiais, principalmente a colocação do aço nas 

estruturas que tornava possível construir edifícios mais altos, mais leves e com 

melhor aproveitamento de espaço. 

 

Em finais do século XIX aparece a Escola de Chicago como novo estilo 

de construção com o intuito de desenvolver e planear a cidade para o futuro 

no âmbito da arquitetura e urbanismo.  
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“A Escola de Chicago foi um movimento artístico no campo da 

arquitetura, desenvolvido nos finais do século XIX e constituiu uma das 

primeiras manifestações da arquitetura moderna.” (Escola de Chicago. In 

Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011) 

 

Este estilo ficou conhecido por criar fachadas reticuladas constantes 

onde parte dos vãos se repetiam, plantas mais ortogonais, melhor 

aproveitamento de espaço e mais funcionais, permitindo a execução da 

construção muito mais rápida e menos onerosa. 

 

Para além da novidade com a integração do elevador como forma de 

mobilidade na vertical dentro do edifício e de no sistema construtivo passar a 

haver a integração do ferro, a paisagem urbana também sofre alterações 

onde começa a aparecer um novo skyline da cidade. Ficava assim marcada 

a era do Modernismo com o constante crescimento do número de ‘arranha 

céus’ em Chicago e em muitas outras cidades. 

 

No entanto, este tipo de edificado com um número elevado de pisos, 

aumentando a área de construção sem aumentar a área de ocupação do 

solo, tornava-se num edificado monofuncional, em que a sua grande maioria 

era construída para ser ocupada apenas com a função de escritórios, 

preocupando-se somente com o marketing e marcação de poder. 

 

Nos períodos pós-guerra, era fundamental pensar muito mais que isso, 

passou a haver necessidade de albergar famílias e de lhes oferecer os bens e 

serviços inerentes a esse aumento populacional. Era preciso pensar e planear 

a cidade no sentido de ser mais compacta, mais densa e mais diversificada. 

 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, de seu pseudónimo Le Corbusier, na 

primeira metade do século XX, intervém com uma proposta de cidade mais 

ao encontro das necessidades atuais e futuras com a introdução dos 

conceitos de cidade compacta e cidade mais densa, descorando para já a 

diversidade de usos, introduzidos no fenómeno da verticalização, procurando 

anular a desfragmentação do território, evitar o excesso de congestionamento 
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que existia nos centros das cidades e dar ao cidadão mais espaço público e 

verde para desta forma oferecer conforto e qualidade de vida ao cidadão. 

 

 Afinal ele só estava a utilizar os meios que estavam ao seu alcance 

existentes na época, porque a introdução do elevador no edifício e as novas 

técnicas construtivas davam para muito mais que apenas construir ‘arranha 

céus’ como forma autoritária e poder sobre os outros.  

 

 Ele pensa na Ville Radieuse como solução contemporânea e futura das 

cidades. ‘Arranha-céus’ compunham a forma urbana, separados entre si pelo 

espaço público verde e distanciados das artérias principais que atravessavam 

a cidade. Mas esta proposta não integrava a tal diversidade de que referi 

acima, ela ia mais além do que ‘arranha céus’ de escritórios, uma vez que 

passou a haver edifícios com outro tipo de usos, tais como de habitação, 

trabalho, comércio, serviços, só que cada um destes usos estavam 

separadamente em cada torre. Este conceito urbano implicaria desde logo o 

uso frequente e constante do transporte particular e público, causando 

enormes gastos e desperdícios de energia para a mobilidade das pessoas e 

até os próprios espaços públicos deixariam de ser usados com tanta 

frequência. 

 

 A partir da década de 50 do século XX, Le Corbusier implementou 

aquilo que ele chamava de cidade jardim, procurava o conforto ambiental, a 

ordem urbana sobre uma densidade construtiva, libertar o edifício do solo e à 

medida que se aumentava a construção aumentavam-se também os 

espaços verdes adotando a mais recente forma urbana, a verticalização dos 

edifícios.   

 

O ponto alto quanto à introdução de variados usos dentro do mesmo 

edifício deu-se precisamente na junção dos fatores descritos anteriormente 

com a criação e a construção das unidades habitacionais projetadas por Le 

Corbusier. Elas são muito mais que unidades habitacionais com o propósito de 

albergar um pouco mais de milhar e meio de pessoas, elas abriram portas 

para uma nova forma de olhar e pensar o edifício vertical. O edifício vertical 

preparava-se para ser um edifício de múltiplos usos e funções, este passou a 
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ser uma mini cidade para um número estipulado de habitantes ao que eu 

considero ser uma Small Town High, se assim me atrevo a chamar, muito 

próximo do que está hoje em estudo a Sky City, mas naturalmente sem 

comparação direta dada as diferenças de escalas urbanísticas que são muito 

grandes. Com estes projetos do arquiteto franco-suíço, eu consigo ver uma 

aproximação muito forte à Sky City naquilo que é o conceito de densidade e 

diversidade.  

 

Estas construções trouxeram uma nova forma de pensar o planeamento 

urbano, um conceito novo que se enquadrava no estilo Moderno da 

arquitetura. Esta ‘pequena cidade’ suportada por pilotes de betão 

desenvolve-se na vertical numa lógica de estrutura coletiva e solidária, de 

forma a transparecer todo esse bem-estar e desenvolvimento da sociedade. 

Estava aberta uma porta para uma nova forma de viver a cidade, de a 

habitar, usufruir de tudo aquilo que o cidadão comum tem direito no seu 

quotidiano a distâncias muito curtas e de serem percorridas a pé, tudo dentro 

do mesmo edifício. O pós-guerra foi determinante no aparecimento desta 

estratégia de planeamento, por ser urgente criar este tipo de ofertas com a 

necessidade de tudo ser construído em curto espaço de tempo e com custos 

controlados, isto para o erário público e naturalmente para o privado. Se não 

vejamos, para ser construído o número de habitações, comércio e serviços 

que este edifício contém e de que vou descrever logo de seguida, eram 

necessários quilómetros de arruamentos, passeios, redes de saneamentos, 

abastecimento de água, luz, etc… e uma enorme área de solo ocupada, 

para não falarmos das perdas de tempo nas deslocações e dos custos que 

estas implicariam. 

 

Passo então a descrever sucintamente a unidade habitacional de 

Marselha, embora foram construídos cinco edifícios do género, mas o mais 

conhecido é este, e por sinal, foi o primeiro a ser construído. Trata-se de um 

edifício com uma envergadura considerável e com uma diversidade de usos 

nada comum para a época, ele tem à volta de 140 metros de comprimento, 

24 metros de largura e 56 metros de altura divididos por 17 pisos onde estavam 

distribuídos 337 fogos, ou células com vários autores lhe chamam, estava 

previsto mais de 20 serviços independentes, tais como lojas comerciais num 
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dos pisos intermédios que estão ao dispor dos residentes mas também ao 

cidadão não residente e grande parte dos serviços que este edifício oferece 

encontra-se na cobertura, quase como um centro de funções diversificadas, 

eles são o infantário, enfermaria, ginásio, zonas de lazer e desporto, entre 

outros como demonstram as imagens seguintes. O edifício está elevado em 

relação ao solo e apoiado sobre pilotes garantindo a permeabilidade do 

cidadão pedestre na sua mobilidade e visibilidade, permitindo a continuidade 

do espaço público. Os corredores no interior do edifício foram pensados e 

imaginados como de ruas se tratassem permitindo ao cidadão sentir-se 

caminhar pela cidade.   

 

Outro exemplo de densidade e diversidade como conceito projetual é 

o edifício Copan, projetado pelo arquiteto Óscar Niemeyer com a 

colaboração de Carlos Alberto Cerqueira Lemos, embora este só tenha sido 

construído uma parte do que inicialmente estava previsto, muito por razões de 

financiamento. Estávamos também em meados do século XX, em que a 

cidade de São Paulo atravessava uma grande transformação urbana e um 

forte crescimento económico, ao qual se rende ao modelo de verticalização 

urbana já muito implementada na América. Este edifício vertical destaca-se 

no meio de muitos outros pela sua grandiosidade, por ter um programa 

variado e arrojado que o superiorizava em relação a todos os outros. 

Inicialmente o projeto era composto por dois edifícios que se ligavam entre si 

no piso térreo, um deles era o edifício residencial composto por 30 pisos num 

total de 900 apartamentos e o outro um edifício hotel com capacidade para 

600 quartos. O piso térreo era comum aos dois edifícios e no seu programa 

continha um cinema, um teatro e comércio.  

 

Este era um edifício que se aproximava da diversidade que as unidades 

habitacionais de Corbusier continham nos seus programas. Do edifício Copan 

só foi construído o edifício residencial e esse acabaria por não ser cumprido 

como estava projetado, trocaram-se apartamentos de tipologias maiores por 

outros de tipologias menores aumentando o número de apartamentos 

inicialmente previstos. Neste caso é bem patente que o interesse imobiliário 

prevaleceu ao interesse da arquitetura, esta passou para segundo plano.    
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Fig. 11 - Plantas da unidade 

habitacional de Marselha 

Fig. 12 - Esquema da 

diversidade na unidade 

habitacional de Marselha 
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2.3 – Razões para a Sky City - vantagens / desvantagens 

 

“O projeto Sky City é uma tentativa de compreender as tendências 

positivas e negativas do urbanismo moderno. O sistema moderno de 

planeamento urbano está formado sob a influência de muitos fatores 

tais como: histórico, técnico, económico, social, etc. Os fatores 

subjacentes do sistema é a sua auto-regulação, cada elemento 

(edifício) só aparece quando é necessária sociedade e é determinada 

pelos fatores descritos acima. Hoje, estamos a melhorar a unidade de 

planeamento urbano (edifício) e pouca atenção à estrutura que há 

muito tempo não é alterada. No presente os fatores negativos são: 

expansão urbana, o eterno conflito de pedestres e o fluxo de tráfego, a 

proximidade de zonas industriais, zonas de alta densidade, insolação 

pobre, etc. 

 

Sky City é um repensar da estrutura urbana moderna, preservando as 

suas tendências positivas. Unidades de desenvolvimento vertical são um 

factor de flexibilidade, bem assim como reter a noção de rua - o 

edifício, a alternância de espaços abertos e fechados. Multi-nível de 

plataformas de partes dos fluxos de pedestres e transporte, e operar em 

modo contínuo. Também a cidade é dotada de uma engenharia 

fechada e sistema de energia. 

 

Este projeto não procura novas formas e novos espaços, é apenas uma 

tentativa de olhar para a estrutura urbana de um ângulo diferente e 

tentar resolver problemas reais. Estética da estrutura na sua 

racionalidade, funcionalidade, viabilidade, eu acredito que eles são a 

chave para a auto-suficiência!” (Kirilow, Victor, 2010:56) 
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Fig. 13 - Modelo Sky City 

Fig. 14 - Idem 
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Como já foi referido anteriormente acerca das cidades compactas, a 

Sky City também procura dar um melhor conforto e qualidade de vida ao 

cidadão que dela se serve. A população urbana tem tendência a crescer 

cada vez mais e estima-se que daqui a quatro décadas essa população seja 

de 70% em todo o mundo, logo aí é inquestionável dizer que é urgente pensar 

num planeamento futuro que seja o mais viável e sustentável possível.  

 

 Francisco mangado diz que existe má organização das cidades e uma 

dispersão muito grande dos componentes urbanos. Este é um problema de 

fundo, não se pensa no planeamento com o intuito do bem comum da 

sociedade, este é na maior parte das vezes subvertido a interesses meramente 

imobiliários, interesses particulares e interesses políticos. A economia de alguns 

privados e dos munícipes prevalece sobre o desenvolvimento ou crescimento 

urbano uma vez que as próprias pessoas também querem ter um imóvel no 

centro de uma grande cidade e isso é garantia de maior receita imobiliária 

para o privado que investe e de impostos para o munícipe. Importa pensar 

alternativas de futuro para que não estejamos a resolver problemas e causar 

outros tantos.  

 

A cidade do futuro estará cada vez mais interligada com a tecnologia, 

o desenvolvimento tecnológico será o desenvolvimento da cidade. Esta é 

uma realidade que não podemos descurar, a cidade deverá ser cada vez 

mais organizada e mais equitativa, e também não podemos esquecer que 

estas cidades são uma realidade física, onde o homem é a razão da sua 

existência tanto no plano social como político. 

 

Nas últimas décadas assistimos a mudanças brutais na paisagem das 

nossas cidades e periferias. Houve um crescimento acelerado e 

desorganizado da estrutura urbana, para além de ela se expandir cada vez 

mais, ela em certos núcleos, foi quase que obrigada a crescer verticalmente 

perante o interesse do mercado imobiliário e turístico. O grande problema que 

encontro aqui é que este crescimento não foi devidamente pensado e 

sustentado, não foi equacionado o futuro destas cidades, apenas se pensou 

no imediato, foi-se construindo mais e mais do mesmo. 
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Em zonas onde os vazios urbanos são cada vez mais escassos e a falta 

de diversidade em ofertas de usos está instalada, a alternativa passa por 

valorizar o crescimento vertical dos edifícios. Neste seguimento entra o 

fenómeno Sky City que pode ser uma alternativa credível para a solução dos 

variados problemas enraizados na sociedade atual. Este conceito não é de 

agora, como já foi referido no ponto 2.1, nos finais da década de 50 do século 

XX já haviam esboços e propostas para este modelo de cidades. Na altura a 

urgência centrava-se essencialmente nas maiores cidades do continente 

asiático, mas agora para além destas, muitas mais cidades de outros 

continentes estão sem solução de crescimento e desenvolvimento causando 

graves problemas sociais. Sky City para além de tentar resolver os problemas 

de falta de capacidade de desenvolvimento, ela também contribui 

substancialmente para a estagnação do crescimento horizontal que neste 

momento se tem traduzido numa espécie de cancro das cidades. 

 

Neste edifício cidade podemos encontrar as densidades e diversidades 

tão necessárias ao desenvolvimento urbano que também é procurado pelo 

modelo de cidade compacta, neste caso é desenvolver os componentes que 

a cidade compacta oferece, mas verticalmente. Com este modelo de cidade 

consigo ter tudo aquilo de que necessito para lá viver, trabalhar, passear… 

ocupando uma área muito menor de solo do que a do modelo de cidade 

compacta e mais ainda da cidade atual. Ora toda esta linha de pensamento 

vem ao encontro daquilo que é desejado pela sociedade em geral e também 

como defende Richard Rogers, ‘uma cidade não se pode expandir 

predatóriamente’. Todos nós sabemos que é incomportável continuar a viver 

como vivemos nas últimas décadas, não podemos usar e gastar todos os 

recursos naturais que estão ao nosso alcance. Neste momento parece-me já 

uma questão de garantir a sobrevivência das nossas e das gerações 

vindouras, pois a realidade diz-nos que gastamos em demasia principalmente 

o petróleo e materiais que não são passíveis de serem renováveis. Esta dura 

mas verdadeira realidade também pode ser oportunidade para se resolver 

problemas de fundo que até agora deixamos arrastar e um deles é que o 

homem necessita agora e cada vez mais de produzir tudo aquilo que 

consome e onde tudo deve ser reaproveitado.  
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A Sky City contempla todas estas necessidades dentro do seu sistema, 

portanto ela fomenta a troca de informações entre os cidadãos uma vez que 

este se deslocará muito mais a pé ou de transportes públicos (principalmente 

o ‘elevador’) torna os seus contactos físicos muito mais intensos e frequentes, o 

cidadão deixa de ser tão individualista como acontece nos dias de hoje. Este 

edifício vai-se desenvolvendo em plataformas umas em cima de outras e em 

comparação com o modelo atual, o cidadão tem mais tempo livre já que não 

perde tanto nas deslocações por estradas com trânsito caótico e existe uma 

distribuição mais equitativa de bens e serviços todos a distâncias reduzidas 

para o cidadão comum.  

 

Nos finais do século XX é apresentada numa conferência em Londres a 

Torre Biónica. Esta também com o conceito de cidade vertical mas a sua 

estrutura é pensada de uma forma particular. Tudo se centra em perceber a 

natureza, como ela interliga os seus componentes, como ela se estrutura, 

como ela se desenvolve e se mantém. Estes são os princípios básicos para esta 

cidade vertical, à qual se acrescenta tudo o resto que foi dito anteriormente, 

com a introdução de densidade e diversidade, como base para este 

programa. Ela manterá as vivências e os elementos constituintes das cidades 

de hoje em dia, haverá a relação dos espaços vazios e cheios, das praças, 

das ruas, da habitação, do edifício, do lazer, do trabalho, entre outros 

elementos. 

 

Este projeto tem a autoria do arquiteto espanhol Eloy Celaya e teve a 

colaboração dos arquitetos Javier Gómez e Maria Rosa Cervera. É um projeto 

com uma grande envergadura e muito arrojado que pretende resolver os 

problemas de superpopulação das cidades, da falta de espaço e de 

salvaguardar o futuro. A ser construída esta torre provavelmente será no mar 

com ligações horizontais à cidade existente e diz Eloy Celaya que este projeto 

é sobretudo pensado para Xangai ou Hong Kong porque são essas as cidades 

mais urgentes para resolver os problemas urbanos lá existentes, pela escala 

urbana e também porque essas cidades já tem um grande histórico de 

edifícios verticais.  
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Portanto, a cidade vertical poderá ser a cidade do futuro que nos 

garanta a qualidade de vida tão desejada, em que nos sentimos mais seguros 

no aspeto social e económico, em que ela é autossustentável, protegendo 

sem comprometer o futuro. Também poderá marcar uma nova era da 

arquitetura e mudará para sempre a imagem da cidade. Este modelos estão 

carregados de novas tecnologias e é algo não se pode negar, estamos nessa 

era e é nesse sentido que tudo evoluirá. 

 

Como o modelo cidade vertical ainda não existe com a escala destas 

propostas, não se sabe ao certo os problemas que ela trará e até se será a 

solução mais viável de futuro. Não existem estudos em concreto sobre este 

modelo, mas algumas coisas sabemos antecipadamente quanto às 

desvantagens e aos perigos que nos podem trazer. 

 

Para melhor esclarecimento sobre o tema, passo a descrever algumas 

questões que me parecem pretinentes: 

1 - Quanto custará uma construção desta envergadura? 

2 - Quem a financiará? Investidores privados, públicos ou parcerias 

público privadas? 

3 - Estaremos nós a perder na totalidade o direito à privacidade das 

nossas vidas?  

4 - Sentiremos mais segurança? 

5 - Quanto tempo demorará o mais comum dos cidadãos a adaptar-se 

a viver numa estrutura vertical? 

 6 - Que efeitos trará para a nossa sociedade este novo modus vivendi? 

 7 - Estamos salvaguardados dos desastres naturais? 

8 - Qual o seu impacto ambiental? 
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2.4 – Sky City - viver vertical 

 

Parece estar prestes a aparecer uma nova era na vida urbana, a crise 

demográfica e a falta de desenvolvimento económico é uma realidade e 

torna-se obrigatório encontrar soluções para resolver estes problemas. Este que 

pode ser considerado um desafio em explorar o espaço vertical, não tem 

qualquer intuito de bater recordes em altura, pretende oferecer qualidade de 

vida à sociedade. Assume verdadeiramente um compromisso perante a 

sociedade em criar um modelo de construção vertical aliada a uma nova 

forma de viver. 

 

O canal televisivo Discovery Channel em meados do ano 2007 

reproduziu um documentário em que simulava a existência de uma Sky City na 

cidade de Tóquio. Este, um projeto megalómano contém habitação para 

cerca de 35 mil pessoas lá viverem, mais de 100 mil trabalharem, estudarem e 

visitarem esta cidade. São números verdadeiramente gigantescos quando se 

fala de um edifico que funciona como uma cidade. Esta solução pode ser a 

resposta mais viável à forma como a humanidade poderá viver de futuro no 

meio urbano face à superpopulação existente nas cidades.  

  

 Este edifício poderá ter 1000 metros de altura ou mais, onde acomodará 

em plataformas que se sucedem umas sobre as outras, um grande número de 

habitações, zonas comerciais, grandes áreas de lazer, restaurantes, bares, 

hotéis, parques desportivos, entre outros elementos constituintes e integrantes 

de qualquer cidade. Desta forma ficará conhecido como o edifício mais alto e 

mais verde do mundo.   

 

Neste momento ainda não é possível construir um edifício com estas 

proporções porque não estão garantidos à partida, os níveis de segurança dos 

cidadãos quanto a problemas causados pela natureza, segundo a 

estabilidade da construção. Quanto mais alto se sobe maior é o efeito 

causado pelo vento e para isso é necessário encontrar uma solução para esse 

problema, mas para dificultar mais a elaboração do projeto não há um 

historial de edifícios com esta altura, sendo pioneira qualquer solução que se 

adote. 
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Fig. 15 - A cidade do futuro 
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 Parece já haver uma solução passível de ser viável, o edifício terá de ser 

oco e ao centro encontrar-se-á um ou mais pêndulos com o tamanho e peso 

adequada à construção que funcionarão como amortecedores e vários 

espaços vazios pelas plataformas, para que nos dias em que o vento se faça 

sentir com mais força, a estrutura se consiga equilibrar e tenha a menor 

variação de movimento possível. Outro fator muito importante, se não o mais 

importante é a sua forma geométrica, ela determinará a sua estabilidade. Por 

outro lado também há o terror dos incêndios, estes não por causas naturais 

mas sim por falhas humanas ou mecânicas. Este é um dos pontos fracos deste 

edifício porque ainda não está totalmente resolvido esse problema, saber 

como controlar e apagar o fogo aquela altura, saber como proteger e 

evacuar as pessoas. Neste momento o Xangai World Financial Center está a 

servir como modelo de testes para os projetistas da Sky City, é um edifífio com 

cerca de 500 metros de altura e tem uma abertura de grandes dimensões nos 

últimos pisos. Para fazer face às rajadas de vento também foram colocados 

dois pêndulos no seu interior que fazem amortecer o edifício para garantir a 

sua estabilidade, para proteger os seus utilizadores dos possíveis incêndios, 

foram criadas salas, uma espécie de câmaras, em que as suas paredes e 

portas estão preparadas para resistir a incêndios de grandes dimensões. Estas 

salas encontram-se em vários pisos do edifício. Provavelmente será esta a 

solução a adotar numa Sky City uma vez que será quase impossível evacuar 

milhares de pessoas ao mesmo tempo por meios mecânicos. 

 

 Outra dúvida que paira entre os responsáveis pelo projeto é a base de 

sustentação da estrutura do edifício, serão necessários pilares com dimensões 

nunca antes executadas, saber como os apoiar na sua extremidade inferior e 

como elevar tamanhas estruturas. Outros arquitetos também apresentaram 

projetos com o mesmo conceito, chama-se Torre Biónica (ver figura 16). Esta 

estrutura é inspirada nos conceitos da natureza, rigidez, leveza, flexibilidade. 

Pode ser utilizada à medida que se vai construindo, desta forma a torre só 

cresce conforme a necessidade. 
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Fig. 16 - Torre Biónica 
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 Estes edifícios terão como programa uma estrutura de uso misto, bem 

diferente dos atuais arranha-céus que tem apenas um ou dois tipos de uso. 

Como já vem sido referido ao longo desta dissertação, a tecnologia de ponta 

será uma das peças mais importantes para a concretização deste aliciante 

projeto. Necessariamente serão desenvolvidos novos sistemas de transporte, 

de construção, de apoio à agricultura, de conforto ambiental, entre muitos 

outros. Apesar de já terem passado muitos anos, o certo é que os conceitos 

urbanos da Escola de Chicago parecem fazer parte deste projeto, uma vez 

que a alta tecnologia foi o mote para o seu desenvolvimento e agora os 

elevadores estão mais atuais e desenvolvidos que nunca. Empresas 

especializadas desenvolverão elevadores com capacidade de carga e 

velocidade para percorrer distâncias verticais até hoje nunca vistas, ao passo 

que já estão a ser aplicados elevadores com dois andares, uma ideia inspirada 

nos transportes públicos de Inglaterra, estes levam o dobro dos passageiros e 

ocupam o mesmo espaço na rua que outro de um só andar. Todos os sistemas 

de transportes terão um papel fundamental para a viabilidade e sustentação 

de uma cidade vertical, terão de dar resposta às exigências diárias que 

dezenas de milhares de passageiros solicitarão. 

 

 Esta estrutura está a ser pensada com o maior detalhe possível, a 

garantia de um sistema sustentável para fornecer alimento e água para cerca 

de 200 mil pessoas é indispensável. Estão a ser pensadas formas de criar zonas 

verdes tão naturais como cá em baixo no solo, hortas de cultivo como vemos 

hoje em dia por várias cidades, tudo isto sem sobrecarregar em demasia a 

estrutura do edifício.  

 

 A forma de resolver o problema de abastecimento de alimentos 

começou com uma ideia muito simples de um vendedor de produtos 

hortícolas de Manhattan. Tinha um armazém onde armazenava e vendia os 

seus produtos que vinham transportados em camião a mais de 2000 

quilómetros de distância. Neste armazém estava com grandes problemas de 

climatização, pois a área de cobertura era muito grande e aquecia em 

demasia, deteriorava rapidamente os alimentos que já tinham passado várias 

horas por temperaturas adversas no transporte. A solução para a agricultura 

urbana estava ali bem perto, este senhor reforçou a cobertura, colocou uma 
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camada de terra suficiente para a plantação de produtos hortícolas e 

construiu uma estufa. Desta forma obteve inúmeras vantagens, o problema da 

climatização deixou de o ter já que a terra é um bom isolante térmico, os 

produtos ficaram a uma distância de meia dúzia de metros do posto de 

venda, proporcionando-lhe produtos mais frescos, mais baratos tanto para ele 

como para os compradores e também uma redução muito significativa de 

gasto de energia e de poluição. 

 

 Ora, depois desta ‘lição’ e com uma forma de cultivar não tão 

tradicional sem ser necessário recorrer ao uso de terra, pode perfeitamente 

estar a solução para a sustentabilidade da agricultura urbana numa Sky City. 

A aplicação da técnica hidroponia que faz com que se produza plantas sem 

utilização de solo, onde as raízes são alimentadas através de águas e de 

nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Esta técnica foi conhecida na 

década de 30 do século XX está inteiramente ligada à tecnologia e é mais um 

fator de que pode evoluir ainda mais na sua eficácia. É possível produzir dez 

vezes mais do que no processo tradicional na terra e também necessita de 

menor área para o cultivo. Tem outra vantagem e muito importante, é que 

com a técnica hidroponia é-nos garantido que nenhuma água é perdida, ela 

é sempre reaproveitada, ao passo que no processo tradicional cerca de 30% 

da água é perdida no solo. Desta forma nascerá uma nova era de 

agricultores, poderemos chamar de agricultores verticais. 

 

 O desenvolvimento e criação de novos materiais também serão mais 

um passo em frente com a integração de novas tecnologias, a sua correta e 

cuidadosa seleção pode garantir o sucesso deste modelo urbano e parece-

me que aqui o vidro é um material a ser utilizado em grandes quantidades. 

Está em clara evolução e tem variadíssimas soluções, ele pode-nos proteger 

das intempéries da natureza, pode controlar a entrada da luz solar, pode 

captar energia para dentro dos edifícios, pode poupar muito dinheiro na 

gestão climatérica de um edifício e representar a sua sustentabilidade.  

 

 Sem dúvida que este modelo urbano mudará a forma como vivemos 

atualmente. Estar a viver, a trabalhar, a estudar… a mil metros de altura ou até 

mais, será verdadeiramente inovador no nosso quotidiano, acaba por se 
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tornar empolgante saber como é estar num edifício destes. Desde sempre 

fomos habituados a descrever lugares e trajetos por ruas numa cidade e 

pensar que daqui a alguns anos, até pode estar mais próximo do que 

imaginamos, poderemos trocar o sentido de orientação de ruas por pisos, por 

exemplo. Neste momento é um mistério saber como uma população aceitará 

ou não viver desta forma, mesmo percebendo que será a solução mais segura 

para os cidadãos.   

 

  Este é um desafio que arquitetos, engenheiros e outros profissionais terão 

pela frente, decisões difíceis de tomar e problemas ainda mais difíceis de 

resolver. O resultado das pesquisas que se vão fazendo é que ditará o 

tamanho destes desafios. 
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3 – REFLEXÃO SÍNTESE DO FENÓMENO 

 

 Neste capítulo traçamos objetivos concretos, apresentamos o modelo 

de cidade compacta como alternativa ao modelo de cidade dispersa, 

modelo atual, demonstrando as notórias fragilidades, e como o modelo 

horizontal compacto pode-se tornar num modelo vertical compacto. 

 

 Depois de mostrar os modelos urbanos utilizados, é importante sintetizar 

o conteúdo dos temas mencionados, de forma que estes possam ser úteis 

para a evolução urbana de futuro. Começamos por entender o aparecimento 

de cidades compactas, quando elas apareceram, como apareceram e 

como evoluíram. Saber o porquê crescer e evoluir desta forma, as vantagens 

que nos trazem aos dias de hoje e também estar ciente dos aspetos negativos 

que eventualmente poderá trazer. Neste seguimento interessa saber 

realmente o que é uma cidade, o que ela significa, porque existe, para que 

existe e como se caracteriza. A cidade atual tem perdido carácter quanto à 

sua essência e genuidade, ela dilui-se e desfragmenta-se pelo território, daí 

considerar este, um modelo que não serve e não garante a sustentabilidade 

urbana futura por muito mais tempo. O modelo compacto mostra-se um 

modelo seguro, tem princípios bem definidos e esclarecidos, ela e pensada 

para o homem, porque só assim faz sentido a sua existência.  

 

 Principalmente as tecnologias são responsáveis por um importante 

impulso na construção vertical de edifícios. Permitem-nos ultrapassar 

obstáculos, que sem elas eram impossíveis de se concretizar, desta forma o 

homem sonha e a obra aparece. A estrutura vertical torna-se realidade e até 

vulgar, mas o verdadeiro segredo não está no edifício mais alto, mas sim, no 

que usar essa estrutura como uma estrutura de uso multifuncional. Aparecem 

os primeiros esboços de cidades verticais, em seguida são concretizadas 

algumas pequenas cidades num só edifício. Sente-se que estes 

revolucionaram a forma de pensar e de olhar um edifício, ele pode ser muito 

mais que um bloco de apartamentos ou um bloco de escritórios. Este 

precedente abriu portas para que hoje em dia se fale cada vez mais em 



80 
 

cidades verticais, em estar tudo mais concentrado, olhar com mais atenção e 

cuidado os problemas ambientais com que enfrentamos diariamente. 

 

Podemos aqui estar perto de mais uma revolução da forma urbana, tal como 

em épocas anteriores coincidentes com desastres naturais, com guerras, com 

descoberta de algo novo, agora com a crise económica instalada, com os 

problemas demográficos e problemas ambientais, poderão ser fatores 

bastante fortes para a existência destas mudanças no nosso modo de vida 

diário e da forma como olhamos a cidade. 

 

 Acreditamos que o modelo multifuncional urbano será o modelo a 

seguir de futuro, ele acabou de nos estabelecer bases fortes para a sua 

implementação. Assim deixamos de ter uma cidade sem limites e deixamos de 

ter partes da cidade dispersas pelo território, fazendo com que as partes 

formem um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA DENSIDADE HORIZONTAL À DENSIDADE VERTICAL EM ESPINHO 
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1 – ESPINHO 

1.1– Espinho e a sua zona industrial 

 

Espinho é uma cidade que se desenvolve na sua grande maioria de 

uma forma horizontal, aliás essa é uma das características ao qual se junta 

também a sua clara malha urbana reticulada. Está situada no litoral Norte que 

pertence ao distrito de Aveiro, confronta a Norte com o município de Vila 

Nova de Gaia, a Sul com o de Ovar, a Este com o concelho de Santa Maria 

da Feira e a Oeste com o Oceano Atlântico. 

 

Esta é uma cidade, cujo seu concelho ficou demarcado tal como o 

vemos hoje, que começa a sua história relativamente recente, há cerca de 

100 anos atrás. Este concelho é então formado por cinco freguesias, a 

freguesia de Espinho, Guetim, Paramos, Silvalde e Anta, este último por 

desmembramento a Santa Maria da Feira. 

 

 Apesar de estar integrado no distrito de Aveiro, apenas e só é 

dependente administrativo, uma vez que se situa na extremidade Norte deste 

distrito e dista apenas de 18 quilómetros da cidade do Porto, criando assim 

maiores afinidades e oportunidades de desenvolvimento a nível económico, 

social e cultural, como demonstra a Figura 17. 

 

Esta é uma posição geográfica privilegiada pelo facto de estar integrado 

no designado sistema urbano do litoral (correspondente ao eixo entre as 

cidades Aveiro - Porto – Braga), sendo o concelho mais pequeno da área 

metropolitana do Porto. 

  

A cidade de Espinho recebe milhares de visitantes anuais, tanto nacionais 

como estrangeiros, devido ao seu bom nível de qualidade enquanto estância 

balnear e zona de jogo. A 20 Km do Aeroporto Sá Carneiro, a cidade de 

Espinho possui rápidas e fáceis vias de comunicação com o país e o 

estrangeiro. Estes foram e são os motes de atracão a populações do interior e 

não só, fizeram com que espinho se tornasse num dos pontos turísticos do país. 
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Fig. 17 - Localização geográfica 

Espinho 
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A descoberta do lugar de Espinho tem uma história muito anterior à do 

seu concelho. Esta viu a sua origem ligada à existência de um vasto areal, cuja 

denominação era “ Espinho - Mar”, hoje denominado como Lugar da Marinha, 

povoado por gentes piscatórias provenientes do Furadouro, e ainda num 

pequeno povoado denominado “Espinho – Terra”, onde famílias mais 

abastadas construíam as suas moradias, atraídas pelas praias. A ligação de 

ambos constituía o Lugar de Espinho, sendo este parte integrante da freguesia 

S. Félix da Marinha, conselho de Vila Nova de Gaia. 

 

     As primeiras referências a este Lugar, surgem na época da integração do 

território no Reinos das Astúrias e de Leão, possuindo a designação de “Villa 

Spinu”, uma vila referenciada documentalmente pela primeira vez em 985, 

esta era relativa a uma propriedade rural localizada entre o lugar de Brito, a 

Norte e Lugar de Anta, a Sul.   

 

     O vasto areal terá, então, surgido muito depois do domínio Romano, 

quando as águas do oceano recuaram por força da sedimentação de areias 

e da formação das dunas, sendo ainda referido por D. Manuel em 1510, como 

um local de pesca, a que seriam concedidos os direitos das pescarias 

realizadas na costa do mar da Foz de Espinho até à Foz de Vouga. 

 

Assim, e por necessidade de aproximação a mercados capazes de 

proporcionarem o necessário escoamento do produto obtido, a utilização de 

locais próximos da cidade do Porto para a pesca marítima tornou-se cada vez 

mais frequente, com movimentos migratórios provenientes da Cidade de 

Ovar. 

 

       Na segunda metade do séc. XVIII, esta faixa costeira foi alvo de uma 

reformulação administrativa, determinada pelo Bispo do Porto, tendo como 

ponto de referência uma pequena lagoa, cuja margem Norte se manteve 

integrada no Lugar de Espinho da paróquia de S. Félix da Marinha, ao passo 

que a margem Sul, transitou para a paróquia de Anta, dando assim origem a 

um novo Lugar de Espinho. 
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Fig. 18 - Atividade piscatória 
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Espinho cresceu devido a muitos e diferenciados recursos, que se foram 

desenvolvendo uns por necessidade, outros por aproveitamento dos recursos 

naturais e próprios da zona, e outros mesmo por agregação a determinadas 

atividades. 

 

Existem várias atividades importantes que impulsionaram o crescimento 

e a economia de Espinho, foram elas a Pesca, o Jogo, as Indústrias, as Linha 

Férrea e o Aeródromo, a Praça de Touros e Espinho como Estância Balnear.  

 

No que concerne à paisagem urbana, é a partir de cerca de 1830, que 

Espinho sofreu transformações significativas, com o aparecimento das 

primeiras construções em madeira destinadas ao veraneio. Mais tarde viriam a 

formar, o diminuto povoamento residente em Espinho, anterior a 1870, 

localizava-se num núcleo central compacto e desorganizado e sem lógica de 

desenvolvimento urbano, abaixo da linha férrea onde hoje se situam as ruas 15 

e 23. Este centro tinha a orientação Sudeste-Noroeste, ficando desta forma 

relativamente bem protegida dos ventos predominantes.  

 

A costa de Espinho com o decorrer dos tempos sofreu diversos recuos 

pelo avanço do mar devido a deficiências de abastecimento sedimentar 

induzidas direta e indiretamente por variadas atividades antrópicas e, 

provavelmente, pelas próprias obras de proteção costeira encontrando-se 

parte importante da antiga localidade de Espinho destruída e submersa, 

como se vê na figura 19, sendo que na atualidade encontra-se 

completamente estabilizada através da total artificialização. 

 

Por volta de 1870, era percetível no traçado urbano de Espinho, que a 

linha férrea demarcava a divisão entre a zona poente e a zona nascente 

desta localidade. A criação deste novo transporte facilitou a circulação de 

pessoas e mercadorias, levou à introdução de novas indústrias e 

consequentemente, gerou os fluxos migratórios em direção às zonas litorais. 

Espinho teve assim, um rápido desenvolvimento, sustentado pela importância 

do caminho-de-ferro e da praia como pólo fundamental de atracão turística. 

Em suma, foi um potenciador de riqueza e teve um contributo na evolução 

urbana. 
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Fig. 19 - Evasões do mar / malha 

urbana planificada 
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 Quanto à estrutura urbana da atualidade, referimo-nos a um concelho 

de pequena dimensão geográfica, no entanto carrega em si uma significativa 

componente urbana, cuja estrutura se encontra consolidada, com alta 

densidade populacional e um elevado índice de construção, que serve de 

suporte às funções e dinâmicas urbanas. 

 

 Hoje, devido ao avanço da linha de costa, o lugar inicial desapareceu 

no mar, apresentando Espinho uma malha regular ortogonal de quadrícula 

diferenciada, implementada entre 1870 e 1900. 

 

Com o crescimento, a cidade foi denotando um corte cada vez mais 

profundo, entre o seu âmago, a proximidade do mar e a sua baixa, e a nova 

cidade que, evidentemente só podia crescer para Nascente. Nesta nova 

centralidade surgiram os seus serviços, equipamentos coletivos (educacional e 

desportivo), habitação, etc. Esse “fio” que outrora atravessara a povoação 

transformando-a na cidade que é hoje, rapidamente começou a refletir a 

pouca mobilidade e acessibilidade à parte baixa da cidade devido ao 

atravessamento da linha, esta passou a fazer-se sob a cidade a partir de 

meados do ano 2008, que até então, dividia o centro da cidade em cerca de 

um quilómetro.  

 

Ao longo dos últimos anos tem-se assistido à progressiva expansão da 

cidade para Nascente (Anta) através do parcelamento e ocupação de 

bolsas agrícolas. O seu crescimento tem ocorrido através do fracionamento 

dos quarteirões e do suporte das redes viárias, abrindo assim novas frentes de 

ocupação. Mais evidente, ainda, é a crescente aglutinação em torno das vias 

de circulação sem que se assista a uma aglomeração estruturada. As 

deficientes características de estruturação urbana dos núcleos clandestinos, 

particularmente ao nível da concentração deficitária de funções urbanas, da 

falta de qualidade urbanística e de infraestruturas viárias, dos 

estrangulamentos na dotação de saneamento básico, do crescimento 

desordenado sem preocupações de dignificação e de valorização física e 

funcional do espaço público, apelam para a necessidade de estratégias bem 

definidas no sentido de se planearem as áreas de crescimento e as funções 

âncora do desenvolvimento e da consolidação/qualificação urbanística.  
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Fig. 20 - Ortofotomapa Espinho 
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Quanto à sua morfologia urbana, é fundamental conhecer as partes e 

o modo como elas se estruturam nas diferentes escalas do espaço urbano. A 

morfologia urbana refere-se também a aspetos exteriores ao próprio meio 

urbano e a mútuas relações que explicam a paisagem urbana e definem a 

sua estrutura. 

 

Na estrutura urbana de Espinho, encontramos principalmente a rua, o 

lote, o quarteirão e a praça. A estrutura urbana antes de 1870, resumia-se a 

um núcleo central compacto e onde o edificado encontrava-se no lote. A 

partir daí a malha urbana evoluiu no sentido de adquirir uma coerência 

ortogonal, onde o edificado passou a estar numa lógica de quarteirão. O seu 

eixo principal iniciava-se junto à praia que atravessava toda a cidade e a 

maioria das construções situavam-se entre o mar e o caminho-de-ferro. Com o 

crescimento da malha urbana, esta foi-se densificando horizontalmente e 

estendeu-se para além da linha férrea, ou seja, para Nascente. 

 

As ruas e avenidas são paralelas e ortogonais entre si e as suas 

designações são numéricas, as perpendiculares ao mar tem números ímpares 

e as paralelas ao mar tem números pares. As ruas e avenida que circundam o 

núcleo central da cidade têm faixas de rodagem automóvel nos dois sentidos, 

as ruas interiores e junto da praia fazem-se em sentido único. 

 

No que diz respeito ao quarteirão e seu edificado lá inserido, podemos 

constatar de uma forma genérica que existe uma certa heterogeneidade que 

o caracteriza. Esta cidade é particularmente equilibrada quanto à volumetria 

e cérceas, uma vez não existir grandes diferenças entre si. O seu núcleo 

central generaliza-se pelo comércio no rés-do-chão e três a quatro pisos 

superiores de habitação. Esta cidade desenvolve-se quase na sua totalidade 

horizontalmente, de uma forma densificada e diversificada em termos de usos. 

 

Nesta cidade podemos encontrar algumas praças, sendo a mais 

emblemática a que se situa em frente ao edifício que alberga o equipamento 

que representa a câmara municipal. Todas as praças existentes têm ligação 

direta com zonas de jardim ou a praia. 
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Fig. 21 - Espinho, rua 14 

 

Fig. 22 - Espinho, rua 19 

 

Fig. 23 - Espinho, praça Dr. José 

Salvador 
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O aparecimento e o crescimento da zona industrial foi o principal 

impulsionador da economia em Espinho. Esta deu-se com a abundância da 

pesca que ali existia, o que levou ao surgimento da primeira indústria da zona. 

É em 1870 que surge uma pequena fábrica de salga de sardinha.  

 

Em 1876, esta pequena indústria expande-se e torna-se numa fábrica 

de conservas, onde trabalhavam 120 mulheres e cujos produtos eram 

vendidos maioritariamente para o Brasil. 

 

Por volta de 1894, os sócios Henrique Brandão e Augusto Gomes viram 

nesta fábrica de dimensões pouco ambiciosas, a capacidade de se tornar 

num negócio rentável. Surge assim a Fábrica de Conservas Brandão Gomes. 

Esta grande fábrica, situada junto ao mar e com mão-de-obra barata, porque 

só trabalhavam mulheres e com um horário laboral de 12 horas por dia, tornou-

se num marco de Espinho, trazendo desenvolvimento industrial, 

socioeconómico e espalhou o nome de Espinho por todos os locais para onde 

exportava. 

 

Além desta grande fábrica, com a construção das linhas férreas entre 

Espinho e Vila Nova de Gaia e a linha do Vouga, outras indústrias surgiram, 

algumas de grande importância, como a fábrica de rolhas José Dias Coelho e 

a Companhia Portuguesa de Fósforos. 

 

Todas estas indústrias trouxeram desenvolvimento para este local, e 

contribuíram com uma grande fatia no bolo da economia espinhense. Estas, 

desenvolveram principalmente o setor primário e secundário, que por sua vez 

impulsionaram também o setor terciário. 

 

Esta massa construtiva começou a desenvolver-se a Sul do núcleo 

central da cidade, onde os edifícios começaram a aumentar a sua mancha 

de implantação e desenvolviam-se entre um a dois pisos. Com o passar das 

décadas, as indústrias começaram a ocupar uma área significativa do 

território. Nessa zona, a malha urbana começou a perder ortogonalidade que 

a caracterizava e passou a ter volumetrias de edificado bastante variável.  
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Fig. 24 - Foto aérea Espinho 
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1.2– A zona industrial como potencial para densidade vertical 

 

Depois de uma primeira abordagem à história da evolução da estrutura 

urbana e à economia da cidade de Espinho, demonstramos a importância e 

as potencialidades que a zona industrial situada a Sul da Freguesia de Espinho 

tem para o desenvolvimento e consolidação de toda a malha urbana da 

cidade. Esta é uma zona que atualmente está bastante degradada muito por 

causa da falência das indústrias ligadas ao sector piscatório.  

 

Coloco esta zona como local de intervenção por possuir enormes 

potencialidades de desenvolvimento para a cidade. A sua localização 

geográfica é boa, como foi referido anteriormente, tal como foi na era da 

industrialização, o que por si só já é um fator positivo e aliciante para a 

intervenção. 

 

Este é um lugar de uma ampla área que confronta a Norte com a 

malha urbana já consolidada da cidade, a Sul com uma zona rural/industrial e 

o campo de golfe, a Este com uma zona mais rural e a Oeste com a linha 

férrea, o bairro dos pescadores e o Oceano atlântico. Na sua morfologia 

destacam-se indústrias de grandes dimensões abandonadas, todas elas com 

volumetrias desenvolvidas na horizontal, tal como todo o resto da cidade. Os 

acessos rodoviários e ferroviários também contribuem para uma mais-valia do 

local, já que facilitam a movimentação de pessoas, bens e mercadorias. 

 

Em tempos, esta era a zona que empregava grande parte da 

população de Espinho, aqui era considerado o motor da economia da 

cidade, onde cresciam indústrias principalmente transformadoras que 

exportavam os seus produtos para todo o país e estrangeiro. Com todo este 

cenário de eleição, torna-se aliciante o desafio de redesenhar toda esta zona 

por forma a que ganhe outra vez dinamismo e que faça crescer a cidade em 

termos económicos e de bem-estar para quem lá trabalhe e ou habite. É 

importante perceber como se desenvolveu, quais foram os verdadeiros 

impulsionadores e também o que a levou ao estado em que se encontra 

neste momento, para desta forma a intervenção ser uma mais-valia e que se 

sustente no futuro próximo e a longo prazo. 
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Fig. 25 - Foto aérea Espinho 

 



96 
 

 

 

2 – A NOVA CENTRALIDADE MULTIFUNCIONAL DENSA 

2.1– A estratégia / oportunidade 

 

A degradação e o abandono da zona industrial fazem com que cada 

vez mais população e principalmente população jovem abandonem a 

cidade e se fixam na periferia ou noutras cidades. Pretende-se inverter esta 

tendência, fixando mais população jovem, oferecendo-lhes melhores 

condições de vida com oportunidades profissionais e familiares, segurança e 

bem-estar, ou seja, tudo aquilo que elas sentem necessidades para o seu dia-

a-dia e que neste momento não existe na cidade.  

 

Principalmente esta população mais jovem, sente necessidade de se 

tornar numa população empreendedora, que corra o risco da descoberta e 

da ambição, mas para tal a “sua” cidade tem de lhes oferecer essas 

condições, caso contrário procurarão onde as derem. Esta população tem 

ambição de crescer e de se sentir segura no plano socioeconómico, de forma 

a ter a sua estabilidade profissional e social, garantindo também o futuro dos 

seus descendentes. 

 

Estrategicamente pretende-se deixar à disposição de quem se serve da 

cidade, atividades criativas que prezam a inovação e que permitem um misto 

e uma relação física e visual entre a tecnologia de ponta e a natureza que 

resultam em espaços verdadeiramente diferenciados que criam diferentes 

ritmos entre os diversos usos e vivências citadinas. 

 

No que concerne às oportunidades, ela preza pela segurança dos seus 

cidadãos e garante-lhes novas e variadas experiências profissionais e 

vivenciais. Servirá também como um tónico que ajuda a praticar atos 

saudáveis, dos quais a relação direta com a natureza, a facilidade que existirá 

nas trocas de informações ao cidadão que diariamente se cruza com 

variadas pessoas e que os ajuda a diferenciar-se naquilo que fazem no dia-a-

dia.  
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Pegando mais concretamente no território, será necessário selecionar e 

determinar uma área urbana a intervir. Primeiramente analisou-se o território 

como um todo e procurou-se estabelecer, para além das estratégias já 

referidas anteriormente, linhas de orientação que nos servisse de base e 

suporte para a proposta.  

 

Assim sendo, definiu-se uma área limite onde está inserido o existente e 

a proposta. Esta estará balizada a Norte e a Sul por pequenos cursos de água, 

a Nascente pela Avenida 32 e a Poente pelo Oceano Atlântico. Este núcleo 

urbano será composto por grande parte da freguesia de Espinho e uma 

pequena parte a Norte da freguesia de Silvalde. 

 

Posto isto, passou-se a delinear claramente os limites urbanos mais 

densificados. O eixo central ladeado pela rua 20 e pela Avenida 24, torna-se 

num eixo de referência da cidade, de onde nela se desenvolvem parte dos 

edifícios que albergam os equipamentos mais importantes. Prolongou-se a 

malha urbana existente, cosendo-a no território a intervir, tornando esta, numa 

só estrutura. Este será o ponto de partida para a implantação da proposta. 

 

Esta proposta passará por agarrar a malha urbana existente, 

consolidando e intensificando ainda mais o uso dos solos onde se 

desenvolverão estruturas principalmente na vertical. A cidade necessita de 

funcionar como um todo, em que todas as partes são importantes. Uma zona 

nova não pode ser uma zona isolada e monofuncional, ela terá que ser 

multifuncional e fazer os devidos “links” com a restante parte da cidade.   

 

A nova zona contemplará menos ruas para veículos motorizados e 

aumentará o número de ruas destinadas aos pedestres. Procurou-se dar 

primazia ao cidadão pedestre, aumentando significativamente as áreas 

verdes e solos não impermeabilizados. A cidade precisa de ser vivida, usada e 

apreciada pelas pessoas que nela caminham e não ser observada através do 

interior do automóvel. Indústria, comércio, cultura e lazer, passarão a estar 

interligados e mais próximos uns dos outros. 
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2.2– Projetos de referência 

 

 Após a definição da estratégia através do conhecimento da realidade 

local, era oportuno referenciar os fatores e as obras que deram origem ao 

projeto final, que será apresentado no ponto seguinte. Quanto às referências 

locais eu destaco o mar, a pesca e a malha urbana ortogonal. Estas três foram 

as que mais se destacaram aquando da ida ao local e passo a explicar: 

 

 A ligação territorial com o mar faz com que a sua posição geográfica 

seja olhada de outra forma pelas inúmeras vantagens que possa ter em 

relação a uma cidade mais do interior. Esta posição garante desde logo um 

lugar privilegiado no setor terciário, mais concretamente no turismo, atrai e 

movimenta muitas pessoas que procuram usufruir destes privilégios.   

 

 Esta rede que “agarra” os peixes que é ilustrada na página seguinte 

tem um peso e uma importância muito grande na existência e 

desenvolvimento da cidade. Ela está na sua gênese e embora outrora teve 

muita expressividade na vida da cidade, hoje encontra-se numa curva 

descendente, sem se saber onde vai parar. A pesca foi em tempos o motor da 

economia da cidade, ela era o garante de muitos postos de trabalho que 

ajudavam a sustentar as inúmeras famílias e ao mesmo tempo lhes dava poder 

de compra. Poder esse que entrava no efeito bola de neve e que fazia 

movimentar o jogo, a hotelaria, o comércio local e as demais atividades. A 

rede é como se fosse as paredes de um edifício e os peixes, toda a vivência e 

vitalidade que no seu interior existe. 

 

 A malha urbana desta cidade destaca-se por ser das poucas no país 

com esta geometria tão claramente ortogonal. Esta privilegia de um 

planeamento feito de raiz há pouco mais de cem anos com claras intensões 

de simplificar a organização territorial da cidade. Este traçado traz facilidade 

na divisão dos lotes e quarteirões, o mesmo se procede às edificações, 

facilidade em circular e orientar. Julgo que este traçado foi concebido com 

maior facilidade porque da topografia é muito constante sofrendo pequenos 

declives ao longo do território. 
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Fig. 30 - Malha urbana Espinho 

 

Fig. 29 - Rede pesca e peixes 

 

Fig. 28 - Costa, Oceano Atlântico 
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 Uma vez necessária a ligação entre o conhecimento da realidade local 

e o tema que diz respeito a esta dissertação, não poderia deixar de descrever 

resumidamente e exemplificar através de imagens, aquilo que foi 

desenvolvido no capítulo anterior. 

 

 Partindo de uma sequência cronológica, a cidade compacta é o 

princípio urbano a ter em conta. Este considera-se em melhor aproveitamento 

dos espaços ocupados, visando ocupar a menor área possível de território, 

libertando maior área de solo natural. Os espaços devem estar próximos uns 

dos outros, ligados entre si, e que sejam os mais variados possíveis. Portanto, o 

conceito é o inverso do da cidade dispersa, que se estende pelo território de 

uma forma um tanto ou quanto desgovernada e cria zonas monofuncionais. A 

cidade compacta privilegia a proximidade e as trocas de informação entre 

pessoas e bens, daí os cubos juntos uns dos outros e coloridos aleatoriamente. 

(ver figura 31)  

 

 Evoluindo a partir deste conceito para o presente e o futuro, passamos 

a falar das Sky City. Mediante a urgência de encontrar uma solução que seja 

capaz de resolver parte dos graves problemas das grandes cidades de todo o 

mundo, que são a superpopulação e os congestionamentos automóvel, toma-

se como base respeitar o modelo de cidade compacta horizontal. Se em vez 

de continuarmos a estender a cidade pelo território, pegarmos nela e 

desenvolvêmo-la sobre uma gigantesca estrutura em que possa englobar tudo 

o que existe na cidade compacta horizontal e fazermos dela uma cidade 

compacta vertical, talvez poderemos melhorar muito a qualidade de vida de 

cada cidadão, garantindo também a manutenção dos recursos naturais 

ainda existentes. (ver figura 32) 

  

 A existência do homem é a razão pela qual se debate, se constroi e se 

altera a cidade. O seu bem-estar e qualidade de vida é a velha máxima do 

ser humano. Assumindo que a cidade ideal seja compacta e que se 

desenvolva verticalmente, ela oferece-nos habitação, trabalho, bens e 

serviços em distâncias físicas muito próximas ao qual nos garante a essencial 

troca de informação entre pessoas, como se estivessemos todos ligados em 

rede. (ver figura 33)       



    103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 - Pessoas em rede 

 

Fig. 32 - Cidade compacta 

vertical 

 

Fig. 31 - Cidade compacta 

horizontal 
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Feita a junção entre os “ingredientes” apurados da realidade local e a 

temática a ter em consideração, prosseguiu-se para uma criteriosa e reduzida 

seleção de autores e projetos de referência, que servissem como base 

estruturante para a proposta que iria ser levada a cabo. O caminho estava 

definitivamente traçado, os projetos de referência teriam de ser 

principalmente inovadores quanto à tecnologia utilizada tanto na construção 

como na utilização diária do edifício, sempre a ter em vista a sustentabilidade 

do mesmo, e também que no seu programa estivesse incluído multiplicidade 

de usos no seu interior. A pesquisa passou por escolher arquitetos Asiáticos por 

andarem constantemente a trabalhar com tecnologia de ponta e a 

experimentar novas formas de se viver. Facilmente as escolhas apontaram 

sobre o arquiteto Chinês James Law e o arquiteto Japonês Toyo Ito.  

 

James Law, projeta a Tecnosfera (ver figura 34), um edifício que se pode 

considerar icónico que se irá construir no Dubai para a Technopark, e tem o 

intuito de fazer refletir sobre o estado do nosso planeta nos dias de hoje e nos 

futuros. O seu conceito que interpreta o ecossistema da terra e integra um 

grupo de edifícios a que lhe chamam Cybertecture, onde este edifício 

concede às pessoas a possibilidade de viver e trabalhar dentro dele. Tem a 

preocupação de gerar eletricidade através da energia solar retirada dos 

painéis fotovoltaicos colocados na fachada, de reciclar água, minimizando o 

uso da mesma e reaproveitando-a. A sua forma geométrica e dimensão 

imprime grandeza e elegância ao mesmo tempo, e transmite também pureza 

arquitetónica. 

 

A Mediateca de Sendai projetada pelo arquiteto Toyo Ito (ver figura 35) 

é uma das obras de referência no Japão. O edifício rompe um pouco com a 

forma convencional que se estruturam a maioria dos edifícios e ao mesmo 

tempo vai buscar as referências da cidade que é conhecida como a “cidade 

das árvores”. Para a estrutura o arquiteto inspirou-se na forma das árvores, por 

forma a garantir maior segurança estrutural, já que a zona é de grande 

atividade sísmica. Por ser um edifício de utilidade pública ele concilia o 

espaço e a luz num fluxo aberto entre os diversos pisos. O seu conceito formal 

caracteriza-se por plataformas, tubos e pele. As suas plataformas livres 

garantem espaços variados e amplos que tornam o edifício mais leve. 
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Fig. 35 - Mediateca Sendai 

 

Fig. 34 - Tecnoesfera 
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2.3– Centro de multifunções de serviços 

 

O centro de multifunções de serviços, juntamente com quatro outros 

centros de multifunções, perante a necessidade de fixar população residente 

e ou trabalhadora, foi pensado para fazer parte de um núcleo urbano 

unificado que até então se estava a desagregar e a perder o dinamismo de 

outrora. Existe a urgência de criar espaços e zonas de qualidade vivencial e 

profissional, que albergue variados tipos de atividades, por forma a atrair mais 

população turística e a fixar aquela que já lá existe. 

 

 A multiplicidade e variedade de espaços muito próximos uns dos outros, 

permite um elo de ligação entre eles e as pessoas que deles se servem. Desta 

forma, as diversas ligações físicas e visuais entre os espaços, permite dar ao 

projeto uma base fortemente sustentada, para a sua viabilidade futura. Tanto 

o espaço exterior público como o espaço interior público ou privado do 

edificado proposto, tornam-se em espaços contínuos que unificam todo o 

núcleo central da cidade. O projeto irá oferecer uma vasta variedade de 

ofertas de serviços, de habitação, culturais, lazer, trabalho, estudo, desporto…   

 

 É uma rotura completa da ideologia quarteirão da cidade, cria mais 

dinamismo e dá uma nova imagem à cidade, mas mantém a mesma lógica 

de estrutura viária e linhas de força do existente que se mantém. As zonas 

verdes a criar no lugar estão muito presentes neste projeto, são responsáveis 

pela transição da área que se vai intervir para a existente, tal como as ruas 

para pedestres e automóveis, unificando e abraçando toda a cidade.  

 

 Lendo aquilo que foi o desenvolvimento do local na cidade, 

principalmente na era da industrialização, verifica-se que desde sempre a 

volumetria ali construída rompia com o padrão geral do resto da cidade. As 

cinco “esferas” propostas para o local apesar de terem uma forma 

geométrica completamente diferente do existente, não causam impacto 

negativo e estranheza naquilo que é a imagem da cidade, face ao variado 

tipo de edifícios industriais lá existentes. Esta intervenção visa integrar-se no 

quotidiano dos cidadãos e que os cidadãos se integrem neste projeto.  

 



 
Fig. 36 - Implantação propos ta 

para o lugar 

 

 
Fig. 37 - Perspetiva Nordeste 

 

 
Fig. 38 - Perspetiva Sudeste 

 

 
Fig. 39 - Perspetiva Sudoeste 

 

 
Fig. 40 - Perspetiva Noroeste 
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O centro de multifunções de serviços é o edifício dos cinco propostos 

que se desenvolveu enquanto projeto. Este é também o de maior volumetria e 

aquele que remata um enorme eixo central da cidade que se inicia na 

Câmara Municipal. Toda esta intervenção vem também fazer jus ao 

dinamismo e desenvolvimento pelo qual esta cidade era conhecida. 

 

 Olhando para os espaços exteriores aos edifícios percebe-se a clara 

intenção de libertar a maior área possível de zonas verdes e zonas não 

impermeabilizadas. Tanto na imagem da página seguinte da figura 41 como 

da página anterior demonstra exatamente isso, algumas ruas para 

automóveis, um acentuado aumento de percursos pedonais e uma enorme 

área destinada ao lazer e a desportos ocasionais entre as famílias. Um fator 

muito importante para este desenho urbano é o relevo do terreno, ele é 

pouco irregular e ao longo do território sofre apenas pequenos declives. 

 

 Este desenho urbano tem sempre como “pano de fundo” o cidadão, o 

seu bem-estar e conforto. O cidadão percorre, conhece e disfruta das ofertas 

que a cidade deixa ao seu dispor. Toda ela pode ser percorrida a pé, de 

bicicleta, de automóvel, embora a intenção seja diminuir o número de 

tráfego, e também está previamente pensada e traçada uma linha de metro 

de superfície que circunda toda a cidade, passando junto da estação de 

comboios lá existente, permitindo uma mobilidade rápida, confortável e 

segura dentro da cidade. 

 

 A escolha e o tipo de pavimento têm um papel importante no desenho 

do espaço público, por forma a definir percursos, criar momentos e também a 

unificar todo o espaço. Optou-se por uma geometria claramente assumida e 

por materiais que se identificassem com o local e fossem também um pouco 

permeáveis. Estes espaços e percursos são divididos em dois tipos de 

pavimento, aquele que serve de circulação e ligação entre determinados 

pontos e o outro que serve para se estar e para se realizar eventos. Os de 

circulação que são as ruas e passeios serão em betão betuminoso, os outros 

serão em cubos de calcário e basalto, tal como existe noutros pontos da 

cidade e as guias serão em betão pré-fabricado. 

 



 
Fig. 41 - Implantação propos ta 

(aproximação) 

 

 
Fig. 42 - Perspetiva Noroeste 

 

 
Fig. 43 - Perspetiva Sudeste 

 

 
Fig. 44 - Perspetiva Sudoes te 

 

 
Fig. 45 - Perspetiva Noroeste 
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Como podemos ver na figura 46 da página seguinte, o espaço exterior 

ganha uma enorme importância na hierarquia e composição do espaço 

público. Os edifícios ficam mais afastados entre si, o que garante desde logo 

maior salubridade e qualidade de vida nos variados espaços. Este conceito de 

construir vertical com múltiplas funções liberta de tal forma o espaço 

circundante que ele pode ser utilizado das variadíssimas formas, resultando 

numa animação e vivências absolutamente fascinantes. 

 

  Ora, imaginemos trabalhar e viver, por exemplo, num dos parques de 

cidade e que hoje serviu para as famílias estarem juntas, conversarem, 

brincarem… amanhã pode ser montado um palco para uma peça de teatro 

e no dia seguinte realizar-se uma exposição ao ar livre. É esta variedade e 

diversidade até no espaço público que torna o lugar mais atraente, tanto 

para se viver ou trabalhar como também para visitar. 

 

 Este centro de multifunções de serviços encontra-se balizado por quatro 

ruas de circulação automóvel e “agarrado” a uma grande praça que permite 

receber os pedestres que vêm de vários lados, principalmente do eixo central, 

e dá a conhecer às pessoas a escala do próprio edifício. O pavimento que o 

circunda é todo ele em cubos de basalto e calcário, alternadamente, 

separados por guias em betão pré-fabricado que de quando a quando se 

elevam até uma altura de cinquenta centímetros, para desta forma também 

servirem de bancos para as pessoas poderem descansar. De realçar, toda a 

geometria exterior encaminha a pessoa para o centro do edifício, e esta pode 

ler-se também no interior do mesmo. 

 

A praça que antecede a entrada do edifício é revestida a betuminoso 

colorido e com um desenho que se integra com as origens do local, as ondas 

do mar. Esta praça irá ser parte integrante do edifício, uma vez que o piso de 

entrada (piso 1) será para exposições permanentes e temporárias, sendo que 

as de maior dimensão podem se realizar entre o interior do edifício e a praça. 

Este piso dista três metros acima da cota da praça, o acesso ao seu interior é 

feito através de escadas ou de rampas. Nele também é contemplado um 

balcão onde será dada toda a informação relativa ao interior do edifício. 

 



 
Fig. 46 - Planta piso 1 e 

envolvente 
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 Após a entrada no edifício pelo piso 1, acedemos pelos acessos 

verticais, designados pela cor amarela, e chegamos ao piso 2 que se encontra 

dez metros acima, e tem as valências de zona comercial e restauração. Este é 

um piso de grande afluência de pessoas e também de maior barulho, dado 

que existe muito movimento de pessoas, grande variedade de ofertas 

comerciais e de refeições a toda a hora. Estrategicamente esta zona 

comercial e restauração encontra-se num dos primeiros pisos do edifício, uma 

vez que pode servir quem lá trabalha, estuda ou passeia e também quem vem 

de fora a pé ou de automóvel, que é garantido um parque de 

estacionamento num dos pisos subterrâneos, que não são aqui apresentados.  

 

 Este piso terá capacidade para mais ou menos vinte e seis lojas que 

podem ser ocupadas de variados tipos de comércio. O número destas podem 

ser aumentado ou diminuído conforme necessidade, uma vez que podem ser 

removidas ou colocadas paredes divisórias, mantendo sempre a geometria 

que regra o edifício. No que diz respeito à restauração, ela encontra-se toda 

numa só zona, virada a Norte para melhor proteção dos alimentos e de 

controlo da luz natural de quem se serve das refeições. Existem zonas de 

circulação, claramente geometrizadas, cor encarnada, e nas zonas junto do 

limite do edifício, Nascente, Sul e Poente, poderemos encontrar algumas zonas 

verdes e de repouso. 

 

 No que concerne à parte exterior do edifício, está contemplado um 

passeio, que no futuro poderá ter ligação do metro de superfície e de 

percursos pedonais aéreos, tipo High Line. 

 

 Quanto ao piso 3, desenvolve-se dez metros acima do piso 2, e oferece 

uma variedade de serviços financeiros, de seguradoras e de contabilidade. A 

necessidade de recorrer a estes serviços, já faz parte do nosso quotidiano e 

muitas vezes a única forma de nos servirmos deles é em horário laboral, já que 

não se encontram abertos fora desse horário ou estão demasiado longe. O 

nosso conforto aumenta quando podemos aceder a qualquer destes serviços 

nos intervalos dos horários laborais por estar no mesmo edifício que se 

trabalha, ou pós-laborais. Esta concentração de serviços diferentes mas que 

por vezes dependem uns dos outros facilita muito a resolução de problemas. 



 
Fig. 48 - Perspetiva piso 2 

 
Fig. 49 - Planta 

es quemática piso 2 

 
Fig. 47 - Planta piso 2 

 

 
Fig. 50 - Plant a piso  3 
 

 
Fig. 51 - Perspetiva piso 3 

 
Fig. 52 - Planta 

esquemática piso 3 
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 Subindo mais cinco metros, agora para o piso 4, deparamos com uma 

vasta oferta de escritórios. Estes escritórios podem ser permanentes ou 

temporários e podem também ter áreas diferentes uns dos outros, mediante as 

necessidades de quem os quer ocupar. Estes terão como apoio extra e 

comum a todos, um gabinete de gerência / receção, um mini bar, duas salas 

de reunião e instalações sanitárias. As áreas destes trinta e dois escritórios 

variam entre trinta e dois e trinta e sete metros quadrados, mas que facilmente 

podem ser alteradas, aumentando ou diminuindo metade ou a totalidade de 

um módulo.  

 

 O modelo aqui adotado é um modelo flexível, indo ao encontro do que 

são as necessidades de trabalho impostas hoje em dia. Por outro lado, posso 

apenas alugar o espaço por um período mínimo de um dia e usufruir na 

mesma de todas as condições de trabalho e de apoio, como se estivesse lá 

sediado. Este tipo de oferta garante-nos maior conforto profissional, uma vez 

que posso nem viver na cidade ou nem sequer no país e ter o meu escritório, 

poder trabalhar com os meus colaboradores, apresentar os meus trabalhos e 

reunir com os meus clientes, como se aquele espaço fosse realmente meu.  

 

 Cinco metros acima e estamos no piso 5. Este é um espaço 

geometrizado e dividido da mesma forma que o anterior, por ter uma forte 

aproximação na necessidade de ter espaços flexíveis em termos de áreas e 

de infraestruturas. A cor azul que se vê na imagem de circulações verticais e 

horizontas, diz respeito às coretes. Elas encontram-se aprumadas e 

organizadas verticalmente em todo o edifício, as tubagens dos 

compartimentos serão todas embutidas no teto falso. 

 

 Este piso, destina-se única e exclusivamente a ateliers de iniciação à 

investigação. Estes espaços destinam-se sobretudo à faixa etária mais jovem, 

aqueles que terminam uma formação académica e anseiam por uma 

oportunidade no mundo empresarial. Servirá para fazer experiências nas mais 

variadas áreas e até partilhar essas experiências e ambições com outros 

colegas. Este tipo de oferta é determinante para o futuro da própria cidade, já 

que uma das estratégias é fixar mais população jovem, garantindo-lhes maior 

conforto profissional e pessoal. 



 
Fig. 54 - Perspetiva piso 4 

 
Fig. 55 - Planta 

es quemática piso 4 

 
Fig. 53 - Planta piso 4 

 

 
Fig. 57 - Perspetiva piso 5 

 
Fig. 58 - Planta 

esquemática piso 5 

 
Fig. 56 - Planta piso 5 
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 Continuando com o mesmo ritmo altimétrico, chegamos ao piso 6. Este 

é o piso que vem quebrar o ritmo ao edifício, causar uma certa rotura e criar o 

efeito surpresa. Neste piso estará contemplado um jardim público e uma 

biblioteca. A introdução de um piso a meio de um edifício desta envergadura 

tem um papel importante para o equilíbrio de todos os serviços que nele se 

encontram. Caso contrário tornar-se-ia num volume muito pesado e rígido, 

pelo que ao longo do tempo seria pouco confortável para quem usufruísse 

dele.  

 

 O jardim público estrategicamente colocado neste ponto do edifício, 

vem dar uma maior qualidade de vida, principalmente a quem aqui trabalha, 

por ser extremamente fácil e rápido para fazer um pouco de desporto, 

caminhar ou até relaxar perante o stress que todos nós somos sujeitos nos 

nossos trabalhos diariamente. Pode ele também ser usado por qualquer 

pessoa ou em família, que para além da zona verde, pode disfrutar de uma 

biblioteca e de um excelente miradouro virado para o mar. 

 

 Neste contexto aparece integrada uma biblioteca. Esta junção de 

funções parece-me inteiramente lógicas e compatíveis entre si. A necessidade 

que se sente ao ir a um parque da cidade de ter à mão uma infinidade de 

ofertas literárias e musicais é que nos levou a considerar imprescindíveis estas 

duas funções. Posso comprar ou simplesmente alugar com caráter lúdico ou 

mesmo profissional. 

 

 Subindo mais quinze metros, chegamos ao piso 7. Conforme a 

descrição do piso anterior, este já nos fazia adivinhar o que se sucedia. Será 

um piso destinado exclusivamente a eventos culturais que contará com um 

grande auditório com capacidade para 576 pessoas. Este piso apenas 

ocupará metade da área disponível, libertando uma parte para que o jardim 

público tenha um pé direito ainda mais elevado. Proporcionará também uma 

vista fabulosa sobre esse mesmo jardim.  

 

 O auditório poderá receber vários tipos de eventos, sejam eles 

concertos musicais, peças de teatro, cinema e até eventos de caráter mais 

privado. 



 
Fig. 60 - Perspetiva piso 6 

 
Fig. 61 - Planta 

esquemática piso 6 

 
Fig. 59 - Plant a piso 6 

 

 
Fig. 63 - Perspetiva piso 7 

 
Fig. 64 - Planta 

esquemática piso 7 

 
Fig. 62 - Plant a piso 7 
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 Apenas dois metros e meio mais acima, encontramos o piso 8. Estará 

equipado também com um auditório, este mais pequeno que o anterior com 

capacidade para 300 pessoas. Este piso também apenas ocupará metade da 

área disponível, encontrando-se sobre a área vazia do piso anterior. A 

existência deste segundo auditório irá trazer uma maior flexibilidade em termos 

de gestão de eventos, consoante o calendário e a sua dimensão. O acesso 

ao piso deste auditório pode ser feito de três formas, não contando com as 

escadas de emergência. Ele poderá então ser feito por elevador, por umas 

escadas exteriores, viradas a Sul, que fazem a ligação das plataformas do piso 

7 e piso 8, ou também através da parte superior do grande auditório que se 

encontra à mesma cota deste piso. 

 

 Este pequeno auditório está situado a Sul por ser de menor dimensões 

que o anterior e permitir um certo afastamento do limite do edifício, evitando 

assim uma maior exposição solar que poderá vir a ter. Por norma este tipo de 

espaços tem maior afluência em horário noturnos, contudo este, poderá 

também ser utilizado na maior parte do dia, usufruindo das vistas e da luz 

natural, caso seja necessário, por estar equipado com paredes de vidro, que 

podem ser encerradas com cortinados quando necessário. 

 

 O piso 9 está situado sete metros e meio mais acima. Aqui está 

contemplado um dos dois pisos do hotel 4 estrelas. Este piso contará com a 

receção, uma zona de espera, uma cafetaria, um bar, uma zona de jogos, a 

sala de pequenos almoços e o restaurante. Todas estas áreas serão comuns a 

todos os hóspedes incluindo as zonas de circulação. Este piso tem a 

capacidade para 36 quartos duplos com 35,00 m2 cada, onde se pode 

usufruir de uma zona de dormir, zona de vestir, uma zona de estar / tv e uma 

instalação sanitária. No exterior existe um generoso terraço privativo a cada 

quarto. Os quartos estão colocados em 360º do piso. 

 

 Existe ainda uma zona de acesso limitado, que só é utilizada pelos 

funcionários e gerentes do hotel. Aqui podemos encontrar uma cozinha 

organizado por secções, um economato, uma rouparia, uma lavandaria, as 

câmaras dos frescos, dos congelados e ainda um compartimento para o lixo. 

O acesso vertical é feito por um elevador apenas destinado ao hotel.  



 
Fig. 66 - Perspetiva piso 8 

 
Fig. 67 - Planta 

esquemática piso 8 

 
Fig. 65 - Plant a piso 8 

 

 
Fig. 69 - Perspetiva piso 9 

 
Fig. 70 - Planta 

esquemática piso 9 

 
Fig. 68 - Plant a piso 9 
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 Mais acima cinco metros, temos o segundo piso do hotel. Este pode ser 

acedido pelos elevadores que trouxeram ao piso inferior do hotel ou por duas 

escadas exclusivas a esses dois piso que se encontram praticamente em 

sentidos opostos, por forma a encurtar as distâncias a percorrer. Neste piso 

oferecem-se mais zonas comuns aos hóspedes, serão elas a zona de 

computadores com acesso à internet, zona de tv, zona de convívio, zona de 

leitura, pequena zona de exposições esporádicas / informação da cidade, 

uma sala com capacidade para cerca de 60 pessoas, que servirá para 

reuniões entre gerência e funcionários (caráter privado), ou para algum 

esclarecimento, informação, exposição da gerência para com os hóspedes. 

Este piso também tem capacidade para 36 quartos duplos, mas estes mais 

pequenos que os do piso inferior com 20,00 m2. Neles estão contemplados a 

zona de dormir, um roupeiro, uma zona de relaxamento e a instalação 

sanitária. No exterior também tem um terraço com uma generosa área 

privativa. De salientar também que o hotel pode fazer parcerias com a 

gerência dos auditórios e usufruir dos mesmos. 

 

 Quanto às zonas de acesso limitado neste piso, pode-se contemplar 

uma oficina, uma arrecadação, um gabinete da gerência, uma sala de 

reuniões, um escritório para os funcionários com os respetivos arquivos, uma 

cafetaria, uma sala de refeições e instalações sanitárias / balneários / vestiários 

também para os funcionários. 

 

 Subindo mais cinco metros, chegamos ao último piso, este à cota 89,00 

em relação ao nível do mar. Será um piso que pode ser utilizado tanto pelos 

hóspedes do hotel como por qualquer outra pessoa vinda do exterior, por 

forma a garantir uma maior sustentabilidade do investimento. Estará dotado 

de um SPA de rejuvenescimento e tratamento e beleza. O SPA é apoiado por 

uma zona de relaxamento, no tratamento e beleza existe um salão de 

cabeleireiro / estética, um ginásio de musculação e fitness, duas salas de 

dança, uma piscina, saunas, banhos turcos e instalações sanitárias / balneários 

/ vestiários, masculinos e femininos e salas de massagem / fisioterapia. Este 

conjunto de ofertas para cuidar do corpo e da mente é o culminar de um 

percurso em que podemos ter acesso a uma enorme variedade de serviços 

muito próximos uns dos outros. 



 
Fig. 72 - Perspetiva piso 10 

 
Fig. 73 - Planta 

esquemática piso 10 

 
Fig. 71 - Planta piso 10 

 

 
Fig. 75 - Perspetiva piso 11 

 
Fig. 76 - Plant a 

es quemática piso 11 

 
Fig. 74 - Plant a piso 11 
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2.3.1– A estrutura 

 

A estrutura física e conceptual foram dois pontos muito importantes 

para a realização deste projeto. Mas neste ponto será descrita de uma forma 

sintética a estrutura física do edifício. Desde logo esta ganha uma importância 

e preocupação muito relevante na parte organizativa, pela multiplicidade de 

usos, pela envergadura e forma do edifício. É preciso uma estrutura coerente, 

resistente e ao mesmo tempo simples e flexível.  

 

Entender a importância que o sistema estrutural terá neste tipo de 

edifício é extremamente relevante, na medida em que ele dará respostas 

necessárias na sua eficiência quanto aos esforços solicitados. Os materiais 

utilizados, a sua forma e secções também influenciam muito a concretização 

ou não deste tipo de edifícios. Desta forma e em harmonia, a estrutura que 

suporta o edifício e a arquitetura foram concebidas ao mesmo tempo. 

 

A geometria é o ponto de partida para toda a elaboração do projeto. 

Esta intervém de uma forma muito clara ajudando nas ligações entre os 

diversos elementos estruturantes. Como é percetível na figura 77 da página 

seguinte, a geometria foi levada ao limite na forma mais pura, em que todos 

os elementos se ligam entre si e formam uma peça única. 

 

Esta estrutura tem o papel de dar forma e integridade ao edifício, para 

além de ser o suporte do mesmo. Torna-se numa estrutura com um carácter 

simples e de grande flexibilidade, o que permite dominar e “brincar” com o 

seu interior. Ela é visível internamente e externamente, o que dá uma imagem 

importante na leitura arquitetónica. Os materiais utilizados são o betão e o aço 

e como revestimento exterior, o vidro com células fotovoltaicas. 

 

Podemos então considerar esta, uma estrutura “High Tech”. Assumiu 

uma grande prioridade na elaboração do projeto arquitetónico para o centro 

de multifunções de serviços. Determinou inequivocamente tanto a forma 

como a própria linguagem arquitetónica do edifício, em que os primeiros 

esboços volumétricos do projeto resultaram em carácter duplo, a arquitetura e 

a estrutura.  
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Fig. 77 - Esquema estrutural 
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2.3.2– A ideia de unidade 

 

 A ideia de unidade traduz exatamente aquilo que foi a base para a 

concretização do projeto do centro de multifunções de serviços. Esta forma de 

pensar, não só o edifício mas também a cidade em geral, já é estudada e 

experimentada praticamente desde sempre por vários arquitetos que 

marcaram a história da arquitetura. Sabe-se que para haver sustentabilidade 

em tudo o que fazemos e que nos rodeia no dia a dia, tem de haver uma 

junção de esforços, por forma a que todas as partes se unifiquem e façam 

parte de um todo.  

 

 Como referenciado no capítulo anterior no ponto 2.2, Le Corbusier e a 

sua Unidade Habitacional de Marselha foram como que um despertar para a 

pesquisa de informação relacionada com a multifuncionalidade de um 

edifício. Le Corbusier aprofundou o estudo da ventilação cruzada e da 

insolação nos seus apartamentos modelares, na forma como os raios solares 

insidiam no edifício consoante a hora do dia, garantindo assim um melhor 

conforto térmico e de iluminação. Este tipo de edifício também ficou 

conhecido como a cidade radiosa, porque o arquiteto também deveria ser 

um urbanista, por forma a tratar a cidade como uma grande casa, tal como a 

casa ser pensada como uma pequena cidade. Ou seja, mais uma vez a 

extrema importância que tem a forma de pensar a arquitetura como um todo. 

 

 O centro de multifunções de serviços vem ao encontro destas formas de 

pensar a cidade e o edifício. Neste está claramente definida a sua geometria, 

dando origem a compartimentos modelares que se repetem de uma forma ou 

de outra por todos os pisos do edifício, como se verificou no ponto anterior. 

Também é possível ver nas figuras 78 e 79 da página seguinte que a forma 

geométrica do edifício cria ela a sua própria ideia de unidade, fazendo como 

que uma flor que durante o dia abre as suas pétalas mostrando o seu interior e 

durante a noite se fecha. Nestes dois cortes facilmente é percetível a 

sequência dos usos existentes, mas também da grande variedade que existe 

na oferta de serviços e de pisos diferentes uns dos outros, sem nunca perder a 

base geométrica que acompanha todo o edifício. 

 



 
Fig. 78 - Corte Norte/Su l 

 

 
Fig. 79 - Corte Noroeste/Sudeste 
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2.3.3– As referências funcionais 

 

 A forma como um edifício funciona é predominante para a sua 

longevidade no tempo, enquanto utilidade pública ou privada. Desde logo os 

princípios arquitetónicos terão de ser obrigatoriamente claros quanto à sua 

utilização, para que o programa previamente definido seja totalmente 

integrado no volume do edifício.  

 

 Quando adotamos o funcionalismo na arquitetura é porque ele é uma 

peça chave para a sua concretização. Com a introdução deste mecanismo 

pretende-se sobretudo resolver problemas práticos de uma forma lógica e 

eficiente, ou dito por outras palavras, não complicar logo no início do projeto 

aquilo que será simples. Esta vertente, não sendo considerada como um estilo, 

já aparecia no início da contagem dos séculos através do arquiteto Vitrúvio. 

Mais tarde esta visão funcional também se encontra na arquitetura do 

Renascimento e na arquitetura do Neoclassicismo. Já no século XIX um dos 

grandes criadores do funcionalismo foi o arquiteto Louis Sullivan que ficou 

conhecido pela célebre pela frase “A forma segue a função”. Neste projeto a 

intensão não passa por ser tão radical, é importante que o edifício cumpra o 

programa pré-estabelecido. Ele foi o mentor de uma metodologia em que era 

tida em conta a região, a ambiente e a cultura para onde o edifício iria ser 

criado. Este foi o ponto de partida para muitos artistas do movimento Moderno 

que criaram novas soluções que tencionavam que se tornassem universais. O 

funcionalismo acompanha também no tempo, uma lógica de construção que 

está intrinsecamente ligada à tecnologia. 

 

 Funcionalidade e tecnologia definem bem o que é este centro de 

multifunções de serviços. Estes foram dois pontos preponderantes para 

estruturar o edifício geometricamente simples, por forma a dominá-lo no seu 

interior e no exterior, aliado à evolução da tecnologia. A geometria foi levada 

ao limite, tanto no exterior como no interior do edifício, tal como a malha 

urbana existente, mas esta de uma forma mais ortogonal. Como dá para 

perceber nas figuras 80 à 85 da página seguinte, um edifício que à partida 

parece ser extremamente complexo, afinal torna-se num objeto 

extremamente leve, simples e variado, apesar da sua envergadura. 



 
Fig. 81 - Vis ta inferior Norte 

 
Fig. 82 - Vist a superior Norte 

 
Fig. 80 - Alçado Norte 

 

 
Fig. 84 - Vis ta inferior Sul 

 
Fig. 85 - Vista superior Sul 

 
Fig. 83 - Alçado Sul 
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 2.3.4– Conceito formal e a arquitetura 

 

“Fazer arquitetura é chegar à síntese formal de um programa, em 

sentido amplo, e das condições de um lugar, assumindo ao mesmo tempo a 

historicidade da proposta.” (Piñón, Hélio, 2007) 

 

Segundo Edson da Cunha Mahfuz, para Hélio Piñón a resolução de 

um programa em termos formais é a essência da arquitetura moderna e, por 

decorrência, da sua. O projeto é o espelho de um programa que dá origem a 

um conceito formal que o transforma numa realidade física. Esse objeto que 

contém variados e distintos espaços deve-os refletir como espaços que 

interagem com as pessoas e para o uso que foi concebido.  

 

A definição do conceito formal é o primeiro passo para a existência de 

arquitetura. Esta suporta-se sobre uma determinada identidade formal que é a 

base de todo o programa. A obra torna-se intemporal quando ela se vincula 

ao programa ou até o transcende, mesmo quando a posteriori o programa se 

torna completamente obsoleto. Por outro lado, para haver arquitetura é 

preciso que haja lugar. O lugar é formado por variados fatores, sejam eles de 

carácter cultural, climático, topográfico, histórico, entre outros. Estes fatores 

determinam o ADN do lugar e a arquitetura tem que absorver esse mesmo 

ADN, por forma a construir uma relação que os une, já que ao aparecer uma 

nova intervenção, o próprio lugar já vai ser alterado.  

 

Com esta mega estrutura procura-se para além de reavivar a cidade, 

também dar-lhe uma certa estabilidade económica e vivencial. O local será 

relembrado como outrora, embora de uma forma diferente dada as distâncias 

no tempo. O presente e o futuro estão cada vez mais expressos sem nunca 

esquecer aquilo que foi as raízes da cidade. A figura 86 da página seguinte, 

mostra bem a versatilidade que uma construção deve ter, um piso que 

garanta o lazer dentro de um edifício virado principalmente para a oferta de 

serviços. 
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Fig. 86 - Vista sobre piso 6 
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Como se vê na figura 87 da página seguinte, uma das principais 

preocupações era ocupar a menor área possível de território e libertando mais 

área verde. Como estratégia estrutural foi concebido uma lógica de “empilhar 

os quarteirões”. Esta estratégia traduz-se em agarrar variados tipos de usos e 

vivências e colocá-los todos no mesmo edifício onde tudo se encontra mais 

próximo e mais interligado. As pessoas passam a ter um leque de vivências 

mais alargado e consequente uma maior troca de informação. 

 

 Esta construção foi pensada de forma a conceber aquilo que era 

necessário, sempre com vista no futuro, e não como uma mera solução de 

recurso para resolver problemas no imediato que não está preparado para as 

necessidades a longo prazo. Pretende-se resolver os problemas centrais da 

cidade com a ligação entre o conceito formal e a arquitetura e também 

entre aquilo que é a estrutura física e visual do edifício. Quanto a estas 

preocupações, tanto a forma geométrica do edifício como a sua malha 

estrutural e a leveza do material de revestimento, tentou-se dar respostas às 

necessidades, criar imponência e presença, mas ao mesmo tempo agarrar ao 

território sem criar um impacto negativo. 

 

 O volume deste objeto e o seu interior vem criar relações que 

assegurem uma estrutura organizativa no espaço em que se insere, mas 

também pretende ir mais além, carrega em si um conceito em que a 

coerência e a continuidade são importantes, mas mais ainda, tenta-se criar 

valores para que se possa pensar ou imaginar numa cidade diferente daquela 

que estamos habituados a ver ou que retemos na nossa memória das imagens 

da história da arquitetura.  

 

 Este edifício é um objeto que está perfeitamente delimitado e 

concluído, mas ele é também e apenas mais um objeto que faz acontecer 

toda a moldura urbana, ele assume todas as suas responsabilidades mediante 

o seu papel na cidade em que se define como um acontecimento urbano. 

Portanto, a qualidade que desempenhar o papel que está definido irá fazer a 

diferença em todo o conjunto urbano, e se ele for de boa qualidade no 

tempo, podemos dizer que pensar um edifício como uma cidade, será o futuro 

das mesmas.  
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Fig. 87 - Vista geral do edifício 
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Conclusão: 

 

A compactação e a verticalização concluem que são instrumentos 

preciosos para o planeamento urbano, permite transformar tudo aquilo que 

está distante, que se encontra disperso pelo território, numa realidade de 

proximidade, de confiança e segurança. Esta realidade rompe com as ideias 

do território separado por zonas monofuncionais, do uso frequente do 

transporte particular conjugado com a expansão das cidades e da ideia 

simplista com que se olha para a construção de ‘arranha-céus’, estes podem 

ser muito mais ricos em oferta e vivência do que aquilo que nos tem oferecido. 

  

Sentimos que a cidade urge em ter uma nova imagem que lhe traga 

alma e alegria, tal como foi referido em cidades próximas do mediterrâneo 

que tem tido intervenções nesse sentido. Esta ideia de uma cidade nova que 

sabe cuidar bem dos seus cidadãos penso que ficou bem expressa ao longo 

desta dissertação. Ela torna-se numa cidade mais dinâmica dentro dos seus 

limites onde tudo ali acontece e ao mesmo tempo torna-se mais previsível pelo 

facto de não se dispersar desorganizadamente, dando-lhe uma maior coesão 

entre os seus componentes e intervenientes onde tudo é considerado cidade, 

deixando de haver zonas abandonadas e subúrbios. 

 

 Esta compactação procura enraizar-se nas cidades atuais, respeitando 

aquilo que são as suas pré-existências, valores históricos e culturais, mas ao 

mesmo tempo criando condições para que o futuro seja vivido com dignidade 

dentro deste sistema e tornar-se numa nova arquitetura de referência para as 

cidades. Foi referido que estas são as razões essenciais para a sobrevivência 

do homem contemporâneo, é-lhe salvaguardado a oportunidade de viver, 

trabalhar, estudar, passear, divertir-se, de estar bem consigo mesmo. O espaço 

público deixa de ser visto pela janela do interior de um automóvel parado no 

trânsito, passa a ser visto como ele realmente é, passa a ser usado e a servir os 

seus cidadãos que é para isso que foi desenhado e construído. Assim sendo, 

passa-se a dar a devida importância à arquitetura.  

 

Este modelo de cidade faz com que vários aspetos do foro económico, 

urbanístico, ecológico e social sejam melhorados na cidade. 
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Traz-nos aspetos positivos no sistema económico na medida em que a 

competitividade aumenta por via da variedade e de proximidade, existem 

muito menos desperdício e quase tudo é aproveitado. As pessoas passam a 

gastar mais naquilo que é essencial, podendo variar muito mais o tipo de 

consumo. 

 

Na parte urbanística as vantagens são ainda mais evidentes, passa a 

haver uma maior organização e racionalização do território, fazendo com que 

tudo seja usado e integrado no sistema urbanístico da cidade. As 

infraestruturas são melhor aproveitadas, mais objetivas e mais eficazes. 

 

A ecologia, um tema que está muito atual nos dias de hoje, este 

modelo de cidade preocupa-se e dá uma enorme importância à relação 

entre o homem e o ambiente. A preocupação com o uso excessivo de solo 

para construção faz com que esta cidade cresça na vertical, salvaguardando 

o futuro do território que ainda está intacto, minimizando os efeitos nefastos 

para as próximas gerações. 

 

No que concerne aos aspeto sociais, a cidade compacta fomenta a 

troca de informações entre as pessoas, a proximidade entre elas, entre bens e 

serviços, maior segurança e equidade social. Minimiza-se a diferenciação de 

pessoas com classes sociais diferentes e aumentam as oportunidades para 

todos.  
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